Faaborg den 18. maj 2017

Faaborg-Midtfyn Kommune
I forlængelse af budgetaftale 2017-2020 vedrørende ”Sammen om fremtidens kommune”, søger Faaborg Samvirkende
Idrætsforeninger som en Prøvehandling om et årligt beløb på
575.000 kroner i 2 år til projekt Åben Skole. Projekt Åben
Skole er et samarbejde mellem byens 2 skoler, Øhavsskolen
og Enghaveskolen samt (foreløbig) 13 idrætsforeninger, og
prøvehandlingen foreslås med start i skoleåret 17/18.
ÅBEN SKOLE
Forberedelsen har strakt sig over 2½ år, hvor Øhavsskolen
har fået ansat en ny leder og blive lagt sammen, og hvor de
13 foreninger har anvendt tiden på at blive organiseret i det,
der i dag hedder Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger.
Paraplyorganisationen er blevet etableret for at kunne optimere planlægningen med skolerne. Således er det nu bestyrelsen på 3 personer, der planlægger med repræsentanter fra
de 2 skoler. På den måde undgår vi at skolerne skal tale og
planlægge med hver enkelt forening.
MÅLSÆTNINGER
Målet med projekt Åben Skole er flerstrenget, men primært
er der tale om at få alle elever gjort bekendt med dette at
dyrke en idræt – og det kan fint startes i skolen.
Ligeledes er et af målene af løfte undervisning ved hjælp af
specialister på området.
I projektet indgår også en kortlægning af de unges idrætsvaner, således at vi ved, hvor vi skal sætte ind.
Det er selvsagt den nye skolelov, der har givet os ideen til
projektet, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg
som formand har en pæn erfaring for Åben Skole i forbindelse med musikundervisning i skoletiden i Nordfyns Kommune. Da jeg stoppede som leder, underviste vi årligt 3.500
elever i dagplejen, børnehaven og i folkeskolen – og erfaringerne fra dette samarbejde inddrages selvsagt i projektet.
HVERDAGEN
I hverdagen vil det blive således, at eleverne fra de 2 skoler
modtager undervisning af de 13 klubbers instruktører, hvor
skolens idrætslærere selvsagt også – som skoleloven påbyder
det – har ansvaret for den overordnede planlægning af undervisningen.
Eleverne modtager undervisning i 13-15 uger i den samme
idrætsgren, hvor der lægges vægt på progressionen i undervisningen. På den måde lærer eleverne den enkelte idræts-
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gren at kende – og efterfølgende får de måske lyst til at deltage i aktiviteterne i klubben, hvor det også er tanken at inddrage forældrene.
AFLØNNING OG FRIVILLIGHED
Med hensyn til aflønning af instruktørerne finder vi det rigtigst, at selve undervisningen aflønnes på niveau med skolernes lærere, idet der er tale om undervisere med en
helt speciel kompetence. Alternativet er, at det blev pensionister, der forestod undervisningen, idet de fleste af klubbens normale trænere fortsat er på arbejdsmarkedet.
Som ved ”Den kulturelle Rygsæk” er der tale om undervisere med en professionel tilgang til opgaven.
I badminton arbejdes der f.eks. på at få en ligaspiller fra Odense Badminton Klub,
Faaborg Orienteringsklub har en verdensmester at byde ind med, tennis tilbyder formanden for DGI-Danmark, og i skak vil det blive en tidligere danmarksmester, der
står for undervisningen.
Koordineringen af opgaverne står Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger for. Det er
bestyrelsen, der sammen med skolernes ledere og lærere står for planlægningen.
Hver klub har udpeget en kontaktperson til at tage vare på klubbernes opgaver – og
disse trækker igen på endnu flere hjælpere.
Det er således kun undervisningen, der aflønnes for – alle andre opgaver løses ved
hjælp af frivillighed.
BUDGETTET – SAMT EN LEDERUDDANNELSE
Budgettet er ret så overskueligt, idet vi vil bede de enkelte klubber om at stå for udbetalingerne af honorarerne. Klubberne får udbetalt 250,- kroner pr. læst klokketime, og
så er det op til dem – på lige fod med de normale aflønninger af klubbens trænere – at
aflønne instruktørerne og i øvrigt stå for vikardækningen.
I projektet indgår ligeledes en lederuddannelse af skoleeleverne. Denne uddannelse
står DGI-Fyn for i et tæt samarbejde med de enkelte klubber. Udgifterne til dette løses af skolerne.
Måtte projektet få kommunens godkendelse og modtage beløbet, vil vi foreslå, at det
udbetales til Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger – der efterfølgende videresender
beløbene til de enkelte foreninger. Disse aflægger regnskab til årsmødet, og endelig
kan det godkendte regnskab videresendes til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vi arbejder med det lavest mulige beløb til administration – 5% af lønudgiften, og budgettet ser derfor således ud:

Udgifter til 2.000 undervisningstimer á 250,- kroner

500.000 kroner

Kørsel til instruktører samt uforudsete udgifter

50.000 kroner

Udgifter til administration 5% af 500.000 kroner

25.000 kroner

I alt pr. år i 2 år

575.000 kroner

FAABORG PÅ DANMARKSKORTET MED EN UNIK ORGANISERING
Det er tanken i den grad at sætte Faaborg på danmarkskortet, idet vi dels sidder inde
med en stor viden omkring den praktiske gennemførelse, har en meget stor opbakning
fra ledelse og lærere på de 2 skoler og endelig – gennem FSI - har etableret os på en
måde, så vi er rustede til en start på et meget højt plan.
Vi har DGI´s fulde bevågenhed, ligesom vi bliver fulgt på nærmeste hold af lederen for
CIR, Søren Østergaard og professor Bjarne Ibsen SDU.
Det er således vores håb, at Faaborg-Midtfyn Kommune vil være os behjælpelige med
at støtte projektet, hvori der også indgår mange frivillige fra de enkelte foreninger.
Som formand for Faaborg Samvirkende Idrætsforeninger står jeg selvsagt til rådighed
med nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen
Jørn Lorenzen
fmd. FSI

