Regler och prioriteringar för Rekrytering - Skolsamverkan 2014
Idrottslyftet och skolsamverkan = Rekrytering
Rekrytering via skolsamverkan innebär att eleverna får prova på föreningens aktiviteter under
skoldagen men det får inte ersätta ämnet Idrott och hälsa utan ska bidra till ökad fysisk aktivitet för
eleverna. Skolsamverkan är ett bra verktyg för att nå de barn och ungdomar (7-25 år) som inte
självmant kommer till föreningarnas aktiviteter.
Vad krävs av föreningen
En förutsättning för skolsamverkan är att föreningen kan svara JA på följande frågor:


Vill föreningen rekrytera nya medlemmar?



Ligger skolan inom föreningens rekryteringsområde och kan samverkan leda till att
föreningen rekryterar nya medlemmar?



Har föreningen ledare som kan hålla i Prova på aktiviteter för elever?



Kan föreningen erbjuda allsidiga aktiviteter som genomförs med rörelseglädje?



Kan föreningen erbjuda fortsatt verksamhet för eleverna i föreningens ordinarie verksamhet
eller genom att starta nya grupper/nya anpassade aktiviteter?

Vad som krävs av skolan
En förutsättning för skolsamverkan är att skolan accepterar följande regler:
 Skolans personal måste närvara under aktiviteterna och ha ansvar för eleverna.
 Aktiviteterna får inte ersätta ämnet Idrott och hälsa.
 Verksamheten är förankrad hos skolledningen och berörd lärare/personal är informerade om
reglerna för skolsamverkan
 Prioritering är på hela klasser eller elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid.
Skolsamverkan, när och hur? - Föreningsledda fysiska aktiviteter kan genomföras:
1. På lektionstimmar för hela klasser, som läggs utöver ordinarie schemalagda idrottslektioner.
I begränsad omfattning kan insatser göras för särskilda målgrupper (dock ej idrottsprofil).
2. På Idrotts/Friluftsdagar för hela klasser (utöver befintliga idrotts/friluftsdagar). Får ej vara
en tävlingsverksamhet t.ex. ”Bästa fyran” där endast de redan aktiva deltar.
3. I direkt anslutning till skoldagen som föreningen arrangerar i samråd med skolan/fritids.
Prioritering på elever som inte har befintliga idrottsaktiviteter på sin fritid.
Ej som extra träningstillfälle för redan aktiva barn och ungdomar inom idrotten.
4. I begränsad omfattning kan aktiviteter även genomföras under terminslov som en fortsatt
verksamhet för elever som haft aktiviteter med föreningen på skoltid.
Vilka är prioriterade?
Elever som inte är fysiskt aktiva på sin fritid eller som inte är med i föreningslivet
Elever i åldersgruppen 13-20 år.
Vem ansöker och hur gör man?
Samarbetet kan initieras både av skolan och av idrottsföreningen, men det är alltid idrottsföreningen
som ansöker och kan beviljas stöd. En överenskommelse kan undertecknas av skolans rektor och
föreningens ordförande där riktlinjerna och båda partners ansvar i samarbetet tydliggörs.
Idrottsföreningen måste få ansökan godkänd av Hallands Idrottsförbund (HIF) innan aktiviteterna
startas.
För mer information:
Falkenberg, Halmstad, Laholm: Rauni Hannula, rauni@hallandsidrotten.se 035-17 74 08 eller 070-289 90 35
Hylte, Kungsbacka, Varberg: Håkan Gustavsson, hakan@hallandsidrotten.se 070-289 90 33

Så här går det till:
1. Idrottsföreningen och skolan planerar samarbetet (vilka aktiviteter, vilka klasser, när, hur
många timmars samarbete, osv.)
2. Föreningen ser till att skolan fått riktlinjerna för skolsamverkan ”Bra att veta för skolan” samt
överenskommelsen
3. När en plan för samverkan är klar, ansöker idrottsföreningen digitalt via föreningens sida på
IdrottOnline.
4. HIF beslutar om stödets storlek och beslutet meddelas på föreningens IdrottOnline sida.
Ersättning till föreningen är 300 kr/aktivitetstimme. Ett redovisningsunderlag finns att hämta
på ansökningssidan som kan fyllas i vid aktiviteterna och är en hjälp inför återrapporteringen.
5. Återrapporteringen (redovisningen) gör föreningen på sin IdrottOnline sida. Utbetalningen
sker därefter om inte annat överenskommes.
Att tänka på:
 Ansökningstiden är löpande, dock senast den 15 maj för vårterminen och 15 november för
höstterminen, förutsatt att det finns pengar kvar att ansöka.
 Slutredovisning senast den 15 december
 Det är viktigt att skicka ansökan i god tid innan aktiviteterna ska genomföras.
 Verksamheten ska vara förankrad i styrelsen och redovisas korrekt.
 Verksamheten ska även redovisas i föreningens verksamhetsberättelse.
Vi ser gärna att:








Eleverna får prova på aktiviteten vid fler tillfällen. Därefter erbjuder föreningen aktiviteter i anslutning
till skoldagen, som en utökad breddverksamhet eller som slussning till föreningens ordinarie verksamhet
alternativt till nystartad, anpassad verksamhet.
Eleverna har möjlighet att påverka aktiviteternas innehåll
De ledare som kommer att vara aktiva i satsningen är utbildade. SISU Idrottsutbildarna erbjuder
lämpliga barn- och ungdomsledarutbildningar t.ex. Plattformen.
Väl fungerande skolidrottsföreningar medverkar i satsningarna och att även skolan avsätter resurser
till samverkan.
Samverkan mellan fler idrottsföreningar sker, då kan det erbjudas en bred rörelseträning samt
inblick och prövoperiod till många olika idrotter.
Aktiviteterna främst genomförs i skolans närområde, på skolan eller hos föreningen. Idrottsförening
och skola samverkar med andra externa partners, t.ex. friluftsorganisationer eller andra föreningar
utanför idrotten.

Olika dokument och information som stöd till föreningen i skolsamverkan
Dokument att lämna till skolan
 En överenskommelse mellan skola och förening
 Informationsblad ”Bra att veta för skolan”
Hjälp när föreningen ansöker
 Lathund hur föreningen kommer till ansökningssidan på IdrottOnline
 Lathund hur man fyller i ansökan
När föreningen har samverkan
 Redovisningsunderlag som hjälp vid återrapporteringen
 Om beviljade medel ska användas till arvode/ersättning, läs mer om Skatteverkets regler.
 Läs mer om försäkringsskyddet på Folksam
Mer information och dokument hittar du på HIF:s hemsida
http://www.rf.se/Distrikt/HallandsIdrottsforbund/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/Rekrytering/Skolsamverkan/

För mer information:
Falkenberg, Halmstad, Laholm: Rauni Hannula, rauni@hallandsidrotten.se 035-17 74 08 eller 070-289 90 35
Hylte, Kungsbacka, Varberg: Håkan Gustavsson, hakan@hallandsidrotten.se 070-289 90 33

