Skole og forening sliv i bevægelse
Center for Ungdomsstudier (CUR) i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden

Frivillige tilbyder en aktiv dag
Et initiativ fra en forening og SFO giver børn mulighed for at opleve
en god dag med masser af sport. Frivillige kræfter driver det, og det
er nemt at finde frivillige, når de får tidlig og god besked.

(arkivfoto)

Nej, vi får ikke en krone for det, men vi gør det, fordi vi har et godt
samarbejde med skolen. På dén her måde kommer vi tæt på skolen.”
Frivillig leder fra Pederstrup Gymnastik- og Idrætsforening
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Fire-fem gange i løbet af vinteren afholder Pedersborg Gymnastik- og
Idrætsforening (PGI) et éndags-event kaldet ’Onsdag i hallen’, hvor SFO’ens børn
fra 0.-3. klassetrin frit og kvit kan møde op og få lov til at prøve en masse
forskellige idrætsgrene.

Da projektet begyndte for otte år siden, var der kun gymnastik på programmet,
men de sidste fem år har der også været masser af springgymnastik, badminton,
fodbold, hockey og zumba.

Målet er hverken at skaffe nye medlemmer, tjene penge eller lære børnene en
masse nyt. Eventets formål er først og fremmest at give smagsprøver og skabe
glæde ved at bevæge sig. Det fungerer ligesom ’cirkus, der kommer til byen’.

Projektet blev etableret i et samarbejde mellem PGI og SFO-lederen. Det er ikke
obligatorisk for skolebørnene at deltage, men under eventet udbydes der ikke
andre aktiviteter, hvilket i praksis betyder, at stort set alle deltager.

Hvad kan vi lære?
Når man laver et arrangement, hvor man gerne vil have alle børn til at
komme, så er det godt at sikre sig, at konkurrerende idræt ikke finder sted
på samme tidspunkt.
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Et event som udstillingsvindue
”For os handler projektet om at give børnene kendskab til de aktiviteter, der er i

nærmiljøet. Der er jo nogle børn, som ikke nødvendigvis går til noget som helst.
Vi begyndte med at samarbejde med to store idrætsgrene, en gymnastikforening
og en fodboldklub. Efterfølgende har vores intention været at komme til at
samarbejde med nogle af de mindre idrætsgrene for at kunne introducere disse
sportsgrene til nogle af de børn, der ikke lige synes, at gymnastik og fodbold er
sjovt. Så vi har startet op med succeser og så lige så stille fået nogle af de mindre
idrætsgrene med. Og det har været en både større og mindre succes,” fortæller
SFO-lederen.

De aktive børn fortæller i munden på hinanden om alt det, som de får med sig
hjem fra ’Onsdag i hallen’: ”Vi lærer nye tricks, og hvis man ikke kan lave et trick,

så er der en voksen, som altid kan hjælpe… - Vi er blevet modigere. - Vi har ikke
mulighed for at prøve at springe andre steder… - Det er fedt, at der er mange
mennesker... – Vi prøver rigtig mange ting... – Det er sjovt at lære dem fra de
andre klasser at kende og lege med nogen nye, og hvis alle ens venner er gået
hjem, så kan man lege med dem i stedet…”
Men der er også et lille minus, siger de: ”Engang imellem kan de større klasser

godt finde på at drille… ”

Hvad kan vi lære?
En enkelt eventdag kan være en godt koncept til at få vist, hvor mange
tilbud, der er i lokalområdet.
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Så simpelt som muligt – væk fra bureaukrati
Sorø kommune lægger ikke nogen penge i projektet, så det er op til SFO’en og
foreningerne at finde både de praktiske og økonomiske ressourcer - og det gør
de så! Foreningerne får lov at bruge skolens lokaler, de finder selv instruktører, og
så er det også en stor praktisk hjælp, at foreningerne kan ’reklamere’ for
aktiviteterne på skolens intranet: ”Det er vigtigt, at der er minimalt med

bureaukrati forbundet med disse events,” fortæller formanden for
gymnastikforeningen og fortsætter: ”…Vi har tilstræbt et helt enkelt setup, således

at det, vi bruger tid på, er at sikre kvalitet i de tilbud, vi har, og ikke en masse
administration”.

Frivillige er nemme at skaffe til events
En helt afgørende årsag til, at eventet kan køre fire gange på et år er, at der er en
kæmpe opbakning fra de 20 frivillige hjælpere, der stiller op hver gang. Det
hjælper rigtig meget, at de kender opgavens omfang og dato i god tid: ”Jeg er

med, fordi jeg synes, det er smaddersjovt, og fordi jeg synes, det er en rigtig god
idé, at børnene kommer ud og får lov at prøve noget andet end dét, de plejer i
SFO’en. Personligt får jeg et smil på læben af det, og jeg får set en masse glade
børn, som også gør mig glad. Normalt er jeg instruktør i foreningen, så nogle af
de børn, der normalt går hos mig, er her også i dag,” fortæller Gitte, der er
frivillig. Hun havde fri på event-dagen denne gang, men andre gange har hun
taget fri for at kunne være med som hjælper.

Hvad kan vi lære?
Hvis man sørger for, at eventet ikke er bureaukratisk, og at man meget
klart og i god tid beskriver de frivilliges opgaver, bliver opgaven meget
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nemmere at gå til – og der er flere der kan og vil hjælpe.
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FAKTA OM PROJEKTET
HVOR OG HVORNÅR
Cirka fire gange om året arrangeres et event, hvor 0.- 3. klasses eleverne kan
komme og prøve de aktiviteter, som den lokale forening tilbyder.

INITIATIVTAGER
Det er foreningen, der i samarbejde med SFO’en, har lavet konceptet.

FORENINGENS MOTIVATION
De vil gerne vise børnene alle de forskellige ting, de kan gå til.

SKOLENS MOTIVATION
SFO’en vil gerne have, at børnene har en mulighed for at blive introduceret
til en forskellig idræt.

DAGLIG LEDELSE/UNDERVISNING
Foreningen står for det praktiske arrangement i samarbejde med skole/SFO,
der lægger lokaler og intranet til – hvor foreningerne får lov at lægge
’reklame’ ud.

ØKONOMI
Eventet kører uden særlige udgifter, da skolen tilbyder lokaler, og
instruktørerne er frivillige.
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