DREJEBOG
ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA
0.-4. KLASSE
Forenings SFO’en startede op i september 2012, og denne
drejebog er udarbejdet på baggrund af de erfaringer
og løbende tilpasninger, der blev gjort i løbet Forenings SFO’ens første levetid.
Drejebogen er tænkt både som inspiration og som et
konkret værktøj til skoler og foreninger, der ønsker at starte en forenings SFH op med udgangspunkt
i modellen fra Nr. Felding skole, Holstebro Kommune,
og vil være en blanding af gode råd og fortællinger
om, hvordan projektet konkret blev grebet an i Nr.
Felding.
Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Nr. Felding Skole, Nr. Felding GIF, Holstebro Kommune og DGI.
Rigtig god fornøjelse!
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INDLEDNING
En Forenings SFO er et bud på en helhedshverdag for børnene som både vil kunne spille
sammen med den nye skolereform, og som kan laves uafhængigt.

HVORFOR EN FORENINGS SFO?
Fordi en Forenings SFO på kort sigt vil betyde:
Mere idræt for færre penge og en opprioritering af den danske frivillighedskultur.
Fordi en Forenings SFO på langt sigt vil betyde:
t
"UĘFSFLMBSFSTJHCFESFJHFOOFNGPMLFTLPMFOPHFęFSGMHFOEFGÌSFOVEEBOOFMTF
t
&OTBNGVOETNTTJHCFTQBSFMTFQÌTZHFIVTPNSÌEFU
t
&OHFOFSFMIKOFMTFBGCFGPMLOJOHFOTTVOEIFETUJMTUBOE
Det vil ske fordi, at idrætten har potentiale til:
t
"UTLBCFTQOEJOH MFHPHCFWHFMTFTHMEF
t
"UWJSLFTVOEIFETGSFNNFOEFPHGPSFCZHHFOEF
t
*OLMVTJPOPHJOUFHSBUJPOJGPSIPMEUJMVETBUUFHSVQQFS
t
*OEMSJOHPHVEWJLMJOHBGTPDJBMFLPNQFUFODFS
t
0QCZHOJOHBGSFBMLPNQFUFODFSHFOOFNVEWJLMJOHBGLPNQFUFODFSGSBGSJWJMMJHU

MFEFSPHUSOFSBSCFKEF TPNLBOPWFSGSFTUJMFLTFNQFMWJTBSCFKETNBSLFEFU
t
5JMBUTUZSLFTBNGVOEFUTATBNNFOIOHTLSBęHFOOFNPQCZHOJOHBG
menneskelige tillidsrelationer, og foreningsidrætten kan fremme en demokratisk
praksis.
t

1SPKFLUFUIBSFOQPTJUJWFČFLUQÌBSCFKETNJMKFUJEFUWJPQMFWFSBUFMFWFSOFJ
dagtimerne er mere rolige og i harmoni med sig selv.

t



7JPQMFWFSBUQSPKFLUFUIBSFOBMNFOJOLMVEFSFOEFFČFLUQÌTLPMFMJWFUGPS
FMFWFSOFPHJTBNGVOETMJWFU GPSEJLPODFQUFUOFUPQVOEFSTUUUFSwEFSTLBMWSF
QMBETUJMBMMFw

t

7JPQMFWFSBUEFSFSFOIKFSFHSBEBGBDDFQUJOSNJMKFUBGEFUFOLFMUFCBSOPH
at der er et stort forældreengagement.
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WIN WIN WIN
Der er fordele for alle parter ved en oprettelse af en Forenings SFO. Modellen har børnene
TPNPNESFKOJOHTQVOLUJGPSIPMEUJMBUGÌTLBCUFOIWFSEBH EFSHJWFSFOHPETBNNFOIOH
for børnene, og som giver dem nogle unikke rammer for at deltage i foreningsaktiviteter.
Alle børn får således mulighed for at dyrke motion hver dag og ikke mindst mulighed for
at indgå i fællesskabet i foreningerne.
Det er dog ikke kun børnene, der vinder ved en indførelse af SFO’en, deres forældre gør
PHTÌ WFEBUEFSJLLFMOHFSFTLBMCSVHFTUJEQÌBULPNNFIKFNPHTSHFGPS BUCSOFOF
kommer af sted til foreningsaktiviteter, samtidig med at der også skal laves mad og lektier. I og med at børnene har overstået deres foreningsaktiviteter, når forældrene henter
EFNJ4'0FO HJWFSEFUNFSFSPUJMTBNWSPHMFLUJFMTOJOHEFSIKFNNF
Den første tid har også resulteret i et stigende antal voksenmedlemmer i foreningen,
hvilket vidner om mere overskud hos de voksne.
Foreningerne vinder ved et stigende antal medlemmer og nye trænere til klubben, og ved
JFOEOVIKFSFHSBEBUCMJWFPNESFKOJOHTQVOLUPHTBNMJOHTQVOLUGPSMPLBMTBNGVOEFU
1EBHPHFSOFWJMPQMFWFFULPNQFUFODFMęJGPSIPMEEFOOZFSPMMFTPNTQBSSJOHTQBSUOFS
for unglederne, og får samtidig en ny platform for at observere og understøtte de enkelte
børn i forhold til deres deltagelse i foreningsaktiviteterne.
Erfaringerne fra Nr. Felding har endvidere vist, at Forenings SFO’en har ført til roligere
CSO IWJMLFUIBSHJWFUNVMJHIFEGPSĘFSFLSFBUJWFBLUJWJUFUFSwIKFNNFwJ4'0ÏOFOEGS
opstarten.
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KORT BESKRIVELSE AF FORENINGS SFH
MODELLEN
&OGPSFOJOHT4'0FSFUTBNBSCFKEFNFMMFNFO4'0PHFOFMMFSĘFSFMPLBMFGPSFOJOHFSPN
at udbyde fritidsaktiviteter til børnene i 0.-4. klasse i SFO tiden.
Børnene får derved en nem adgang til at afprøve mange forskellige aktiviteter, og derved
forbedres rammevilkårerne for børnenes idræts- og aktivitetsudøvelse, og børnene vil
PQOÌFUIKFSFGZTJTLBLUJWJUFUTOJWFBV TPNCÌEFWJMHBWOFEFSFTBMNFOFTVOEIFETUJMTUBOE
og deres indlæringsevne.
SFO’ens samlede aktivitetstilbud til børnene øges samtidig med, at børnene får afviklet
deres fritidsaktiviteter, mens de er i SFO. De har således allerede været til f. eks. håndbold
FMMFSHZNOBTUJL OÌSEFCMJWFSIFOUFUBGGPSMESFOFPNFęFSNJEEBHFO'PSFOJOHTBLUJWJteterne er et supplement til SFO’ens øvrige aktivitetstilbud.
0SEOJOHFOJOEFCSFSTÌMFEFT BUEFSFSNFSFSPPHUJEUJMTBNWSJGBNJMJFSOFFęFS
skoletid.
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FORENINGSAKTIVITETSSKEMA

Skemaet med foreningsaktiviteter er lagt således, at alle børn har mulighed for at deltage
i mindst en foreningsaktivitet om dagen. Derudover er der også tilbud om dagens sport.
&ęFSFOQSWFQFSJPEFUJMNFMEFSGPSMESFOFCSOFOFUJMEFBLUJWJUFUFS TPNCSOFOFOTLFSBUHÌUJM TÌMFEFTBUNFEBSCFKEFSOFPHEFGSJWJMMJHFWFE IWPSNBOHFCSOJGFLT
klasse, der skal med til håndbold om tirsdagen.
%FUFSVEHBOHTQVOLUFU BUCSOFOFEFMUBHFSJBLUJWJUFUFSOFFęFSUJMNFMEJOHFO IWPSJNPE
børnene har mulighed for på dagen at tage stilling til, om de har lyst til at deltage i dagens
sport.
%BHFOTTQPSUFSFUBEIPDUJMCVE IWPSEFSUJMCZEFTGPSTLFMMJHFGPSNFSGPSBLUJWJUFUFS TPN
CSOFOFTÌLBOWMHFUJMFMMFSGSBFęFSMZTU%FULBOWSFFOJOEHBOHTESUJMFOUFOBUGÌ
afprøvet konkrete idrætsgrene af eller der er mulighed for at have en time med forskellige
MFHF NFOFOIKHSBEBGGZTJTLBLUJWJUFU
Foreningsaktiviteterne tilbydes parallelt med SFO’ens øvrige kreative aktiviteter, men det
er foreningsfrivillige, der har ansvaret for indholdet af foreningsaktiviteten og for at få
aktiviteten afviklet, mens pædagogerne har ansvaret for at støtte op om det enkelte barns
deltagelse.
Da det er en del af SFO’ens samlede aktivitetstilbud betyder det også, at SFO’en har ansvaret for børnene under foreningsaktiviteten, og at aktiviteterne skal udføres under rammer, der er forenelige med de regler, der i øvrigt er gældende for SFO’en.
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SAMARBEJDE
1EBHPHFSOF PH EF GSJWJMMJHF J GPSFOJOHFSOF TBNBSCFKEFS PN GPSFOJOHTBLUJWJUFUFSOF 
hvilket sikrer de bedst mulige rammebetingelser for, at alle børn kan deltage og rummes
i foreningsaktiviteterne.
De frivillige får i uddannelsesforløbet også en introduktion til den pågældende skoles
QEBHPHJTLFUJMHBOH TÌMFEFTBUCSOFOFJIKHSBELPNNFSUJMBUPQMFWFEFOTBNNFUJMgang og metoder uanset om de befinder sig på skolen eller i hallen.
4BNBSCFKEFUCFTLSJWFTZEFSMJHFSFWFEHFOOFNHBOHFOBGLVSTVTGPSMCFU

FORÆLDREBETALING
Hvordan den konkrete forældrebetaling udmøntes i forhold til børnenes deltagelse i
foreningsaktiviteterne vil meget afhænge af lokale forhold, herunder den eller de eksisterende foreningers størrelse og muligheder og størrelsen af de tilskud som foreningerne
har mulighed for at få via kommunen.
* /S 'FMEJOH WBS GPSFOJOHTBLUJWJUFUFSOF VEHJęTOFVUSBMF GPS GPSMESFOF 4'0FO CFUBMUF
GPSFOJOHFOBGEFSFTBLUJWJUFUTCVEHFUGPSBUwMFWFSFwBLUJWJUFUFSGPSCSOFOFJ4'0SFHJ0N
dette vil kunne lade sig gøre andre steder, vil som nævnt afhænge af de lokale forhold.

RESULTATER
1JMPUQSPKFLUFUJ/S'FMEJOHIBSSFTVMUFSFUJ
t
"Ualle børn går til mindst en foreningsaktivitet
t
"UCSOFOFIBSHFUEFSFTBOUBMBGJESUTBLUJWJUFUFS
t
&OLSBęJHTUJHOJOHJBOUBMMFUBGCSOFNFEMFNNFSJEFOMPLBMFJESUTGPSFOJOH
t
OZFVOHMFEFSFJBMEFSFOÌSUJMGPSFOJOHFOJMCFUBGEFUGSTUFÌS
t
&OHFUTBNNFOIOHTLSBęJMPLBMTBNGVOEFUNFEJESUTGPSFOJOHFOTPN

PNESFKOJOHTQVOLU
t
&UTUJHFOEFBOUBMWPLTFONFEMFNNFSUJMGPSFOJOHFO
'PSMESFOFPQMZTFS BUEFPQMFWFS BUCSOFOFFSNFSFSPMJHFFęFSPQTUBSUFOBGGPSFOJOHT
4')FO PHBUEFPQMFWFS BUEFSFSNFSFUJEPHSPUJMGFLTMFLUJFMTOJOHFMMFSTPDJBMUTBNvær i familien.
I SFH’en oplever pædagogerne, at ordningen har givet mere ro, og at det derved faktisk
FSCMFWFUNFSFUJEUJMĘFSFLSFBUJWFBLUJWJUFUFSNFECSOFOFFOEUJEMJHFSF
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OPSTARTEN - FRA IDÉ TIL DRIFT
*OJUJBUJWFU UJM BU PQTUBSUF FO 'PSFOJOHT 4') LBO LPNNF GSB ĘFSF GPSTLFMMJHF BLtører som f.eks. skole- eller SFH-leder, skolebestyrelsen, skoleforvaltningen, idrætsforeningen eller måske endda fra forældre, der har hørt om ordningen andre steder.
Det er således ikke så afgørende for oprettelsen af en forenings SFH, hvem der er initiativtager til ideen, men snarere at rette nøgleaktører, bliver kontaktet og involveret fra
TUBSU  PH BU FKFSTLBC  BOTWBS PH QSPKFLUMFEFMTFO IFSFęFS CMJWFS UBHFU BG EF SFUUF BLUSFS

NØDVENDIGE AKTØRER
%FSWJMJNJEMFSUJEWSFOPHMFIFMUDFOUSBMFOHMFQFSTPOFSIPTEFFOLFMUFBLUSFS EFSWJM
WSFIFMUBGHSFOEFBUGÌNFEJQSPKFLUFU GPSBUEFULBOMZLLFEFT%FUHMEFS
t
4LPMFMFEFMTFOPHTLPMFCFTUZSFMTFO
t
%F O MPLBMFJESUTGPSFOJOH
t
'PSWBMUOJOHFSOFQÌTLPMFPHGSJUJETPNSÌEFSOF

NØGLEAKTØRER - SKOLEN
%FSFSĘFSFBLUSFS EFSFSSFMFWBOUFBUTJLSFTJHPQCBLOJOHGSBTLPMFEFMFO
4LPMFMFEFSFOPH4')MFEFSFOFSCFHHFUPIFMUDFOUSBMFĕHVSFSJHFOOFNGSFMTFOBGQSPKFLUFU PHEFUFSEFSGPSOEWFOEJHU BUCFHHFQFSTPOFSJLLFBMFOFCBLLFSPQPNQSPKFLUFU 
NFOBUEFBSCFKEFSBLUJWUGPSJNQMFNFOUFSJOHFOIFSBG
Hvilken rolle de to skal have og hvordan de kan supplere hinanden vil være meget afIOHJHBGEFLPOLSFUFLPNQFUFODFSEFCFTJEEFS PHIWPSEBOBSCFKETEFMJOHFOJWSJHUFS
mellem de to funktioner på den enkelte skole.
DET ANBEFALES, AT PROJEKTLEDELSEN FRA SKOLENS SIDE SKAL LÆGGE
HOS EN AF DE TO FUNKTIONER.
Derudover vil skoleforvaltningen og skolebestyrelsen begge med en aktiv indsats kunne
WJSLFGSFNNFOEFGPSQSPKFLUFU%FCFIWFTEPHJLLFOEWFOEJHWJTBUIBWFFOTÌTUPSSPMMF
i selve implementeringen af ordningen, men deres formelle opbakning er nødvendig, idet
CFHHFBLUSFSGPSNFMNBHUWJMIBWFNBHUUJMBUIJOESFQSPKFLUFUTHFOOFNGSFMTF
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NØGLEAKTØRER - FORENINGEN
-JHFTPNQÌTLPMFOFSEFSPHTÌJFOGPSFOJOHĘFSFBLUSFS
'PSFOJOHTGPSNBOEFOFSBGHSFOEFGPSQSPKFLUFUTHFOOFNGSFMTF PHEFOOFTLBMMJHFTPN
TLPMFPH4')MFEFSFOJLLFBMFOFCBLLFPQPNQSPKFLUFU NFOEFMUBHFBLUJWUJQSPKFLUFUT
gennemførelse.
DET ANBEFALES, AT PROJEKTLEDELSEN FRA FORENINGENS SIDE
VARETAGES AF FORMANDEN, IDET DENNE VIL HAVE DET RETTE MANDAT
TIL PÅ FORENINGENS VEGNE AT INDGÅ DIVERSE AFTALER MED BÅDE
SKOLEN OG FRITIDSFORVALTNINGEN.
%FU FS FOEWJEFSF OEWFOEJHU  BU GPSFOJOHFOT JOWPMWFSJOH J QSPKFLUFU PHTÌ CBLLFT PQ BG
GPSFOJOHFOTCFTUZSFMTF JEFUEFOOFGPSNFMULBOIJOESFGPSFOJOHFOTFOHBHFNFOUJQSPKFLtet, men bestyrelsen behøves ikke at have en større rolle i forbindelse med implementFSJOHFOBGQSPKFLUFU

FRITIDSFORVALTNINGEN
Ligesom det er nødvendigt at have opbakning fra skoleforvaltningen, gør dette sig også
gældende fsva. fritidsforvaltningen, idet implementeringen af en forenings SFO kan
OESFJEFONPEFMIWPSFęFSGPSFOJOHFOOPSNBMUPQOÌSUJMTLVE4FNFSFIFSPNVOEFS
gennemgangen af den økonomiske model.
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PARAT TIL FORENINGS SFH?
&UBCMFSJOHFOBGFOGPSFOJOHT4')WJMGPSMBOHUEFĘFTUFCÌEFTLPMFSPHGPSFOJOHFSJOEFCSF
en stor forandring, både i forhold til den måde som aktiviteter begge steder i dag er organiseret, men også i forhold til de roller, som henholdsvis pædagoger og trænere har i
forhold til børnene.
%FUFSTÌMFEFTWJHUJHU BUCFHHFBLUSFSGPSVEGPSFUBCMFSJOHFOBGFUGPSNFMUTBNBSCFKEFIBS
afklaret, hvorvidt skolen eller foreningen er omstillingsparate, både i forhold til personale
og frivillige og i forhold til organiseringen.
%FUFSTÌMFEFTVNJEEFMCBSUFOGPSVETUOJOHGPS BUQSPKFLUFUTLBMMZLLFEFT BUCÌEFTLPMFO
PHGPSFOJOHFOFSLMBSUJMBUJOEHÌJTBNBSCFKEFU PHBUEFSFSHKPSUTJHPWFSWFKFMTFSJGPSIPME
til nedenstående eksempler på forandringer .

ERFARINGER FRA NR. FELDING

*NQMFNFOUFSJOHFOBGQSPKFLUFUIBSHJWFUFęFSTQSHTFMGSBEFUQEBHPHJTLFQFSTPOBMFQÌ
VEWJLMJOHBGEFSFTQEBHPHJTLFQSPGFTTJPO%FSTÌMFEFTJTBNBSCFKEFNFE7*"J)PMTUFCSPVEBSCFKEFUQENPEVMFSEFSJNEFLPNNFSEFUUFPSFUJTLFCFIPW TÌWFMTPNCFIPWFU
for praksis hvor, der også er tænkt på det didaktiske, organisatoriske og strukturelle
dagligdagsbehov.
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Den pædagogiske rolle ændres i en forenings-sfo til også at være sparringspartner for de
VOHFGSJWJMMJHF TPNFSFUDFOUSBMUPNESFKOJOHTQVOLU EFSGPSJOEFIPMEFSNPEVMFSOFPHTÌ
kommunikation, sparring og motorisk udvikling.

EKSEMPLER FOR FORANDRINGER FOR SFH’EN EFTER EN IMPLEMENTERING
For SFH’en vil etableringen af en forenings SFH kunne betyde følgende forandringer:
t
&OHFUGPLVTQÌCFUZEOJOHFOBGJESUPHCFWHFMTFGPSCSOFOFTUSJWTFMPH
indlæring.
t
%FSTLBMTBNBSCFKEFTNFEGSJWJMMJHFVOHMFEFSF
t
"UBOTWBSFUGPSJOEIPMEFUPHBGWJLMJOHFOBGGPSFOJOHTBLUJWJUFUFSOFPWFSMBEFTUJM
frivillige.
t
1EBHPHFSOFTLBMWSFNFEUJMBUTLBCFSPPHSBNNFSGPS BUCSOFOFLBO
deltage i foreningsaktiviteten.
t
1EBHPHFSOFTLBMTUUUFEFUFOLFMUFCBSOTEFMUBHFMTFJBLUJWJUFUFO
t
1EBHPHFSOFTLBMWSFTQBSSJOHTQBSUOFSFGPSVOHMFEFSOFJGPSIPMEUJMBU
aktiviteterne og udførelsen heraf kan rumme så mange børn som muligt.
t
*NQMFNFOUFSJOHFOBGPSEOJOHFOWJMOESFQÌEFOFLTJTUFSFOEFEBHMJHEBHPH
supplere de aktivitetstilbud, der tilbydes i dag.
t
&OEFMBGBLUJWJUFUFSOFLPNNFSUJMBUMHHFWLGSB4')FO IWJMLFUCFUZEFS BU
der vil være logistikopgaver i forhold til at gøre børnene klar og følge dem til
aktiviteter.
t
&OOZQMBUGPSNUJMBUPCTFSWFSFPHBSCFKEFQEBHPHJTLNFECSOFOF
t
.VMJHIFEGPSNFSFEJBMPHNFEGPSMESFOF OÌSEFIFOUFSCSOFOFJIBMMFO
t
7JMMJHUJMNEFBLUJWJUFUFęFSwOPSNBMwBSCFKETUJE

EKSEMPLER FOR FORANDRINGER FOR FORENINGERNE
For foreningerne kan etableringen af en forenings SFH betyde følgende forandringer:
t
&WUEBOOFMTFOBGFOQBSBQMZGPSFOJOHTBNNFONFEEFWSJHFEFMUBHFOEF
foreninger.
t
4BNUMJHFBGGPSFOJOHFOTUJMCVEUJMCSOJLMBTTFTLBMUJMCZEFTJOEFOGPS
SFH’ens åbningstid.
t
3FLSVUUFSJOHBGVOHMFEFSFFMMFSBOESFEFSIBSNVMJHIFEGPSBUTUÌGPSBLUJWJUFUFSOF
i SFH’ens åbningstid – med andre ord: Rekruttering af en ny gruppe af frivillige.
t
'MFSFNFEMFNNFS
t
'PSFOJOHFOTLBMGPSIPMEFTJHUJMFOOZNÌEFBUWSFUSOFSQÌ PHBUEFUGPSFHÌSJ
samspil med pædagogerne.
t
&OSVNNFMJHUJMHBOHUJMJESU MFHPHCFWHFMTFTÌĘFTUNVMJHFLBOEFMUBHF
t
%FSTLBMJIWFSUGBMEJTUBSUFOBGTUUFTSFTTPVSDFSUJMFOUUEJBMPHNFEEFOZF
ungledere, og der skal måske tænkes i nye kommunikationskanaler.
t
'PSFOJOHFOLBOGÌCSVHGPSBUSÌEFPWFSNFSFIBMLBQBDJUFUFMMFSMJHO
t
&OFWUVEWJEFMTFBGBLUJWJUFUTUJMCVEEFUNFEIFOCMJLQÌ BUĘFTUNVMJHFCSO
kommer til at deltage.
t
&OTUSSFJOUFSFTTFGSBMPLBMTBNGVOEFUJGPSIPMEUJMGPSFOJOHFOTHFOFSFMMFBLUJWJ
teter, og et øget optag af voksne medlemmer.
t
&OHFUEJBMPHNFECPSHFSF FSIWFSWTMJWPHWSJHFGPSFOJOHFSJMPLBMTBNGVOEFU
t
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Bryde vanetænkningen i foreningen og være indstillet på at skulle lave til

QBTOJOHFSBGGPSFOJOHTTUSVLUVSFO PHUOLFSFTTPVSDFSQÌFOOZNÌEF*/S

'FMEJOHPQSFUUFEF(*'FU'PSFOJOHT4'0VEWBMH EFSGPSEFMFSSFTTPVSDFSOFUJM
SFO aktiviteterne mellem de forskellige udvalg. Det har endvidere også været
nødvendigt at slanke foreningen, idet der har været brug for en omrokering af de

GSJWJMMJHFSFTTPVSDFS
t
&OOZSPMMFGPSGPSFOJOHFSOFJGPSIPMEUJMBUUOLFEFNTFMWTPNFOWJHUJHBLUSJ
forhold til at tiltrække nye borgere til lokalområdet.

GODE RÅD
Forberedelsen af henholdsvis SFO’en og foreningen forud for en endelig beslutning om at
JOEHÌJFUTBNBSCFKEFPNPQSFUUFMTFOBGFO'PSFOJOHT4'0LBOWSFGVMETUOEJHBGHSFOEFGPSPNJNQMFNFOUFSJOHFOCMJWFSFOTVDDFT
Forenings SFO’en er på mange måder en helt ny måde at tænke tilbuddet i en SFO og
NFEGSFSIFMUOZFTBNBSCFKEFSPHSPMMFSGPSCFHHFQBSUFS1EBHPHFSPHGSJWJMMJHFFSEFN 
EFSLPNNFSUJMBUTUÌJGSTUFSLLF PHEFSFTMZTUPHFOHBHFNFOUJQSPKFLUFULBOEFSGPS
CFUZEFFOUFOTVDDFTFMMFSĕBTLP
HVOR lang tid det tager, og hvad der konkret kræves, førend en SFO eller en forening
FSLMBSUJMBUJOEHÌJTBNBSCFKEFUWJMWSFGVMETUOEJHJOEJWJEVFMUPHWSFCÌEFQFSTPOBGhængigt og kulturelt bestemt.
*/S'FMEJOHWBSQMBOMHOJOHFOPHGPSCFSFEFMTFOBGIFOIPMETWJTNFEBSCFKEFSFPHGSJWJMMJHFJHBOHJDBÌSTUJEGSPQTUBSUFOBG4'0FO%FUTLBMEPHJEFOGPSCJOEFMTFCFNSLFT 
BUEFSIFSIBSWSFUCSVHUMBOHUJEJGPSIPMEUJMTFMWFLPODFQUVEWJLMJOHFOBGJEFFO TSMJHU
mellem skolelederen og foreningsformanden.
%FUWJMEFSGPSGPSNFOUMJHLVOOFHSFTIVSUJHFSFMBOHUEFĘFTUFTUFEFS NFOEFUFSWJHUJHU
GPSTVDDFT BUCFHHFBLUSFSGÌSMPWBUNPEOF)WJTEFSPQUJMPQTUBSUFOFSGPSNBOHFVCFTWBSFEFTQSHTNÌMLBOEFUHJWFNPETUBOEUJMQSPKFLUFU PHEFSWFEIJOESFFOTVDDFTGVME
implementering.
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KOMMUNIKATION
Forenings SFO’en er et opgør med den måde som man traditionelt har kørt en SFO og
en forening på. Kommunikationen omkring oprettelsen af en Forenings SFO er derfor
NFHFUWJHUJHUGPS BUBMMFGÌSFOGPSTUÌFMTFGPSLPODFQUFU PHGPSBUBMMFLBOTUUUFPQPN
børnenes aktiviteter.
*LVSTVTGPSMCFUFSEFSJOEMBHUFUGMMFTNEFGPSBMMFJOUFSFTTFOUFS IWPSLPODFQUFUCMJWFS
gennemgået. Erfaringerne fra Nr. Felding har imidlertid vist, at der er et stort behov for
information fra de forskellige interessenters side.
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7JIBSIFSJESFKFCPHFOJEFOUJĕDFSFUOPHMFBGEFJOUFSFTTFPNSÌEFSTQSHTNÌMTPNEFFOkelte interessenter kan have i forbindelse med oprettelsen af en Forenings SFO, og som
EFSGSBQSPKFLUFUTTJEFTLBMWSFTSMJHPQNSLTPNIFEQÌBUGÌGPSNJEMFU4QSHTNÌMFOF
LBOEVLLFPQQÌĘFSFGPSTLFMMJHFTUBEJFSJQSPDFTTFO
)WPSOÌS PH IWPSEBO J QSPDFTTFO  BU EF GPSTLFMMJHF TQSHTNÌM TLBM CFTWBSFT o PH IWPS
mange gange - vil afhænge af det konkrete forløb.

FORÆLDRE OG BØRN




-

Hvad koster det? Og skal vi betale pr. aktivitet?
SKAL børnene deltage i idrætsaktiviteterne eller må de selv bestemme?
Hvem har ansvaret for børnene, når de er i hallen?
Kan unglederne håndtere børnene?
Hvad er pædagogernes opgave i hallen?
7JMEFSGPSUTBUWSFwOPSNBMFw4'0BLUJWJUFUTUJMCVE
Hvad med idrætsturneringer?
4LBMWPSFTCSOPHTÌHÌUJMGPECPMEFęFS4'0
.ÌCSOFOFHÌIKFNGSB4'0FO PHLPNNFUJMCBHFPHEFMUBHFJBLUJWJUFUFO 
Kan vi hente vores børn i hallen?
Hvem sørger for, at børnene kommer frem og tilbage og bliver klædt om?
)WBENFETLJęFUK 
Hvem skal vi melde afbud til?

I Nr. Felding
*/S'FMEJOHWBSEFSCÌEFIVTUBOETPNEFMUJOGPSNBUJPOTQKFDFSPNGPSFOJOHT4'0FO 
LPODFQUFUCMFWGPSLMBSFUUJMGPSMESFNEFSJEFFOLFMUFLMBTTFSPHGPSMESFOFWBSPHTÌ
inviteret til et fællesmøde. Derudover har der løbende været dialog med forældrene fra
pædagoger, SFH-leder, skoleleders og foreningsformandens side. Der blev også tidligt i
GPSMCFUPQSFUUFUFOTJEFQÌGBDFCPPL

FORENINGSLEDERE & TRÆNERE





-

Hvem i foreningen kan træne allerede fra kl. 13.30?
Kan vi rekruttere nok nye trænere og ungledere? – Og er de ansvarlige?
)WBETLBMKFHOVMBWFJLMVCCFO OÌSKFHJLLFNFSFLBOUSOFEFUIPMEKFHQMFKFS 
,BOWJMFKFIBMMFOPHIBSWJSÌEUJMEFU 
Hvordan kommer det til at passe ind med aktiviteterne til de øvrige medlemmer
af foreningen?
Hvad giver forenings SFO’en af muligheder for foreningen i øvrigt?

t/ZFBLUJWJUFUFS 

t/ZFNFEMFNNFS 

t4BNBSCFKEFNFEBOESFGPSFOJOHFS 
Hvordan kan vi på bedste vis integrere de nye frivillige i klubben?
Hvem skal stå for kontakten til unglederne?
Må unglederne få løn, og hvad med de andre frivillige i klubben?
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I NR. FELDING
Formanden for GIF har løbende informeret og været i dialog med foreningens ledere og
trænere.
%FUIBSFOEWJEFSFWSFUGPSNBOEFO EFSIBSIBęEJBMPHFONFEEFOZFVOHMFEFSF CÌEFJ
forhold til den generelle adfærd, der forventedes af dem i foreningsregi, men også i forhold til den daglige træning. Kommunikationen med unglederne har vist sig at fungere
CFETUWJBFOMVLLFUGBDFCPPLHSVQQF
(*' IBS J QSPKFLUQFSJPEFO MCFOEF IBę FO UU EJBMPH NFE GPSMESF PH CSO J GPSIPME
til at få tilpasset aktivitetsudbuddet til de ønsker der har været blandt børnene, ligesom
foreningen har været i dialog med andre foreninger, der har ønsket at udbyde deres aktiviteter til børnene i forenings SFO regi, og også givet disse foreninger en platform.
Per Østergaard:
w&O BOEFO QPJOUF J GPSIPME UJM LPNNVOJLBUJPOFO NFE CPSHFSOF PH GPSFOJOHTGPML FS
TQSPHCSVH%FSFSFOIFMUTQFDJFMTQSPHGPSNEFSCMJWFSCSVHUJTLPMFSFHJ EFSFSSFUTWSUBU
GPSTUÌ%FUTLBMWSFUBMFTQSPHTÌBMMFGPSTUÌSIWBEEFSCMJWFSTBHUw

MEDARBEJDERE I SFH’EN



-

Hvilken rolle skal vi have i samspillet med de frivillige?
Hvem bestemmer indholdet af aktiviteterne?
Skal vi også spille håndbold, fodbold og badminton?
4LBMGSJWJMMJHFPWFSUBHFWPSFTBSCFKEF 
Hvem skal tage i mod afbud til kampe og turneringer i fritiden?
Hvordan får vi børnene fragtet frem og tilbage?
)WPSEBONFEBMMFEFBLUJWJUFUFSWJQMFKFSBUMBWFJ4'0FO WJMEFSGPSUTBUWSFUJE
til dem?
)WPSEBOWJMPSEOJOHFOGÌJOEĘZEFMTFQÌEFONÌEF TPNWJELLFSWBHUFSJOEPH
organisere os i det daglige?
Hvem har det pædagogiske ansvar for børnene?

I NR. FELDING
*/S'FMEJOHCMFWNFEBSCFKEFSOFMCFOEFPSJFOUFSFUPNQSPKFLUFUQÌQFSTPOBMFNEFS 
men mange af spørgsmålene på ovenstående blev først besvaret helt op til start, eller
FęFSBUQSPKFLUFUIBWEFLSUFUTUZLLFUJE%FUUFTLZMEFTJLLFNJOETU BUEFSJ/S'FMEJOH
MCFOEFCMFWVEWJLMFUQÌQSPKFLUFUQBSBMMFMUNFE BUFSGBSJOHFSOFCMFWHKPSU,PNNVOJLBUJPOFOGPSVEGPSTUBSUFO IBSJNJEMFSUJECFWJSLFU BUEFSJLLFGSBNFEBSCFKEFSOFTTJEFIBS
WSFUVEUSZLUCFLZNSJOHGPS IWPSWJEUEFGSJWJMMJHFIBSTLVMMFUPWFSUBHFNFEBSCFKEFSOFT
SPMMFPHBSCFKEF
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PRESSEN
/S'FMEJOHQSPKFLUFUPQMFWFEFFOEFMQSFTTFCFWÌHFOIFECÌEFGSBMPLBMBWJTFS GBHCMBEF SBEJPPH57JGPSCJOEFMTFNFEQJMPUQSPKFLUFU PHQSFTTFOIBSEFSGPSWSFUFOWTFOUMJHBLUS
JGPSIPMEUJMVECSFEFMTFOBGPHJOGPSNBUJPOPNQSPKFLUFU%FSCMFWMCFOEFVEBSCFKEFUQSFTTFNFEEFMFMTFSJQJMPUQSPKFLUFU PHCÌEFTLPMFMFEFSFOPHGPSNBOEFOGPSJESUTGPSFOJOHFO
stillede sig til rådighed, når pressen henvendte sig med spørgsmål og for at få interviews.
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RAMMER
%FUFSJOEFOPQTUBSUFOWJHUJHUBUHSFTJHPWFSWFKFMTFSJGPSIPMEUJMEFGZTJTLFSBNNFSPH
LBQBDJUFUTPNTBNBSCFKEFULBOSÌEFPWFSJGPSIPMEUJMBUVECZEFGPSFOJOHTBLUJWJUFUFSOF
til børnene i SFO regi.
t
)WPSNBOHFGPSFOJOHFSFSEFSMPLBMU PHIWJMLFBLUJWJUFUFSUJMCZEFT EFSBLUVFMU
Er det umiddelbart nogle, som børnene vil være interesseret i?
t
)WPSUUMJHHFSIBMMFOFMMFSTUBEJPOQÌTLPMFO 
t
)WPSEBOFSNVMJHIFEFSOFGPSBUCFOZUUFGBDJMJUFUFSOFQÌTLPMFOFMMFSJOSIFEFO
af skolen?
t
)WJTBGTUBOEFOUJMJESUTGBDJMJUFUFSOFFSTUPS WJMEFUTÌSFOUQSBLUJTLWSFNVMJHU
at børnene kan komme frem og tilbage?
t
&SEFSMFEJHIBMLBQBDJUFU 
t
)WJTJLLFEFUSBEJUJPOFMMFGBDJMJUFUFSFSUUQÌ4'0FO IWJMLFNVMJHIFEFSFSEFSTÌ
for aktiviteter i de nære omgivelser?

RAMMERNE I NR. FELDING
Nr. Felding er et mindre lokalsamfund beliggende 4 km. syd for Holstebro med skole,
EBHJOTUJUVUJPO  LCNBOE  JESUTDFOUFS PH OPHMF NJOESF FSIWFSWTWJSLTPNIFEFS -PLBMsamfundet har tradition for et aktivt foreningsliv.
I Nr. Felding er der en paraplyidrætsforening GIF, der har en række forskellige foreninger
VOEFSTJHTPNCBENJOUPO IÌOECPME GPECPME HZNOBTUJLFUD"ęBMFOCMFWJOEHÌFUNFMMFN TLPMFO PH GPSNBOEFO GPS QBSBQMZGPSFOJOHFO (*' IBS FęFS PQTUBSUFO WSFU NFHFU
ÌCFO GPS BU VEWJLMF GPSFOJOHFOT BLUJWJUFUTUJMCVE PH BU JOEHÌ FU TBNBSCFKEF NFE BOESF
foreninger, der også har været interesseret i at udbyde deres aktiviteter til børnene, som
FLTFNQFMWJTTQFKEFSOF SJEFLMVCCFOPH)PMTUFCSP"UMFUJLLMVC
*QSPKFLUFUJ/S'FMEJOHMJHHFS4'0FOPHIBMMFOJHÌBGTUBOE TÌEFUFSOFNUGPSCSOPH
pædagoger at komme frem og tilbage i forhold til de foreningsaktiviteter, der blev udbudt.
I Nr. Felding blev børnene endvidere tilbudt aktiviteten: Dagens sport, som kan være
forskellige aktiviteter, og som både kan afvikles på skolens område eller i hallen.
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ORGANISERING, ANSVAR OG BESLUTNINGSKOMPETENCE
/ÌSEFSGSTUFSUSVČFUCFTMVUOJOHPN BUEFGPSTLFMMJHFQBSUFSWJMTUBSUFFO'PSFOJOHT4'0
op, skal der nedsættes en organisering omkring implementeringen.
%FSFSQPUFOUJFMUNBOHFTBNBSCFKETQBSUOFSFPHJOUFSFTTFSJQSPKFLUFU PHNBOHFUJOHEFS
skal koordineres. Derfor er det vigtigt med en organisering, der involverer de vigtigste
TBNBSCFKETQBSUOFSF PHFOPSHBOJTFSJOHEFSHJWFSFKFSTLBC&OPSHBOJTFSJOHBGJNQMFNFOteringen kunne se ud som følgende:
Figur 1: Organisering af implementering

SFO/Skole

Forening

Forældre

4UZSFLPPSEJOFSJOHTHSVQQF
SFH-leder, skoleleder, foreningsformand, forældrerepræsentant,
NFEBSCFKEFSSFQSTFOUBOU GPSFOJOHTMFEFSGSJWJMMJH

Evt. følgegruppe

Projektledere
SFH- eller
skoleleder

STYRE-/KOORDINERINGSGRUPPE
%FUUF LVOOF G FLT TLF WFE FO OFETUUFMTF BG FO BSCFKETHSVQQFLPPSEJOFSJOHTgruppe med deltagelse af skolelederen, SFH-lederen, en pædagog, foreningsforNBOEFO  FO USOFSMFEFS PH FO GPSMESFSFQSTFOUBOU FWU GSB TLPMFCFTUZSFMTFO %FU
FS J EFO GPSCJOEFMTF WJHUJHU  BU OHMFQFSTPOFSOF J QSPKFLUFU IBS FO NFHFU UU EJBlog og føling med de personer, der i det daglige kommer til at være en del af ordningen. Deltagerne i koordineringsgruppen vil få en vigtig rolle i forhold til at
være formidlere både til koordineringsgruppen og til deres respektive baglande.
,PPSEJOFSJOHTHSVQQFO IBS UJM PQHBWF BU WSF TQBSSJOHTQBSUOFSF GPS QSPKFLUMFEFSOF  PH HJWF JOQVU UJM QSPDFTTFO  WSF BNCBTTBESFS GPS LPODFQUFU PH FHOF CBHMBOEF 
PH EFMUBHFSOF TLBM J EFU PNGBOH EFU WJM WSF SFMFWBOU LVOOF BĘBTUF QSPKFLUMFEFSOF
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PROJEKTLEDELSE
%FUBOCFGBMFT BUBOTWBSFUGPSEFOwEBHMJHFwMFEFMTF QSPKFLUMFEFMTF BGJNQMFNFOUFSJOHFO
QMBDFSFTIPTIFOIPMETWJTTLPMFMFEFSFOFMMFS4')MFEFSFOTBNNFONFEGPSFOJOHTGPSNBOden, og at de af deres bestyrelser, får vide beslutningsrammer i forhold til implementerinHFO1SPKFLUMFEFSOFTLBMPHTÌIBWFBOTWBSFUGPSLPNNVOJLBUJPOFOPNLSJOHJNQMFNFOUeringen.

FØLGEGRUPPE
Såfremt det skønnes relevant kan det oprettes en følgegruppe med øvrige interessenter
UJM QSPKFLUFU TPN GFLT TVOEIFET  TLPMF FMMFS GSJUJETPNSÌEFU  %(*  FLTUFSOF TBNBSCFKETQBSUOFSFFMMFSBOESF'MHFHSVQQFOIBSJLLFGPSNFMJOEĘZEFMTFQÌQSPKFLUFU NFOLBO
HJWFJOQVUUJMTUZSFLPPSEJOHFSJOHTHSVQQFO

FORVALTNINGER
Det anbefales også, at første gang en Forenings SFO skal implementeres i en kommune,
at der er en tæt dialog mellem skolelederen, foreningsformanden og henholdsvis skoleog fritidsforvaltningen. Dette i betragtning af, at en Forenings SFO er en helt ny måde at
tænke samspillet mellem SFO’en og en forening på, og at det vil kræve ændringer i det
TEWBOMJHFLPOPNJTLFĘPXNFMMFN4'0FO GPSFOJOHFO FSOF PHGSJUJETGPSWBMUOJOHFO

SAMARBEJDSAFTALER
Med henblik på at få skabt størst mulig gennemsigtighed og et smidigt partnerskab anCFGBMFTEFU BUEFSMBWFTFOTBNBSCFKETBęBMFNFMMFN4'0FOPHGPSFOJOHFO'PSFOJOHFOFS
formelt set at betragte som en leverandør til SFO’en i det, SFO’en betaler foreningen for
JTBNBSCFKEFNFEEFNBUTUÌGPSFOSLLFBLUJWJUFUFS4BNBSCFKETBęBMFOLBOJOEFIPMEF
følgende emner:
t
"OUBMBLUJWJUFUTUJNFSQSVHF
t
5JETSVNGPSBĔPMEFMTFOBGBLUJWJUFUFS
t
'BDJMJUFUFSIWPSBLUJWJUFUFSOFTLBMBĔPMEFT
t
"OTWBSTGPSEFMJOHNFMMFNGSJWJMMJHFPHQEBHPHFS
t
'PSQMJHUFMTFUJMBUJOEHÌJFUGMMFTLVSTVTGPSMC IFSVOEFSVEEBOOFMTFBG
ungledere
t
*OEIFOUFMTFBGCSOFBUUFTUFS
t
'PSQMJHUFMTFGPS4'0FOJGPSIPMEUJMBUNFEGMHFOEFQFSTPOBMFUJMBLUJWJUFUFSOF
t
6EWJLMJOHBGOZFUJMCVE TÌBMMFCSOLBOWSFNFE
t
&OGMMFTQEBHPHJTLUJMHBOHUJMCSOFOF
t
-CFOEFEJBMPHNEFS
t
#FMCGPSBLUJWJUFUFS
t
"OTWBSTGPSEFMJOHJGPSIPMEUJMMFEFMTFBGIFOIPMETWJTGSJWJMMJHFPHQEBHPHFS
t
,PNNVOJLBUJPOTBęBMFJGPSIPMEUJMJOUFSFTTFOUFS
t
5JMTLVETNVMJHIFEFSGPSGPSFOJOHFO
t
&OPQTUBSUTPHTMVUEBUPGPSFOHJWFOBęBMFQFSJPEF
t
#FUBMJOHTGSJTUFS
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TJEKLISTE
Det der i første omgang er vigtigt er:
t
"UGÌJOWPMWFSFUOHMFQFSTPOFS
t
"UIWFSBLUSGÌSGPSIPMETJHUJMFHFOPSHBOJTBUJPOPHEFOESJOHFSFO'PSFOJOHT

4'0LBONFEGSF PHEFSFęFSTJLSFTJH BUEFSTUBEJHWLFSPQCBLOJOH
t
"UGÌMBWFUFOUJETQMBOJGPSIPMEUJMGPSWFOUFUPQTUBSUPHGÌFOSFBMJTUJTL
forventningsafstemning i forhold til aktørernes mulighed for at blive klar til den
nye ordning.
t
"UGÌQMBDFSFUBOTWBSFUGPSJNQMFNFOUFSJOHFOBGQSPKFLUFUWFEFOQSPKFLUMFEFMTF
t
"UGÌMBHUCFTMVUOJOHTLPNQFUFODFOEFSJHUJHFTUFEFS TÌEFSJLLFPQTUÌSVOEJHF

ĘBTLFIBMTF EFSLBOGPSTJOLFQSPDFTTFO
t
"UNEFSMHHFTUJMNJOETUNVMJHHFOFGPSEFGSJWJMMJHF%FGSJWJMMJHFCSVHFSEFSFT

GSJUJE NFOTEFUGPSTLPMFO4'0FOFSFOEFMBGEFSFTBSCFKEF

NR. FELDING GJORDE
'PSBUTJLSFFOTNJEJHCFTMVUOJOHTQSPDFT CMFWEFUJ/S'FMEJOHQSPKFLUFUCFTMVUUFU BUEJBMPgen mellem skolen og den lokale idrætsforening GIF alene skulle varetages af skolelederen
PHGPSNBOEFOGPSGPSFOJOHFO PHBUEFUIFSFęFSWBSPQUJMIFOIPMETWJTTLPMFMFEFSFOPH
foreningsformanden at sørge for, at henholdsvis SFH’en og foreningen blev tilpasset den
nye ordning. Der var således meget klare skel i forhold til ansvarsfordeling og beslutningTLPNQFUFODF
%FU WBS TLPMFMFEFSFO PH GPSFOJOHTGPSNBOEFO EFS J GMMFTTLBC VEHKPSEF EF BCTPMVUUF
OHMFQFSTPOFS J EFO QSBLUJTLF JNQMFNFOUFSJOH BG LPODFQUFU J /S 'FMEJOH %FUUF WBS FU
CFWJETUWBMH NFOIBSPHTÌLSWFUFOEFMSFTTPVSDFSGSBCFHHFQBSUFSTTJEF%FUNÌEFSGPS
WFE FO VECSFEFMTF BG LPODFQUFU OKF PWFSWFKFT  PN EF QÌHMEFOEF OHMFQFSTPOFS IBS
EFOEWFOEJHFSFTTPVSDFSFMMFSPNEFUWJMWSFIFOTJHUTNTTJHU BUGPSEFMFBSCFKETPQHBWFSOFQÌĘFSFIOEFS
*GPSCJOEFMTFNFEQJMPUQSPKFLUFUJ/S'FMEJOHQSPKFLUFU WBSEFSUJMMJHFOFETBUFOFHFOUMJHQSPKFLUPSHBOJTBUJPONFESFQSTFOUBUJPOBGTBNBSCFKETQBSUOFSF0SHBOJTFSJOHFOIBWEFQSJNSUUJMGPSNÌMBUGÌGSEJHVEWJLMFULPODFQUFUQÌCBHHSVOEBGEFFSGBSJOHFS EFS
MCFOEFCMFWHKPSU%FUFSWVSEFSJOHFO BUEFSWFEFOVESVMOJOHBGLPODFQUFUJLLFWJMWSF
behov for organiseringer af så omfattende karakter, men at det tværtimod vil være henTJHUTNTTJHU BUHSFPSHBOJTFSJOHFOPHCFTMVUOJOHTLPNQFUFODFOTÌFOLFMUTPNNVMJH
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REKRUTTERING AF UNGLEDERE OG ANDRE FRIVILLIGE
Da tidspunktet for foreningsaktiviteterne ved en forenings SFO ligger tidligere end aktiviteterne normalt gør i en idrætsforening, kan det være nødvendigt at rekruttere nye
trænere til foreningen.
%FULBOWSFVOHMFEFSF EFSFęFSEFSFTFHFOTLPMFUJEWJMIBWFNVMJHIFEGPSBUUSOF4'0
børnene. Dette giver mulighed for at få en ny generation af frivillige tilknyttet foreningen
FMMFSNÌTLFHSVQQFSBGGSJWJMMJHFEFSJLLFUJEMJHFSFIBSIBęNVMJHIFEGPSBUWSFGSJWJMMJHF
GFLTQÌHSVOEBGBęFOBSCFKEFFMMFSMJHO
De nye frivillige kan være med til at udvikle foreningens tilbud, og give inspiration til
andre måder at agere i trænerrollen.
4BNBSCFKEFUNFEQEBHPHFSOFJEFOOFNPEFM HSEFUNVMJHUBUCSVHFGPSIPMETWJTVOHF
trænere, idet pædagogerne er der til at støtte op om børnene, således at unglederne kan
LPODFOUSFSFTJHPNTFMWFBLUJWJUFUFO

NR. FELDING GJORDE
I Nr. Felding valgte man at satse på at rekruttere unge til at stå for aktiviteterne. Der blev
BOOPODFSFUCSFEUJMPLBMPNSÌEFUFęFSJOUFSFTTFSFEFPHPHTÌTLPMFOCMFWCSVHUTPNSFLSVUteringssted. Indgangsvinklen var i første omgang, at de unge der havde lyst var velkomne,
og man var villig til at give de unge den støtte der skulle til.
Det blev endvidere besluttet at give de unge honorar for deres indsats. Det blev vurderet,
at de unge på den måde ville prioritere at blive ungleder frem for at tage et egentlig fritJETKPC
*OUFSFTTFOWBSTUPS PHEFSFSEFUGSTUFÌSSFLSVUUFSFUOZFVOHMFEFSFJBMEFSFOÌS
UJMGPSFOJOHFOPHĘFSFIBSUJMLFOEFHJWFUJOUFSFTTFGPSBULPNNFNFEJPSEOJOHFOOÌSEFS
bliver plads.
De unge har fået lov at træne i de idrætsgrene som de brænder mest for, så deres engageNFOUJFOEOVIKFSFHSBELBOTNJUUFBGQÌCSOFOF
Det var foreningens ansvar at rekruttere, udvælge og ansætte unglederne.
De unge kom ligeledes på en uddannelse i regi af DGI, så de dels lærte hinanden bedre at
LFOEFPHEFMTCMFWLMEUQÌNFEGPSTLFMMJHFWSLUKFSJGPSIPMEUJMEFULPNNFOEFBSCFKEF 
i forenings SFO´en.
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SAMARBEJDE MELLEM MEDARBEJDERE OG FRIVILLIGE
&OBGHSVOETUFOFOFJ'PSFOJOHT4'0FOFSEFUTBNBSCFKEFPNGPSFOJOHTBLUJWJUFUFOTPN
GPSFHÌS NFMMFN QEBHPHFO PH EFO GSJWJMMJHF GSB GPSFOJOHFO 4BNBSCFKEFU FS NFE UJM BU
skabe rammer for, at alle børn kan deltage, idet pædagogen er med til at støtte op om
CSOFOFPHUBHFSTJHBGTNÌLPOĘJLUFS FMMFSIWJTEFSFSCSO EFSUSOHFSUJMFLTUSBTUUUF
%FUHJWFSEFOGSJWJMMJHFNVMJHIFEGPSBULPODFOUSFSFTJHPNBUBGWJLMFEFOQÌHMEFOEFBLtivitet, så aktiviteterne ikke stopper, fordi der er et barn, der har slået sig, eller ikke lige har
lyst til at deltage, og opgavedelingen er således med til at sikre, at aktiviteten kan afvikles.
Det, at der er en pædagog med til aktiviteterne til at sørge for, at børnene er klar, og at
EFSFSwSPwUJMBUGÌHFOOFNGSUBLUJWJUFUFO HSGPSFOJOHT4'0FOUJMFOPQMBHUNVMJHIFEGPS
VOHFUJMBUQSWFLSęFSNFEUSOFSSPMMFO GPSEJEFIBSTUUUFGSBFOQSPGFTTJPOFMWPLTFO
JEFSFTBSCFKEFNFECSOFOF
Unglederne selv har ved et interview også givet udtryk for, at noget af det sværeste at
TLVMMFIÌOEUFSFTPNVOHMFEFSFSLPOĘJLUFSNFECSOFOF PHBUEFMSFSBGQEBHPHFSOF 
IWPSEBONBOIÌOEUFSFLPOĘJLUFS%FHJWFSFOEWJEFSFVEUSZLGPS BUEFUFSSBSU BUQEagogerne trøster børnene og at de tager sig af de børn, der ikke lige er motiverede for at
deltage.
Det giver endvidere mulighed for, at de børn, der normalt vil have svært ved at begå
sig indenfor rammerne af en normal foreningsaktivitet, ved denne model kan få ekstra
støtte til at deltage, og at modellen dermed rummer mulighed for inklusion af alle børn
i foreningslivet. Det er i den forbindelse vigtigt, at aktiviteterne tilrettelægges således, at
BMMFCSOIBSNVMJHIFEGPSTVDDFTPQMFWFMTFSVBOTFUFWOFS PHIPWFEGPLVTFSQÌJESU MFH
PH CFWHFMTF  PH JLLF BMFOF QÌ EFO JESUTGBHMJHF EJTDJQMJO /FUPQ TBNBSCFKEFU NFMMFN
pædagogen og den frivillige er med til at understøtte denne tilgang. Pædagogerne får også
ved nedenstående fordeling af rollerne en ny platform i forhold til at observere børnene,
og til dialog med forældrene, når disse kommer og henter børnene ved aktiviteten.

PÆDAGOGERNE HAR ANSVARET FOR
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

'PSBUCSOFOFFSPNLMEUF
"UEFSFSSPPHPSEFO
4BNMFSCSOFOFNJEUJIBMMFOTÌEFFSLMBS
5BHFSTJHBGFWUPQTUÌFEFLPOĘJLUFS
0CTFSWFSFSBUEFUFOLFMUFCBSOLBONBUDIFVEGPSESJOHFO
0CTFSWFSFSBUEFUFOLFMUFCBSOCMJWFSVEGPSESFU
4QBSSFSNFEVOHMFEFSFOPNLSJOHBLUJWJUFUFO
4QBSSFSNFEVOHMFEFSFOPNLSJOHVEGPSESJOHFSOFUJMEFUFOLFMUFCBSO
4UJMMFSTJHUJMSÌEJHIFEIWJTVOHMFEFSFOIBSCSVHGPSEFU Ję"LUJWJUFUFO
7FEBGTMVUOJOHBGBLUJWJUFUFOTBNMFSQEBHPHFOPHVOHMFEFSFOCSOFOF
7FEBGTMVUOJOHBGBLUJWJUFUFOIBSQEBHPHFOBOTWBSFUGPS
0NLMEOJOH
)KFNTFOEFMTF
5KFLJOEoUKFLVE
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UNGLEDERNE HAR ANSVARET FOR
t
t
t
t
t
t
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1MBOMHOJOHBGBLUJWJUFUFO
6EGSFMTFBGBLUJWJUFUFO
.EFUJMUJEFO
7SFLMBSUJMBLUJWJUFUFOTLBMTUBSUF
(JWFCFTLFEWFEBċVE
4FMWĕOEFFOBĘTFSWTZHEPN

ØKONOMI
MODEL FOR ØKONOMISK FLOW
%FSLBOWSFĘFSFGPSTLFMMJHFNÌEFS IWPSQÌEFULPOPNJTLFĘPXLBOGVOHFSFNFMMFN
SFH’en, foreningen og forældrene.

JURISTEN
* GPSIPME UJM TQSHTNÌMFU PN  IWPSWJEU FO LPNNVOF MPWMJHU NÌ JOEHÌ BęBMFS NFE FO
idrætsforening, som betyder, at kommunen reelt betaler nogle af medlemmernes kontinHFOU HKPSEFLPNNVOFOTDIFĖVSJTUTJHGMHFOEFPWFSWFKFMTFSJGPSCJOEFMTFNFEQJMPUQSPKFLUFUw5JMCFTWBSFMTFBGEFUUFTQSHTNÌM FSEFSGPSNJHBUTFGPSIPME TPNCSWVSEFSFT
OSNFSF OFNMJHw

WJMLPNNVOFOLVOOFMFWFPQUJMMJHFTUJMMJOHTQSJODJQQFUoIBSBOESFJESUTLMVCCFS

JLLFLSBWQÌBULVOOFGÌTBNNFBęBMFPNLPOUJOHFOUCFUBMJOH PH
2.
svarer betalingen af de pågældende børns kontingent til idrætsforeningen til den
ydelse, idrætsforeningen leverer.
"E&OLPNNVOFOTLBMMFWFPQUJMMJHFTUJMMJOHTQSJODJQQFU FOLPNNVOFNÌJLLFGPSTLFMsbehandle – men det forudsætter, at der reelt er tale om helt sammenlignelige forhold –
og selv da kan der være gode begrundelser for at der sker en forskelsbehandling.
En kommune må gerne yde økonomisk støtte til en idrætsforening på baggrund af nogle
generelle forudsætninger, men kommunen vil i så fald være forpligtet til at yde tilskud til
andre idrætsforeninger, som opfylder de samme forudsætninger for tilskud.
"E+FHLFOEFSJLLFTUSSFMTFOBGLPOUJOHFOUFU PHKFHWFEJLLFIWBEEFUNFSFQSDJTUFS 
JESUTGPSFOJOHFOTLBM LBO MFWFSF NFOVNJEEFMCBSUTLOOFSKFH BUEFUFSFOSFMBUJWMJMMF
VEHJęQSCBSO PHBUJESUTGPSFOJOHFOJFUWJTUPNGBOHTUJMMFSTÌWFMUSOFSFTPNMPLBMFSPH
remedier til rådighed på helt normal vis for en idrætsforening. Jeg kan derfor ikke forestille mig at der skulle være et misforhold mellem betaling og ydelse.
7J FS TÌMFEFT VEF PWFS UJMTLVETQSJODJQQFU )WJT LPNNVOFO JOEHÌS FO HFOTJEJH CFCZSEFOEFBęBMFNFE"FSEFUJLLFFOTCFUZEFOEFNFEBULPNNVOFOFSGPSQMJHUFUUJMBUJOEHÌ
FOUJMTWBSFOEFBęBMFNFE#%FUNÌEFSGPSWSFIFMUPQUJMLPNNVOFO PNNBOOTLFSBU
JOEHÌFOUJMTWBSFOEFBęBMFNFEFOBOEFOJESUTGPSFOJOHw
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NR. FELDING GJORDE
* QJMPUQSPKFLUFU J /S 'FMEJOH CFUBMUF 4'0FO JESUTGPSFOJOHFO GPS BU MFWFSF FU CFstemt antal aktiviteter ind i SFO-regi. Betalingen blev taget af SFO’ens aktivitetsbudget, og i den betaling var indeholdt børnenes kontingentbetaling til foreningen.
0SEOJOHFO WBS TÌMFEFT VEHJęTOFVUSBM GPS GPSMESFOF VBOTFU  IWPS NBOHF BG GPSFOingsaktiviteterne som børnene deltog i, og foreningsaktiviteterne dermed indeIPMEU J EFO OPSNBMF 4'0 UBLTU %FOOF PSEOJOH HKPSEF EFU NVMJHU GPS CSOFOF BU
deltage i foreningsaktiviteterne på lige vilkår med de øvrige aktiviteter i SFO’en.

FORENINGEN
LPOPNJFOWFEESJęBGFO'PSFOJOHT4')LBOWSFGPSTLFMMJHGSBTUFEUJMTUFE
.FOHFOFSFMUWJMGPSFOJOHFO EFSWJMFUBCMFSFFO'PSFOJOHT4')IBWFGMHFOEFESJęTVEHJęFS

t-OUJMVOHMFEFSVOEFSÌS

t-PLBMFVEHJęFS

t%JWFSTFVEHJęFS LVSTVTVEHJęFS BENJOJTUSBUJPO SFLWJTJUUFS TUWOF GPSTJLSJOH

PH13
/S'FMEJOH(*'IBSNBOIBęGMHFOEFVEHJęFS
-OUJMVOHMFEFSVOEFSÌSLS QSUJNFQSVOHMFEFS VOHMFEFSQSUJNF
-PLBMFVEHJęFSLS LSQSUJNF -PLBMFUJMTLVEGSBLPNNVOFOFSGSBUSVLLFU
%JWFSTFVEHJęFSKGSPWFOTUÌFOEFFSLS QSBLUJWJUFUTNFEMFN
I Nr. Feldings GIF tilbyder forskellige aktiviteter 4 timer dagligt mandag-fredag, dvs. 20
timer ugl. i SFO-tiden for børn fra 0-4 kl.
*MCFUBGFOVHFCFOZUUFSIWFSUCBSOGSBLMBGOTUFOBLUJWJUFUFSFMMFSQUBLUJWJUFUTNFEMFNNFS CSOY BLU
6EHJęQSBLUJWJUFUTNFEMFNVEHS
-OUJMVOHMFEFSF VOHMFEFSQSUJNF  LSQSBLUNFEMFN
)BMMFKFLS QSBLUNFEMFN
%JWFSTFVEHJęFSLS QSBLUNFEMFN
_________________________________
6EHJęJBMUQSBLUNFEMFNLS LS
Finansiering:
%FTBNMFEFVEHJęFSGPS/S'FMEJOH(*'FSELLFUBGTLPMFO4'0NFELS QSBLU
medlem. Derudover vil der afhængig af de generelle kommunale tilskudsregler inden for
LVMUVSGSJUJETPNSÌEFUFWUZEFSMJHFSFLVOOFPQOÌTFUNFEMFNTUJMTLVEBLUJWJUFUTUJMTLVE*
Holstebro Kommune har foreningen her opnået et tilskud på kr. 200,- pr. akt. medlem.
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TILSKUDSORDNING
Det er meget vigtigt, særligt den første gang, at en Forenings SFO skal implementeres i en
LPNNVOF BUEFSQÌHÌSFOEJBMPHNFMMFNEFOFMMFSEFJNQMJDFSFEFGPSFOJOHFSPHGSJUJETforvaltningen, i forhold til hvilke muligheder eller begrænsninger, der er for tilskud både
WFEFUHFUNFEMFNTBOUBMPHFUHFUCSVHBGGBDJMJUFUFS TÌMFEFTBUEFSĕOEFTFOLPOPNJTL
bæredygtig model for begge parter.
I den henseende er det vigtigt, at mulighederne for tilskud tænkes ind i den måde, hvorpå
foreningerne vælger at organisere sig på i forhold til Forenings SFO’en.
I forhold til tilskudsreglerne i folkeoplysningslovens § 4 stk. 3 og § 14 stk. 2 og komNVOFOTUJMTLVETGPMEFSCMFWEFUBGLPNNVOFOTDIFĖVSJTUWVSEFSFU BUEFUBGHSFOEFFS BU
der bliver betalt kontingent pr. barn, og at det er uden betydning, hvorvidt kontingentet
CFUBMFTBGFOGPSMEFS FOTQPOTFSFMMFSFOTBNBSCFKETQBSUOFS
Der vil være mulighed for sparring vedr. tilskudsordninger med DGI konsulenter i de
enkelte landsdele.
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KURSUSMODULER TIL EN FORENINGS SFO
Kursusforløbet afholdes af DGI, og den enkelte skole eller forening skal kontakte den
lokale landsdelsforening.

MODUL 1: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT - 2 TIMER

FORMÅL

"UJESUTGPSFOJOHFOGPSFOJOHFSOFPQOÌSFOCSFEGPSTUÌFMTFGPSLPODFQUFUCBHFOGPSFOJOHT4'0 IWJMLFPQHBWFSGPSFOJOHFOUZQJTLWJMTLVMMFMęFTFMWFMMFSJTBNTQJMNFETLPMFO 
TBNUFOESęFMTFGPSFOJOHFOTLPOLSFUFNVMJHIFEFSPHVEGPSESJOHFSJGPSIPMEUJMQSBLUJTLF
GPSIPMETPNGFLTMPLBMFS UJETQVOLUFSQÌEBHFO LPOPNJJGPSIPMEUJMGBDJMJUFUFS SFLSVUUFSJOHPHFWUBĘOOJOHBGVOHMFEFSF
Modulet kan evt. indgå som et led i idrætsforeningernes egen afklaring af, hvorvidt de
OTLFSBUJOEHÌJFUTBNBSCFKEFNFETLPMFOFMMFSFK

INDHOLD
t
t


t


(FOOFNHBOHBG'PSFOJOHT4'0LPODFQUFUNFETSMJHUGPLVTQÌNVMJHIFEFSPH
konsekvenser for idrætsforeningen og lokalsamfundet ud fra en overordnet
tilgang.
4BNBSCFKEFNFETLPMFO

t1SBLUJTLFGPSIPME

t*OUSPEVLUJPOUJMBOWFOEUFQEBHPHJTLFQSJODJQQFS
,POLSFUESęFMTFBGIWJMLFNVMJHIFEFSEFSMPLBMUFSUJMTUFEFJGPSIPMEUJM
GPSFOJOHFOTGPSFOJOHFSOFTPSHBOJTFSJOH SFTTPVSDFS LPOPNJ MPLBMFSFUD
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DELTAGERKREDS
Foreningsledere og trænere fra forskellige interesserede idrætsgrene

MODUL 2: ORIENTERINGSMØDE FOR INTERESSENTER - 2 TIMER
0SJFOUFSJOHTNEFUBĔPMEFTJTBNBSCFKEFNFE%(* EF O MPLBMFJESUTGPSFOJOHFS TLPMF
og SFH-Ledelsen.

FORMÅL
"UEFGPSTLFMMJHFBLUSFSPHJOUFSFTTFOUFSGÌSFOGMMFTGPSTUÌFMTFGPSLPODFQUFU PHGPS
idrættens, legens og bevægelsens betydning for børns trivsel og læring.

INDHOLD
t
t
t
t
t

'PSFOJOHT4')LPODFQUFUPHJEFFONFEFUTBNBSCFKEFNFMMFNTLPMFOPHEFO
eller de konkrete idrætsforeninger fremlægges.
*ESU MFHPHCFWHFMTFTCFUZEOJOHGPSCSOTUSJWTFMPHMSJOH
)WPSEBOLBONBOTPNGPSMEFSTUUUFTJUCBSOJBUWSFBLUJW
)WBEFO'PSFOJOHT4'0LBOCFUZEFGPSMPLBMTBNGVOEFU
4QSHTNÌMTSVOEF

DELTAGERKREDS
t
t

t
t

4LPMFOTQFSTPOBMFMFEFSF MSFSF QEBHPHFSPHEFUQSBLUJTLFQFSTPOBMF
'MMFTGPSFOJOHTGPSNBOE GPSFOJOHTMFEFSF IPMEMFEFSF USOFSFPHVOHF
IKMQFUSOFSF
'PSMESFUJMCSOQÌTLPMFO PHGPSMESFUJMEFVOHFIKMQFUSOFSF
WSJHFJOUFSFTTFSFEFJMPLBMTBNGVOEFU

Ungledere i Nr. Felding
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MODUL 3: REKRUTTERING AF NYE UNGLEDERE OG INSPIRATION TIL DE
ERFARNE - 3 TIMER
FORMÅL
At få rekrutteret nye ungledere til foreningen der i det daglige skal have ansvar for
JESUTBLUJWJUFUFOJTBNTQJMNFEQEBHPHFO PHBUGÌJOUSPEVDFSFUEJTTFVOHFPHEFSFT
forældre til foreningslivet set fra trænerbænken.
At få givet erfarne instruktører en forståelse for den opgave som de nye ungledere kommer til at stå overfor, samt give de erfarne ny inspiration til deres trænerrolle.

INDHOLD
t

t
t




t

,PSUJOUSPEVLUJPOUJMGPSFOJOHFO

t&WUNFEPQMHGSBFOFSGBSFOUSOFSPNBUWSFGSJWJMMJH
,PSUJOUSPEVLUJPOUJM'PSFOJOHT4')LPODFQUFU
6OHMFEFSFOTSPMMF

t)WBEFSFOVOHMFEFS 

t8IBU}TJOJUGPSNF 

t)WBETLBMNBOWSFHPEUJMIBWFMZTUUJM 

t)WBEHJWFSNBOTPNVOHMFEFSUJMCBHF 
*OTQJSBUJPOUJMIWPSEBONBOLBOCSVHFJESU MFHPHCFWHFMTFJEFWFMEFĕOFSFEF
idrætter som eksempelvis håndbold, fodbold og badminton til at få alle børn
med om bord.

DELTAGERKREDS
1PUFOUJFMMFOZFPHwHBNMFwVOHMFEFSF EFSFTGPSMESFTBNUOVWSFOEFGPSFOJOHTJOTUSVLtører.

MODUL 4: IDRÆT, LEG, BEVÆGELSE OG SAMARBEJDE - 4 TIMER
Modulet udbydes af DGI. Fsva. gennemgangen af den på skolen anvendte pædagogiske
tilgang for foreningen, kan denne undervisning varetages af enten pædagogerne selv, en
SFTTPVSDFQFSTPOGSBTLPMFOFMMFSGSB113%FUUFBęBMFTOSNFSFNFMMFN%(*MBOETEFMTforeningen og den lokale skole.
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FORMÅL
Pædagogerne, foreningsinstruktører og de unge trænere får sammen inspiration til og
viden om, hvordan man i fællesskab får skabt de bedste forudsætninger for at børnene i
4'0|FOGÌSMZTU NPEPHWJMKFUJMBUEFMUBHFGPSFOJOHTBLUJWJUFUFSOF'PSMCFUWFLTMFSNFMMFN
praksis og teori.
Pædagoger og de unge trænere har endvidere mulighed for på kurset at få talt sammen og
få dannet relationer forud for opstarten af Forenings SFO’en.

INDHOLD
t





t

t

*ESU MFHPHCFWHFMTF

t(MEFOTUUFTJDFOUSVN

t'JOEFFUGMMFTTQSPHPHGPSTUÌFMTF

t,SPQQFOFSIPWFETBHFO

t"UVEWJLMF QMBOMHHF BGQSWFPHFWBMVFSFBLUJWJUFUFSJQSBLTJT

t%FWPLTOFTPNSPMMFNPEFM
4BNBSCFKEFUNFMMFNVOHMFEFSFPHQEBHPHFSoIWFNHSIWBE

t(FOOFNHBOHBGSPMMFSPHDBTFT
*OUSPEVLUJPOUJMBOWFOEUQEBHPHJTLUJMHBOHFQÌEFOBLUVFMMFTLPMF

DELTAGERKREDS
Pædagoger, ungledere og øvrige instruktører, der skal stå for foreningsaktiviteterne i
SFO-tiden.

MODUL 5: I FRONT - UNGLEDERUDDANNELSE
FORMÅL
%FGSJWJMMJHFVOHFIKMQFJOTUSVLUSFSUSOFSFGÌSJOTQJSBUJPOUJMBUBSCFKEFNFECSOHFnerelt i SFO alderen, og inspiration til at føre dem ind i foreningsverdenen til de veldefinerede
JESUTHSFOF )ÌOECPME 'PECPME #BENJOUPONN 'PSMCFUGPSFHÌSJFOWFLTFMWJSLOJOH
NFMMFNQSBLTJTPHUFPSJ,VSTFUBĔPMEFTQÌCFHZOEFTGPSIPMETWJTLPSUUJEFęFSPQTUBSUFO
BG 4')FO  TÌMFEFT BU EF VOHF IBS HKPSU TJH OPHMF QSBLUJTLF FSGBSJOHFS GPSVE GPS LVSTFU
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INDHOLD
Unglederuddannelsen er en tværgående modulopbygget uddannelse. Uddannelsens
GPSNÌMFSBUUJMCZEFVOHFoÌSJHFFOUFPSFUJTLPHQSBLUJTLJOEGSJOHJEFUGSJWJMMJHF
GPSFOJOHTBSCFKEFTBNUNFEVEHBOHTQVOLUJCSOFJESUUFOBULWBMJĕDFSFEFNUJMIWFSWFU
TPNUSOFSFMFEFSFJGPSFOJOHFS
Dette opnås ved at:

t4UZSLFEFVOHFTQFSTPOMJHLPNQFUFODF

t(JWFEFNFUOFUWSLCMBOEUBOESFVOHFUSOFSF

t(JWFEFNHFOFSFMMFLWBMJĕLBUJPOFSUJMGPSFOJOHTBSCFKEFUPHUSOFSMFEFSIWFSWFU
Deltagerne opnår ved deltagelsen at:

t'ÌBGQSWFUPNEFUBUVOEFSWJTFBOESFJJESUFSOPHFUGPSEFN

t'ÌFONBTTFJOTQJSBUJPOUJMCFTLęJHFMTFONFECSOPHJESU

t'ÌJOETJHUJSPMMFOTPNUSOFSJOTUSVLUS

t#MJWFCFWJETUFPNEFSFTNVMJHIFEFSJSFMBUJPOUJMGPSFOJOHTFOHBHFNFOU

DELTAGERKREDS
Ungledere

VARRIGHED
A:
B:
$

Et internatforløb
Et weekend forløb
&UGPSMCPWFSĘFSFBęFOFSFMMFSFOLPNCJOBUJPOBG" #PH$

Foreni
ngs SF H
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SKABELON TIL PROJEKTPLAN
*FUGPSTHQÌBUMBWFFUPWFSCMJLPWFS IWPSEBOFOJNQMFNFOUFSJOHTQSPDFTGPSFO'PSFOJOHT4'0LBOTFVE IBSWJVEBSCFKEFUOFEFOTUÌFOEFTLJUTFUJMJOTQJSBUJPOGPSVESVMOJOHBG
QSPKFLUFUBOESFTUFEFS4LJUTFOJOEFIPMEFSOPHMFBGEFWJHUJHTUFTLSJEUQÌWFKFOJGPSIPME
til en implementering.
%FUTLBMCFNSLFT BUEFSTSMJHUUJMEFUPGSTUFTLSJEUJQSPKFLUQMBOFONÌBGTUUFTNFMMFN
½ til 1 helt år til dialogen mellem parterne og ikke mindst til organisationernes interne
EJBMPHNEFS%FUFSBGHSFOEFGPSQSPKFLUFUTTVDDFT BUMBOHUTUSTUFEFMFOBGNFEBSCFKEFSF
og frivillige støtter op omkring ideen.
AKTIVITET
*EÏPNBUTUBSUF
en Forenings SFH
opstår og dialog
indledes med
nøgleaktører.
Der udpeges en ansvarlig fra hver aktør, der kan varetage
den fortsatte dialog.
Den ansvarlige
skal have beslutOJOHTLPNQFUFODFJ
forhold til resten af
organisationen.
Interne dialogmøder
Hver får afklaret
internt i egen orHBOJTBUJPOGPSFOJOH
om der også blandt
NFEBSCFKEFSFGSJWillige er opbakning
til at gå videre med
LPODQUFU

INVOLVEREDE
Skoleledelsen,
SFH ledelsen,
formænd for lokale
foreninger

ANSVARLIG
Skolelederen eller
foreningsformanden

FORMÅL
At få undersøgt
om der er interesse
blandt parterne.

Skoleledelsen,
SFH ledelsen,
formænd for lokale
foreninger, pædagoger, foreningsledere,
frivillige, skoleforvaltningen.

Den udpegede
ansvarlige for
hver aktør. Typisk
skolelederen og
foreningsformanden.

At hver aktør får
HKPSUTJHLPOLSFUF
PWFSWFKFMTFSJGPShold til de ændringer som en indførelse
af en Forenings SFO
kan medføre i forhold til: Ændringer
af deres ydelser, i
forhold til deres
struktur og i forIPMEUJMQFSTPOBMFU
frivillige
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Beslutningen træffes
Ændringer af deres
ydelser, i forhold til
deres struktur og i
forhold til persoOBMFUGSJWJMMJHF

4LPMFDIFGFO TLPMFbestyrelsen, foreningsbestyrelsen og
evt. SFH lederen

Kommunikation
om beslutningen.

1SPKFLUMFEFSOFPH 1SPKFLUMFEFSOF
evt. kommunens og
foreningens kommunikationsafdeling

Koordineringsgruppe nedsættes
og ansvarlig for
hver aktør udpeges

1SPKFLUMFEFSOF 4')
–lederen, repræsentant for pædagogerne, træner- eller
lederrepræsentanter for de enkelte
foreninger, og evt.
forældrerepræsentanter

De ansvarlige for
hver aktør, har ansWBSGPSBUQSPDFTTFO
med udpegelsen
BGQSPKFLUMFEFSOF
iværksættes.

1SPKFLUMFEFSOF
er ansvarlige for
nedsættelsen af
gruppen.

"UGÌQMBDFSFUEFU
primære ansvar for
implementeringen
PHTJLSFGSFNESJę

At få udbredt
beslutningen og få
formidlet indholdet i hovedtræk af
LPODFQUFU
Målgruppe: Børn og
forældre i lokalsamfundet.
Koordineringsgruppen skal fungere
som sparringspartner, give input, som
ambassadør og
BĘBTUFQSPKFLUMFEerne med praktiske
opgaver.
Nedsættelsen af
koordineringsgruppen er tillige med til
BUTJLSFFKFSTLBC

Evt. følgegruppe
Tids- og handleplan Koordineringsgrup- Koordineringsgrup- At få dannet sig
VEBSCFKEFT
pen
pen
et overblik over
hvad der skal laves
før end opstart er
mulig.
1SPKFLUMFEFSOF
"UTJLSFGSFNESJęJ
1SPKFLUMFEFSOFPH 1SPKFLUMFEFSOF
implementeringen
driver implement- bilaterale møder
og at tids- og hanFSJOHFOBGQSPKFLUFU med relevante aktører.
dleplan overholdes.
fremad.
Foreningen, skolen Foreningsforman- At sikre sig, at
Opstart af rekrutden.
foreningen har
tering af ungledere og forældre.
frivillige der kan
og andre der kan
forestå aktiviteterne
være aktivitetsansi dagtimerne.
varlig i dagtimerne.
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Kursusforløb påbegyndes
4FZEFSMJHFSFTSTLJMU 

Pædagoger, unKoordineringsgrup- At få bragt en
gledere, frivillige
fælles forståelse for
pen
QSPKFLUFUCMBOEU
ledere, skole – og
interessenter og
SFH-leder, forældre
GÌLPNQFUFODFVEog børn.
viklet både ungledere, pædagoger
og frivillige ledere.

Opstart
Løbende opfølgning Koordineringsgrup- 1SPKFLUMFEFSOF
pen, forældre og
børn

Evaluering
Såfremt der ønskes
en dokumentation
GPSQSPDFTTFOPH
FMMFSFČFLUFSOFBG
en Forenings SFO,
FSEFUFOHPEJEÏ BU
der inden opstart
laves en baseline
f.eks. for børnenes
aktivitetsniveau
forud for opstart,
medlemstal el. lign.

Løbende at få korrigeret og udviklet
QÌTBNBSCFKEFUPH
de tilbud, som der
tilbydes børnene,
TÌMFEFTBUEFNBUDIFSEFOFęFSTQSHTFM
der er.
Koordineringsgrup- Koordineringsgrup- At få dokumenteret
EFOFČFLUTPNQSPpen, forældre, børn, pen
KFLUFUIBSPQOÌFU
frivillige ledere og
trænere i foreningen, foreningens
øvrige medlemmer.

Der skal envidere
BGTUUFTSFTTPVSDFS
af til at forstå evalueringen.
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