
 
 

Samarbejde mellem skoler og frivillige foreninger i Greve Kommune 
 

Formål med samarbejdet 
 

Samarbejdet mellem skoler og de frivillige foreninger er en del af Den Åbne Skole under 

Folkeskolereformen, hvor formålet er at gøre skoledagen mere varieret for bl.a. at skabe mere motivation 

hos eleverne og bidrage til elevernes kendskab til foreningsaktiviteter og til lokalsamfundet. Samarbejdet 

bidrager samtidig til øget motivation for foreningsaktivitet, motion og bevægelse. 
 

Indhold 
 

Samarbejdet mellem skolerne og de frivillige foreninger foregår i skoleåret 2017/2018 på 1., 4, 5 og 7. 

årgang. Hver klasse på de respektive årgang skal stifte bekendtskab med én af Greves foreninger. Mødet 

med foreningen og deltagelse i deres aktivitet er et supplement til den eksisterende idrætsundervisning. 
 

Økonomi 
 

Foreningsforløbene finansieres af midler fra KFU og BUU. Afregningen følger Greve Kommunes øvrige 

procedurer for puljebevillinger og vil foregå to gange årligt. 
 

Oprettelse af forløb (til foreningerne) 
 

Foreningerne beskriver foreningsforløb som oprettes i det kursusmodul, der i forvejen anvendes på 

foreningsområdet. Foreningsforløbene skal være klar søndag den 20 august 2017 kl. 24. Foreningen 

oprettet det antal forløb de kan tilbyde som selvstændige aktivitetsforløb. 
 

Booking (til skolerne) 
 

Bookingen foregår efter først-til-mølle-princip. Den enkelte idrætslærer booker i uge 34/35 (fra den 23 

august til den 31 august 2017) det ønskede forløb til klassen. Efterhånden som aktivitetsforløbene bliver 

booket, vil de ikke længere fremgå i bookingsystemet. Læreren modtager en bekræftelsesmail ved 

bookingen. 
 

Afviklingen af forløbene sker på de tidspunkter i løbet af skoleåret, hvor foreningerne har udbudt deres 

forløb. 
 

Krav til foreningerne: 
 

- Skal have lyst til at møde kommunens børn og unge i skoletiden og kunne håndtere op til 28 elever, 

(svarende til antallet af elever i klassen) med tilstedeværelse af klassens lærer. 

- Skal stille instruktør til rådighed i 6 eller 8 klokketimer pr. udbudt aktivitet. Hvis det er 6 lektioner er 

det følgende: Det kan fordeles på 1-3 gange, dvs. 1x6 timer, 2x3 timer eller 3x2 timer. Hvis det er 8 

lektioner er det følgende: 4 gange, dvs. 4x2 timer. Det er foreningen, der bestemmer hvordan 

aktiviteten udbydes. 

- Foreningen vælger selv hvor mange forløb de vil udbyde i løbet af skoleåret 2017/2018, men 

opfordres til at udbyde nogle stykker. 

- Alle forløb skal kunne bookes senest den 31 august og vil herefter ligge fast i skolens kalender 

- Modtager 250 kr. pr. klokketime for aktiviteten 

- Skal kunne instruere klasserne primært i tidsrummet 9-15 

- Har ansvar for gennemførelse af foreningsaktiviteten 

- Foreningen bestemmer hvilken årgang aktiviteten udbydes til. Dette skal fremgå af 

aktivitetsbeskrivelsen (vælges i skabelonen) 



 

- Foreningen vælger om aktiviteten skal foregå i foreningens normale rammer eller på skolen. Dette 

skal fremgå af aktivitetsbeskrivelsen (vælges i skabelonen) 

- Det er foreningens ansvar at udøvende instruktør/frivillig er omfattet af en godkendt børneattest 
 
 
 
 

Krav til skolerne: 
 

- Skal bidrage med en lærer, der er til stede/deltager under aktiviteten 

- Skal sørge for transport til og fra aktiviteten (ikke en del af de 6 eller 8 klokketimer) 

- Skal sørge for overholdelse af læringsmål 

- Har ansvaret for eleverne under aktiviteten, herunder registrering og klasseledelse 

- Lærerne booker én aktivitet til deres klasse (gælder kun lærere for 1., 4.,5 og 7. årgang). Læreren 

kontakter den foreningsansvarlige 14 dage før aktivitetens afvikling for at få endelige aftaler om 

aktiviteten på plads 


