
Projektbeskrivelse
Åben skole

I flere danske kommune har man gode erfaringer med at ansætte en såkaldt Playmaker, der hjælper foreninger og 
skoler med at skabe samarbejde på tværs. Erfaringer fra denne type i indsatser inddrages i pilotprojektet.

Målgruppe
Projektets primære målgruppe er børn i Svendborg Kommune, idet projektet har til formål at skabe øget aktivitet i 
hverdagen igennem åben skole forløb. Foreninger og skoler i kommunen er projektets sekundære målgruppe, og 
fungerer som middel til at skabe mere aktivitet.

Mål og indhold
I første omgang etableres der 5-6 forløb med foreninger der geografisk er spredt i kommunen Foreningerne skal som 
udgangspunkt ikke behøver at have erfaringer med forløb ind i den Åbne Skole. Derudover skal forløbende være af 
min. 5 ganges varighed jf. anbefalinger fra Center for Ungdomsstudier (Juul og Østergaard, 2017) for at øge 
sandsynligheden for fastholdelse efter endt forløb. Proceduren i ansøgningen er, at foreningerne tilkendegiver 
interesse om deltagelse i projektet, relevante skoler rekrutteres via playmakeren (hvis der ikke allerede er aftale 
mellem forening og skole), en samarbejdsaftale udfærdiges, arbejdsgruppen vurderer indkomne forslag fra foreninger 
og sender dem til endelig godkendelse i Folkeoplysningsudvalget. Ansøgere til projektet, herunder skoler og 
foreninger, skal i samarbejde med playmakeren lave en forventningsafstemning og udarbejde en samarbejdsaftale 
hvor følgende er beskrevet:

a) Formål med projektet
b) Aktivitetsbeskrivelse
c) Opgavefordeling
d) Budget
e) Brobygning efter endt projektperiode

Indkomne projektforslag vurderes og behandles af arbejdsgruppen og sendes til FOU for afgørelse om endelig 
deltagelse i projektet. 

Projektet udbydes efter først til mølle princippet, og de deltagende foreninger skal således være indforstået med, at 
der ikke er tale om et enkeltstående event, men forløb.

Fra Svendborg Kommune stilles der økonomisk tilskud, uddannelse og sparring til rådighed. Mere konkret:
 Honorar til foreningen på 250kr. i timen. Et samlet forløb ydes derfor 2500 kr. (5 gange x 2 timer)
 Mulighed for et gratis foreningsudviklingsforløb, eksempelvis med fokus på det gode værtskab og 

kompetencer ift. foreningsforløb med skoleelever. 

Åben Skole-projekt i Svendborg Kommune
Formål og baggrund 
Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune igangsatte i foråret 2019 en undersøgelse der havde til formål at 
kortlægge kommunens foreningers arbejde med åben skole. Resultaterne viste, at der var stor forskel på, hvor meget 
de forskellige foreninger fik ud af samarbejdet, og hvor mange ressourcer der blev brugt på de enkelte forløb.

Derfor foreslår en arbejdsgruppe, bestående af Formanden for Folkeoplysningsudvalget, Formanden for Sport og 
Idræt i Svendborg (SIS), repræsentanter fra foreningslivet og administrative medarbejdere fra skole- og fritidsområdet 
i Svendborg Kommune, at der udarbejdes-5-6 pilotprojekter, som har til formål at gøre kendskabet og arbejdet med 
Åben Skole mere tilgængeligt for både skoler og foreninger. Målsætningen er, at få flere skoler og foreninger til at øge 
samarbejdet og derved både styrke skoledagen, og få flere børn og unge til at deltage i det lokale foreningsliv. 



Side 2 af 3

 Afsættelse af timer til en Playmaker der skal understøtte de deltagende forening med kommunikation med de 
lokaler skoler (3 timer ugentligt).

Succeskriterier
Projektet bliver en succes, hvis der udarbejdes en model for etablering af Åben Skole samarbejde imellem forening og 
skole. En model der skal beskrives og distribueres til Svendborg Kommunes foreninger. Endvidere er en god 
oplevelse for de deltagende aktører også et væsentlig parameter – det skal give mening for forening, elever og skole. 
Pilotprojektet skal afdække hvorvidt de nye erfaringer med honorarstøtte, playmakerfunktion og målrettet 
foreningsudvikling, giver anledning til at revidere de nuværende støttemuligheder på området.

Økonomi og ressourcer
Dele af økonomien kendes på nuværende tidspunkt, hvoraf andre dele afhænger af endnu ukendte faktorer og 
samarbejdspartnere. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der med fordel kan allokeres midler til honorarer i 
foreningslivet Derudover kan der være behov for transporttilskud til skolerne afhængig af afstanden til forening (som 
udgangspunkt vælges projekter hvor forening/facilitet og skole geografisk er tæt placeret). Derudover allokeres der 
timer i den kommunale administration til udarbejdelse af projektbeskrivelse og resultater samt playmakerfunktion.

Budgetforslag:
Hvad Beløb Afholdes af
Honorarer (6 forløb) 15.000 kr. Folkeoplysningsudvalget 
Foreningsudvikling 24.000 kr. SIS/FOU
Træneruddannelse 15.000 kr. SIS’ kursuspulje
Playmaker (8 uger) 3 timer pr. uge Den Sydfynske 

Idrætsklynge
Evt. Transport (6 forløb) 12.000 kr. Den Sydfynske 

Idrætsklynge
I Alt 66.000kr

Interessenter/Projektdeltagere
 Folkeoplysningsudvalget
 Bevæg dig for livet
 SIS
 Skoler
 Foreninger
 Skoleafdelingen, Svendborg Kommune
 Kultur og Fritid, Svendborg Kommune

Organisering
Projektejer er Folkeoplysningsudvalget der understøttes administrativt af Kultur og Fritid samt Skoleafdelingen i 
Svendborg Kommune. Der er nedsat en arbejdsgruppe for projektet med repræsentanter fra: Kultur- og Fritid, 
Skoleafdelingen, Folkeoplysningsudvalget og SIS. Arbejdsgruppen ser ud som følger:

 Formand for Folkeoplysningsudvalget
 Formand for SIS
 Udvalgsmedlem SIS
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 Playmaker og skolekonsulent fra Skoleafdelingen
 Fritidskonsulent fra Kultur og fritid
 Konsulent fra Kultur og fritid
 Projektleder for Bevæg dig for livet

Arbejdsfordeling:
Opgave Kultur og Fritid Skoleafdelingen Timeforbrug
Rekruttering af foreninger X
Rekruttering af skoler X
Koordinering af projekter X 24
Generel afrapportering X X 20 (deles)
Kommunikation X Eksternt

Proces- og tidsplan
1. Arbejdsgruppen godkender projektbeskrivelsen
2. Orientering til chefer
3. Arbejdsfordeling konkretiseres
4. Skolelederne orienteres om og inviteres til deltagelse i projektet
5. SIS inddrages med henblik på formidling og bidrag til foreningsudviklingsdelen
6. Folkeoplysningsudvalget godkender projektet (beslutning)
7. BUU og KFU orienteres om projektet og dets resultater

Hvad Hvornår
Udarbejdelse af projektmateriale (beskrivelse, fordeling, detaljeret tidsplan) September, 2019
Invitationer til skoler og foreninger Oktober, 2019
Indledende møder med skoler og foreninger forud for samarbejde November, 2019
Projektstart Januar 2020

Implementering
Efter endt projektperiode skal en hvidbog distribueres via relevante kanaler (workshop/kurser/skolelab) til skoler og 
foreninger der ønsker at starte åben skole forløb op. Hvidbogen angiver en række anbefalinger til hvordan skole og 
foreningsliv kan styrke samarbejdet på tværs. 

Evalueringsplan
En mere detaljeret evalueringsplan udarbejdes når projektet konkretiseres yderligere. Det kan være relevant at se 
både på proces og resultater i evalueringen.
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