Frivillighed
Årsplan: Løbende

Opgavens navn: Kontaktperson
Herning idrætsråd

Opgavens tilhørsforhold:

Timeforbrug:

Kontaktperson:

10

Tage Jacobsen

Opgavebeskrivelse
Som led i skolernes nye reform stiller
undervisningsministeriet krav om en åben skole:
Skolen skal samarbejde med det omgivende
samfund. Fordi eleverne skal klædes på til det
samfund, de skal være en del af, og det lokale
idræts-, kultur- og foreningsliv skal bidrage til at
skabe fagligt dygtige og livsduelige børn og unge.
I vores kommune, er vi godt i gang med arbejdet
omkring den åbne skole. For at gøre samarbejdet
nemmere, er vi i gang med at skabe en fælles
platform til skoler og foreninger.
Ideer til platformens indhold:
• Kontakt mellem skole og forening. Mailadresser på
skolerepræsentanter fra foreningerne og
repræsentanter fra SI (Skolernes Idrætsudvalg).
• Skoletilbud fra foreninger. Eks. Golf, tennis osv.
• Ønsker fra skoler. Eks. Vi vil gerne lave et
skoleprojekt om gamle lege – hvem kan byde ind?
• Søgemulighed. Søg på årg. og aktivitet
• Gode samarbejdsprojekter. Beskrivelse af gode
samarbejdsprojekter til inspiration for andre
I forbindelse med det første punkt, ”Kontakt mellem
skole og forening”, er repræsentanterne fra
Skolernes Idrætsudvalg blevet kontaktpersoner for
skolerne. Her er en idrætslærer fra samtlige skoler
kontaktperson for sin skole. Se listen på
http://www.irhk.dk/Find-hinanden.
På samme måde, ønsker vi at etablere en liste af
kontaktpersoner fra Herning Kommunes idræts- og
kulturelle foreninger.
Vi vil gerne bede om, at I i jeres forening, finder en
ildsjæl, som gerne vil have kontakten med skolerne,
i forhold til samarbejdet omkring den åbne skole.
Navn på vedkommende, forening, mail og
telefonnummer sendes til Anders Buhl fra Herning

Bemærkning
Idrætsrådet har en udviklingspulje
som alle foreninger er velkommen
til at søge om midler. I
indeværende år er der forkus på
åben skole og der er fortsat
midler tilbage. I kan læse mere
om puljen på
http://www.irhk.dk/Udviklingspulje
Kontaktinfo: Dorte Bundgaard
Christensen, bestyrelsemedlem i
Herning Idrætsråd og formand for
Skolernes Idrætsudvalg. Tlf.:
50900343, dort0274@dblit.dk
Anders Buhl, sekretariatsleder
ved Herning Idrætsråd. Tlf.:
96288660/61209844, ab@irhk.dk
Majken Agerbo Skræddergaard,
playmaker ved Hering Kommune.
Tlf.: 21667055,
bekms@herning.dk
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