Basketball i skolen
Et samarbejde mellem skole, BørneBasket Odense og BørneBasketFonden
•
•
•
•
•
•

Høj kvalitet i idrætsundervisningen med et 6-ugers forløb i idrætstimerne
Tilpassede lektionsplaner til hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen
Sjov, motiverende og aldersrelateret idrætsundervisning
Bolde i høj kvalitet og undervisningsmaterialer er inkluderet - og bliver på skolen efter forløbet
Inspiration og kompetenceudvikling af skolens lærere
Lokalt samarbejde med foreningslivet

Pris og indhold
•
•
•
•
•
•
•

Et 6 ugers klasseforløb koster 1000 kr (Værdi: 3000 kr.). pr. og indeholder følgende:
1 uddannet basketballunderviser pr. klasse, som har stor erfaring og ekspertise i målgruppen –
(Idrætsstuderende og lærerstuderende)
25 bolde pr. klasse i høj kvalitet (værdi 3.725 kr.), som skolen får. (Max 75. pr. skole)
Undervisningsmaterialer (en instruktionsbog og en dvd med øvelser)
Veltilrettelagt undervisning der inkluderer alle elever i forløbet
Fokus på opfyldelse af videns- og færdighedsmål inden for indholdsområdet boldspil og boldbasis
Samarbejde med lokalområdets foreningsliv (”den åbne skole”)

Muligheder for yderligere samarbejde
•
•
•
•
•

Forløbene kan justeres, gøres længerevarende og tilbydes over de næste 2 år
Tilkøb af alderssvarende basketballkurve (”ribbekurve”) til favorabel pris
Skolegårdsaktiviteter i frikvarterne med basketballtræner (gratis)
Istandsættelse af skolegårdens basketballudstyr (gratis)
Afsluttende stævne på skolen eller i lokalområdet
Kontakt os:
Sjælland
Mads Bojsen – mad@basket.dk – tlf: 51 41 61 50
Jens Laulund – jens@bornebasketfonden.dk - tlf: 31 42 02 66
Fyn
William Bond – wbo@basket.dk – tlf: 20845615

Jylland
Anton Elsner – anton@bornebasketfonden.dk
Jens Laulund – jens@bornebasketfonden.dk - tlf: 31 42 02 66

Se praktiske oplysninger på bagsiden

Skolens opgaver
•
•
•
•
•
•
•

Finansiere forløbene
Udlevere de relevante klassers skemaer til BørneBasketFonden
Oplyse skolens idrætslærere om tilbuddet
Stille faciliteter til rådighed (fx gymnastiksal)
Lærerne har det pædagogiske ansvar og deltager aktivt i timerne
Underskrive en kvittering på modtagelse af bolde og undervisningsmaterialer
Evt. være medunderskriver på ansøgninger til pulje og fonde

BørneBasketFondens opgaver
•
•
•
•
•
•

Levere basketballundervisning i høj kvalitet
Koordinering af forløbet sammen med lærerne
Planlægge, gennemføre og justere indholdet efter de lokale forhold
Leverer bolde og undervisningsmaterialer
Deltage i møder med skolen, kommunen og den lokale klub
Evt. hjælpe med at søge tilskud i puljer og fonde

Basketballklubbens opgaver
•
•
•
•
•

Levere uddannede, kvalificerede trænere til skoleforløbene
Uddele informationsmaterialer til eleverne så de kan fortsætte med at spille basketball efter
skoletid
Deltage i koordineringsmøder med BørneBasketFonden, skolen og evt. kommunen
Medfinansiere BørneBasketFondens udgifter til forløbet
Være klar til at tage imod de mange nye basketballglade børn i deres klub!

Vi ses til basketball på DIN skole
Læs mere om BørneBasketFondens arbejde med basketball i skoler, SFO´er og basketball Camps på
www.bornebasketfonden.dk
I 2017 var BørneBasketFonden nomineret til ”Danskernes Idrætspris” specifikt for vores aktiviteter på Fyn:
Tjek det ud på: http://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/danskernes-idraetspris-basket-boern-styrkeridraetsforeningerne

