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Ansökan om projektstöd från
Skolidrottsförbundet
Förslag till beslut
Kultur-och fritidsnämnden beslutar att för läsåret 2017/2018 bevilja
projektstöd till Skånes skolidrottsförbund med sammanlagt 150.000
kronor jämnt fördelat på Ludvigsborgs friskola 7-9, Frostaskolan 7-9
samt Hörby Lärcenter
Kultur- och fritidsnämnden ser projektet som en viktig del i att
integrera barn och ungdomar i föreningslivet. Därmed ges
förutsättningar för förståelse och kunskap om ungas förmåga att
påverka sin egen och andras situation genom demokrati, ledarskap
och värdegrundsarbete
Kultur-och fritidsnämnden önskar en uppföljande information efter
lämnad delrapport i januari 2018

Ärendebeskrivning
Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen i Hörby kommun ser
stora vinster i att satsa på skolidrottsföreringar med fokus på bland
annat ungas inflytande, ungt ledarskap och normkritiskt tänkande
I samarbete med Skånes skolidrottsförbund, Skånes idrottsförbund,
SISU idrottsutbildarna Skåne och Rädda Barnen finns nu
förutsättningar att under läsåret 2017/2018 bedriva ett projekt med
en kvalitativ satsning på att starta upp skolidrottsföreningar vid tre
skolor i Hörby kommun
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Skånes skolidrottsförbund utser projektledare som bland annat ska
stödja och vägleda de personer som utses som ansvariga för
skolidrottsföreningarna samt erbjuda diverse utbildningar och
inspirationsforum som ska främja skolidrottsföreningarnas
utveckling
Skolorna som är involverade är Ludvigsborgs friskola årskurs 7-9,
Frostaskolan årskurs 7-9 samt Hörby Lärcenter. Respektive rektors
uppdrag är bland annat att utse personal som blir vuxenstöd i
projektet. Dessutom är det rektors ansvar att beskriva ett tydligt
uppdrag som skapar förutsättningar för den som utses som
vuxenstöd att starta upp och genomföra verksamheten med
skolidrottsföreningar

Målsättningen efter projektet slut är bland annat:
Att minst en aktivitet är igång i respektive förening
Att minst 75 % av de inblandade föreningarna känner att de kan stå
på egna ben
Med hjälp av projektledaren utforma en plan och ge förutsättningar
för att verksamheten kan fortleva efter projektet slut
Att alla unga som är en del av organisationen, har en förståelse för,
och upprättar en handlingsplan utifrån barnkonventionens innehåll
En delrapport kommer att lämnas till förvaltningen i januari 2018
innehållande utfallet av genomförda aktiviteter som antal
skolidrottsföreningar, antal deltagare i aktiviteter samt statistik
utifrån ett ålders- och genusperspektiv. Utfallet av projektet kommer
att följas upp och rapporteras i sin helhet till Kultur-och
fritidsnämnden senast sista juni 2018
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Projektet föreslås finansieras via stöd och bidrag för föreningar och
studieförbund i Hörby kommun 2017 vilka antagits vid Kultur- och
fritidsnämnden sammanträde 2016-12-06

Marcus Kulle
Kultur och Fritidschef

Beslutsunderlag
Projektplan VISION 2020

