
Nye 
medlemmer -
Skoleprojekter

Skal/kan alle klubber lave et 
skoleprojekt?!
• Hvilke overvejelser bør klubben gøre 

inden man går i gang
• Er der opbakning i foreningen
• Har vi lokalekapacitet
• Har vi instruktører
• Har vi et træningstilbud
• Har vi turneringstilbud



Nye 
medlemmer -
Skoleprojekter

• Hvordan forbereder klubben sig til et 
skoleprojekt:
• Kontakt til skolen
• Forventningsafstemning
• Økonomiske forhold
• Kontaktaftaler
• Tavshedspligt
• Forsikringsforhold
• Børneattest



Modeller
• Sodavandsmodellen
• Tidsbestemt/lektionsbestemt aftale
• Valgfag
• Integreret del af undervisningen



10 gode råd

Vær åben om hvad I ønsker at opnå med et samarbejde

Afstem forventninger med de involverede lærere/pædagoger og bliv enige om mål, 
tidsforbrug, rollefordeling og ansvarsområder

Tag hensyn til – og drag nytte af - hinandens forskelligheder

Find frivillige instruktører og tovholdere som har lyst til at engagere sig i samarbejdet

Opstil klare læringsmål for jeres forløb, så udbyttet er tydeligt for læreren

Sørg for at have lokaler og faciliteter til rådighed

Bliv enige om, hvor forløbet skal foregå – på skolen eller i foreningen

Inddrag skolernes ledelse og foreningens bestyrelse for at sikre støtte til projektet

Husk at informere forældrene om samarbejdet og ørenenes muligheder for at fortsætte 
aktiviteten i foreningen efter skoletid

Evaluer samarbejdet og overvej, om I kan gøre det bedre i fremtiden



BK Fluen
Succesfuldt samarbejde
Billardklubben Fluen og Katrinebjergskolen i Aarhus startede i 2017 et 
samarbejde, hvor skolen tilbød keglebillard, som 7.-9. klasses valgfag.

Hele 18 elever meldte sig til det nye fag og fulgte undervisningen i de 
første 6 mdr. Efterfølgende valgte 4-5 elever at melde sig ind i 
billardklubben.

Efter sommerferien startede vi det 5. valghold, og det er stadig en stor 
succes.

For ca. 1 år siden udvidede vi samarbejdet til også at omfatte 
Katrinebjergskolen’s specialklasser.

I øjeblikket er klubbens lokaler fyldt med unge mennesker fra skolen, 
mandag og fredag fra 12 – 15 og klubbens egne ungdomsmedlemmer 
hver torsdag fra 15 – 18.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Marianne
e-mail ungdom@ddbu.dk



Sakskøbing BK

Sakskøbing Billardklub har indgået et samarbejde med Sakskøbing Skoles 8. klasser. 

Klubben stiller lokaler og undervisere til rådighed

Her er en beskrivelse af projektet:

Projektets titel: Billard i og uden for skolen

Projektets formål:

At udbrede kendskabet til billardsporten og få flere børn og unge i klubben.

At få flere børn til at spille billard i deres fritid

At give glæden ved billardspillet og fællesskabet i en forening videre til så mange elever 
som muligt.

At bidrage til at flere elever i de ældste årgange får en instruktøruddannelse, så de kan 
virke som instruktører i et læringsforløb for andre elever.

At inspirere skolen idrætslærere til at bruge billard i idrætstimerne, efter mottoet 
"Idræt til hjernen"

At hjælpe børn og unge med at forbedre deres koncentrationsevne og selvkontrol,. 

Dette mener vi kan styrkes gennem billardspillet.

Projektets mål:
At fastholde de unge/børnenes interesse for billardsporten

At give de unge/børnene mulighed for at opleve foreningslivet og dermed følelsen af at 
være en del af et større sammenhæng

Vi mener det er vigtigt for unge at blive inddraget i foreningsarbejde, da de derved vil få 
større respekt for de frivillige ildsjæle, som der trods alt stadig findes i foreninger rundt 
omkring

At udbygge Sakskøbing Billardklubs ungdomsafdeling.

Vi ønsker ar hjælpe Den Danske Billard Union med at vende den meget nedadgående 
medlemstilgang af ungdomsspillere.

Projektets indhold: 1. del:
Elever fra Sakskøbing Skole kommer til undervisning i Sakskøbing BK's lokaler i
1 1/2time om ugen.

Mandage fra kl. 10.00 til 11.30 med start den 27-08-2018

Projektets organisering og gennemførelse:
Projektet forventes at køre fra august og skoleåret ud for elever fra 8 klasse, ca. 22 
elever hver gang.

Skolen sørger for at eleverne kommer fra skolen til billardklubben i det planlagte 
tidsrum

Vil du/I høre mere kan der rettes henvendelse til til Torben Pedersen, Sakskøbing BK



Osted
Hvad kan billardspillet tilbyde i forhold til skoler/specialklasser/fritidsklubber

At hjælpe børn og unge med at få forbedret deres koncentrationsevne og selvkontrol, da vi mener at netop dette bliver styrket igennem 
billardspillet.

At give glæden ved billards spillet og fællesskabet i en forening videre til så mange elever som muligt.

At få flere børn til at spille billard i deres fritid.

At inspirere skolens idrætslærere til at bruge billard i idrætstimerne, efter motto 'et ”Idræt til hjernen”

Hvad kan klubben tilbyde:

Stille uddannet instruktør til rådighed i dagtimerne

Vi er en klub der kan rumme alle former for børn.

Vi går meget op i det sociale, at få nogle gode fællesskaber, at alle har det godt og hygger sig, når man er her.

Praktiske oplysninger:

Instruktør: Jan Keller. Uddannet pædagog. Uddannet poolinstruktør. Europamester for seniorer

Stor erfaring omkring specielle børn

Jan vil være til rådighed i klubben hver 2. torsdag

Første gang torsdag den 5. september

Skoler/klasser laver selv aftaler med Jan omkring besøg

Skoler/klasser sørger selv for transport til klubben

Ønsker man at udvide tilbuddet kan Jan købes fri en gang om ugen ud over det ovennævnte

til specialklasser, andre forløb m.m.

Dette skal aftales med Jan.

Spil pool det er cool
Tilbud til skoler/specialklasser og fritidsklubber

i
Lejre Kommune



Visionskommuner

Der er på nuværende tidspunkt indgået 
visionsaftaler med:
• Aalborg Kommune
• Frederiksberg Kommune
• Gentofte Kommune
• Holstebro Kommune
• Ikast – Brande Kommune
• Skive Kommune
• Svendborg Kommune
• Guldborgsund Kommune
• Silkeborg Kommune
• Randers kommune
• Tønder kommune


