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Introduktion 
  
Med den nye folkeskolereform stilles der krav om, at skolen åbner sig mere mod omverdenen og 

øger samarbejdet med kultur- og fritidslivet.  

 

Undervisningsministeriet karakteriserer den åbne skole således:  

 Kommunen bliver forpligtet til at sikre et samarbejde mellem skolerne og det lokale 

idræts-, kultur- og musikliv  

 Skolerne skal indgå i et gensidigt samarbejde med de kommunale musik-, kunst- og kul-

turskoler.  

 En elev kan opfylde sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den 

kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening  
Kilde: http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Den-aabne-skole 

 

Der er etableret enkelte lokale samarbejder, men ikke tilbud som er gældende i alle kommunens 

skoledistrikter og/eller en mulighed for alle skoleklasser.  

Til at understøtte etableringen af samarbejder, har Folkeoplysningsudvalget i 2016 reserveret 

30.000 kr., som de lokale folkeoplysende foreninger og skoler kan ansøge i forhold til etablering 

og igangsætning af samarbejder.  

 

Ofte etableres sådanne samarbejder imidlertid mellem skoler og idrætsforeninger, men det skal 

pointeres, at samarbejder/partnerskaber naturligvis også kan ske sammen med øvrige aktører på 

folkeoplysningsområdet. 

 

Øget fokus på idræt og bevægelse udmønter sig i grove træk således i folkeskolereformen:  

 Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit  

 Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integre-

ret del af fagundervisningen (for eksempel også i idræt)  

 Prøve i idræt i 9. klasse  

I den sammenhæng står i Helhedsplanen for Idrætsområdet 2015-2019 blandt flere koncepter 

beskrevet ”Inspiration” og ”Partnerskab” i forhold til skole/foreningssamarbejder: 

Inspiration: 

Fysisk aktivitet kan integreres i alle fag i skolen. Mange foreninger råder over trænere og in-

struktører, der vil kunne supplere undervisningen i disse fag med sparring, udvikling, ideer og 

inspiration. 

Partnerskab: 

I partnerskabsmodellen indgår en eller flere skoler et decideret partnerskab med en forening, der 

sigter på, at foreningen kan levere idrætsaktiviteter for hele klasser/ årgange, hvor eksempelvis 

alle 5. klasser kommer igennem et bestemt forløb i løbet af en periode. 

 

Solrød Kommune har indgået partnerskabsaftaler med nogle lokale idrætsforeninger, som alle 

har udtrykt et stort ønske om at lave idrætsforløb i skoletiden. Foreningerne stiller dygtige in-

struktører til rådighed, som er eksperter i den idræt, de repræsenterer. En forudsætning for at gø-

re brug af disse tilbud er, at der er lærer/pædagoger fra skolen tilstede i undervisningsforløbene. 

Instruktøren fra foreningen er således ikke en erstatning for en lærer/pædagog, men et supple-

ment som giver mulighed for at lære de forskellige idrætter endnu bedre. 

Ligeledes tilbydes samarbejder med en aftenskole. 

 

Nedenfor finder man de foreløbig udbudte tilbud om samarbejder samt et ansøgningsskema. 

Ved brug af ansøgningsskemaet kan ansøges om tilskud og/eller formulering af eventuelle nye 

samarbejder/tilbud. Der vil være løbende ansøgningsmulighed indtil puljen er brugt op, og an-

søgninger skal sendes til Kultur & Fritidsafdelingen via mailen kulturfritid@solrod.dk 

 

Ultimo 2016 beslutter Folkeoplysningsudvalget, om tilbuddet også skal gælde for 2017. 

http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/En-laengere-og-mere-varieret-skoledag/Den-aabne-skole
mailto:kulturfritid@solrod.dk
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Udbudte samarbejdsmuligheder 

 

Fortælling af folkeeventyr 
 

Indhold 

Hver lektion vil begynde med få minutters enkle nærværsøvelser efterfugt af fortælling af et fol-

keeventyr, f.eks fra Grimm’s. Herefter får eleverne en bog med blanke sider af god kvalitet, 

hvor de kan lave en tegning af de indtryk, de har fået. 

Lektionen afsluttes med endnu en lille nærværsøvelse, hvor eleverne mærker deres fysiske krop 

og er klar til at gå ud og være sig selv. 

 

Formål 

Folkeeventyr opfylder børns behov for magi og genkendelse.  De kender alle figurerne og kan 

skabe indre billeder, som passer til lige præcis deres egen oplevelse af figurernes væsen. De bli-

ver ikke påduttet andres billeder. Fordi eventyrene taler til følelser, som børnene kender fra sig 

selv, bliver de fanget ind af fortællingen og kommer automatisk ind i en koncentreret fordybelse 

og bearbejdning. Bearbejdningen videreføres igennem elevens eget udtryk i tegningen. 

Samtidig giver de varierede sproglige beskrivelser i de gamle eventyr udfordringer, som udvik-

ler børnenes sprogfornemmelse og ordforråd 

 

Omfang 

40 minutter pr gang pr klasse, minimum 10 gange. 

 

Tid/hvornår 

Tirsdage eller onsdage fra kl 10  

 

Sted 

Den lokale skole 

 

Målgruppe 

0. - 2. klasse 

  

Kontaktoplysninger 

FOF Køge Bugt  

Fagkonsulent Tina Rossbach Kofod,  

Mail: tina@fofkogebugt.dk 

Tlf. 56 65 53 22 

 

Om underviseren 

Annette Ikast er uddannet steinerpædagog og -specialpædagog/-lærer og har igennem en årræk-

ke undervist børnehavebørn og skolebørn på forskellige alderstrin, især børn med særlige behov. 

  

mailto:tina@fofkogebugt.dk
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Superkids – Skab mere trivsel 
 

Indhold 

Kurset indeholder egne refleksions- og gruppe opgaver, bevægelse, teknikker til bedre og lettere 

indlæring samt mindfulness og meditation. 

 

Formål 

Formålet med forløbet, er at det enkelte barn får bevidsthed om, at de selv har en indvirkning på 

egen og andres trivsel. Det er ofte nemt at give andre skylden eller årsagen til at noget skete eller 

ikke lykkedes. De får med dette forløb mulighed for at tage ejerskab for egen trivsel. De får nog-

le øvelser og teknikker til, hvordan de optimerer deres læringsproces i skolen. 

 

Børnene vil få nye øvelser og teknikker til at skabe trivsel i deres eget liv og i klasselokalet. Når 

børn trives, lærer de nemmere og hurtigere. Der skabes færre konflikter i klassen og uden for 

skolen. Børnene vil få mulighed for at prøve at være nærværende i deres kroppe og i nuet. Det 

vil hjælpe dem med deres fokusering og koncentrationsevne. 

 

Omfang 

Ikke oplyst 

 

Tid/hvornår 

Onsdage eller fredage mellem kl. 9 og 11 eller 14 og 16 

2 lektioner pr. undervisningsgang (1,5 time) 

Max. 25 børn i hver klasse  

 

Sted 

Den lokale skole 

 

Målgruppe 

De 11-12 årige. 4.-5. klassetrin 

  

Kontaktoplysninger 

FOF Køge Bugt  

Fagkonsulent Tina Rossbach Kofod,  

Mail: tina@fofkogebugt.dk 

Tlf. 56 65 53 22 

 

Om underviseren 

Heidie Kosiara er 41 år og er FOF underviser. Underviser i Pilates og yoga.  

Heidie har undervist i foreningsregi i 25 år og de sidste 3 år i aftenskole regi. Derudover er hun 

selvstændig. Hun arbejder til hverdag med børn og voksne som ikke trives i hverdagen, og via 

sparring får de bevidsthed om, hvad og hvordan de kan agere i deres liv med mere glæde. Hei-

dies speciale er sensitive børn og voksne. 

Heidie er uddannet i Børneyoga og mindfulness instruktør, derudover er hun uddannet Intuitiv 

Meditations Mentor, Access Bars og Body Proces Facilitator og er i gang med at blive færdig-

uddannet som Kinesiolog. Fokus inden for kinesiologien er indlæringskinesiologi samt stressaf-

balancering. 

  

mailto:tina@fofkogebugt.dk
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Brug bolden 
 

Indhold 

Gennem forskellige boldspil, lege og øvelser øver eleverne basale boldfærdigheder, boldmotorik 

og får intro til basketballspillet. 

I udgangspunktet vil 3-4 instruktører være deltagende og dele eleverne op i mindre grupper. 

 

Formål 

At eleverne opøver og træner basale boldfærdigheder. 

 

Omfang 

3 undervisningslektioner 

 

Tid/hvornår 

Er muligt alle dage og tidspunkter 

 

Sted 

De lokale idrætshaller 

 

Målgruppe 

2.- 3. klasse 

 

Kontaktoplysninger 

Solrød Comets 

Henrik Sandberg 

Mail: produktion@webfanatic.dk 

Tlf. 61 68 09 91  

  

mailto:produktion@webfanatic.dk
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Skolen på vandet 
 

Indhold 

Solrød Strand Kajakklub tilbyder undervisning i kajak – dog max. 8 elever pr. gang.  

 

Undervisningen kan foregå i svømmehal – skolens svømmehals tid. Skolen skal selv stille med 

bassinredder. I svømmehallen undervises i redningsteknikker og grønlænder rul. 

 

Kajakklubben har 6 forskellige kajakker i svømmehallen. 

 

I Køge bugt undervises i ergonomisk roteknik, baglænsroning, støttetag, eskimoredning, forskel-

lige manøvre teknikker og redningsøvelser. 

 

I Køge Bugt foregår undervisning mellem bundgarnspælene ud for Klitvej og badebroen v/Østre 

Strand – for så vidt muligt mellem 2 og 3 revle og i rolige vindforhold – max. 5 s/m. Lærer med 

mobiltelefon skal opholde sig på vandet (hvis instruktør) og ellers på stranden. 

 

Formål 

At lære eleverne at begå sig på vandet i en kajak med sikkerhed i centrum. Kystnært (50 m) og i 

roligt farvand. 

 

Omfang 

Eleverne bør opnå et niveau, så de kan begå sig på sikkert på vandet iført skørt, redningsvest, 

pagajflyder m.v.  

 

Hver elev skal påregne at være 4 timer netto på vandet og 4 timer i svømmehal. 

 

Tid/hvornår 

Efter aftale med skolen 

 

Sted 

Svømmehal og Køge Bugt 

 

Målgruppe 

min. 9. klasse 

 

Kontaktoplysninger 

Solrød Strand Kajakklub 

Lars Juhl 

Mail: lars@golfsport.dk 

 

  

mailto:lars@golfsport.dk
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Retningslinjer for skole-/foreningssamarbejder i Solrød Kommune 

Hvem kan søge? 

Tilskud ydes til samarbejder mellem folkeskoler i Solrød Kommune og folkeoplysende forenin-

ger, som giver børnene en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen.  

Som nævnt i introduktionen er der i 2016 afsat 30.000 kr. til etablering af skole-

/foreningssamarbejder. Så længe der er penge i puljen og ansøgningerne opfylder formålet, ydes 

tilskud til samarbejde mellem skole og forening med max 400,- kr. pr. afviklet dobbeltlektion 

(2x45 minutter). 

Øvrige retningslinjer 

 Tilskud kan udelukkende søges til forløb, der afvikles og afsluttes i skoleåret 2016/17 

 Der gives som udgangspunkt tilskud til én instruktør pr. klasse. (I særlige tilfælde kan 

der dispenseres for dette, hvis der er stærke argumenter for, at forløbet kræver mere end 

én instruktør.) 

 Skolens tilsynsforpligtelse over for børnene kan ikke overvæltes på foreningen/klubben. 

Foruden det er en forudsætning, at der er lærer/pædagoger fra skolen tilstede i undervis-

ningsforløbene, gælder det samtidig, at instruktørens ansvar ikke er af et andet og større 

omfang, end hvad der sædvanligt gælder i forbindelse med almindelig træning i klubregi.   

 Tilskud skal søges, og tilsagn skal være på plads INDEN et forløb igangsættes, ellers kan 

der som udgangspunkt ikke forventes tilskud. 

Nedenfor ses ansøgningsskemaet opbygning. Ansøgningsskemaet findes imidlertid også i word-

format via Solrød Kommunes hjemmeside under Fritid og kultur – Tilskud og støtte – Partner-

skaber mellem skole og folkeoplysende foreninger  
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Ansøgningsskema 

 

Overskrift på forløbet * 

 

Ansøger, skole * 

 

Ansøger, forening  

 

 

Kontaktoplysninger på forening 

 

Forening * 

 

Foreningsnummer * 

 

Navn på foreningsansvarlig * 

 

CVR * 

 

Adresse på forening * 

 

Telefon på foreningsansvarlig * 

 

E-mailadresse på foreningsansvarlig * 

 

 

Kontaktoplysninger på skole 

 

Skolens ansvarlige kontaktperson for forløbet * 

 

Mailadresse på skolens ansvarlige kontaktperson for forløbet * 

 

Telefonnummer på skolens ansvarlige kontaktperson for forløbet * 

 

 

Forløbet 

 

Kort beskrivelse af forløbet i praksis * 

 

Formål med samarbejdsforløb * 

 

Succeskriterier * 

 

Målgruppe (f.eks. 7.b) * 

 

Antal deltagende klasser * 
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Bemanding (f.eks. idrætslærer plus foreningsinstruktør) * 

 

Forløbets startdato * 

Måned/Dag/År  

 

Forløbets slutdato * 

Måned/Dag/År  

 

Samlet antal undervisningslektioner i forløbet - angiv dobbeltlektioner (2x45 min.) * 

 

Budget for hele forløbet * 

 

Ansøgt beløb* 

 

Andre ansøgte puljer/fonde * 

 

 


