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Beskrivning av insatsen
Bakgrund

Falkenbergs FF vill vara en positiv kraft i samhället. Föreningen vill ta ett stort socialt
ansvar med fokus på trygghetsfrågor och bidra till ett socialt samhälle där fler känner sig
inkluderande. Som idrottsförening vet vi betydelsen av en meningsfull fritid samt att
fysisk aktivitet förebygger ohälsa. Falkenbergs FF har ett starkt varumärke och har
därmed möjlighet att påverka barn och ungdomar på ett positivt sätt.
Falkenbergs FF beviljades medel av lokal nämnd till en uppstart av projektet en
meningsfull fritid under våren 19. Under åtta tillfällen deltog ungdomar från
Tullbroskolan i en satsning där de gavs möjligheten att testa på olika fritidsaktiviteter.
Dock nyttjades inte alla medlen där 24725 kronor av utbetalda medlen finns kvar. Utifrån
projektets goda resultat samt att personalresurser finns att tillgå från Falkenbergs FF görs
en förlängning av projektet med åtta nya aktivitetstillfällen under hösten 2019. Där de
resterade utbetalda projektmedlen används i för att främst täcka personalkostnader.
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Syfte

Genom att anordna introduktionsaktiviteter vill Falkenbergs FF och Tullbroskolan fånga
upp och inspirera ungdomar, med särskilt fokus på dem med störst behov, till att hitta en
meningsfull fritid. Aktiviteterna i sig själva är en möjlighet till social gemenskap och syftet
är också att underlätta för ungdomarna att hitta ett långsiktigt fritidsintresse och
därigenom bidra till en förbättrad och mer jämlik hälsa och en social utveckling

Mål
-

Aktiviteten ska fungera som en överbyggande insatts mellan skola och fritid genom att
aktivera deltagarna fysiskt och slussa dem vidare till befintliga fritidsaktiviteter
Att främst nå de ungdomar som i dagsläget saknar en fritidsaktivitet
Att resultatet av vår-och höstterminens aktiviteter kan ligga till grund för långsiktiga
satsningar mellan skola och Falkenbergs FF samt andra fritidsföreningar i Falkenberg

Målgrupp

Elever i årskurs 6-9

Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som ska genomföras inom ramen för insatsen
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Falkenberg FF anordnar under hösten 2019 åtta fysiska aktiviteter i Falkenbergs
idrottshall i direkt anslutning till elevernas skoldag, plus en avslutningsaktivitet.
Aktiviteterna kan vara av varierande art, gärna i samverkan med andra föreningar som
får möjlighet att presentera sin verksamhet. Aktiviteterna ska i den möjligaste mån
anpassas efter deltagarnas behov

Beskriv projektorganisationen

Organisationen består av representanter från Falkenbergs FF och Tullbroskolan.
Falkenbergs FF ansvarar för planering, koordinering och genomförande av aktiviteterna.
Tullbroskolan har med sin personal(rektorer, kuratorer, idrottslärare, m.fl.) god kunskap
och kännedom om målgruppen och kan vara behjälplig med uppsökande och kontakt av
densamma. Falkenbergs FF har en kontaktperson som hanterar kommunikationen med
skolan.

Samverkan – kommer insatsen genomföras i samarbete med andra verksamheter?
Om ja, beskriv på vilket sätt

Insatsen genomförs tillsammans med Tullbroskolan. Målsättning är att ha en god
samverkan med andra föreningar som bjuds in till att presentera och visa upp sina
verksamheter. Insatsen kan således komma andra verksamheter tillgodo samtidigt som
den också stärker den lokala föreningssamverkan.

Delaktighet – på vilket sätt tar målgruppen del av insatsens aktiviteter? Deltar
målgruppen i utformningen och genomförandet av insatsen. Om ja, på vilket sätt?
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Målgruppen är fysiskt deltagande i aktiviteterna och ges dessutom möjlighet att framföra
sina önskemål för att därmed kunna påverka innehållet.

Hur ska uppföljning/utvärdering av insatsen ske?

Utvärdering sker genom att mäta hur många elever som deltagit vid aktiviteterna, genom
att analysera hur många av deltagarna som leds vidare till befintliga fritidsaktiviteter
samt genom att undersöka deltagarnas upplevelse av aktiviterna

Hur säkerställs att insatsen vid ett gott resultat lever vidare?

Resultatet av vårterminen och hösterminens utvärderas och analyseras av
projektorganisationen samt strateg för lokal nämnd Falkenberg. Projektorganisation åtar
sig att utifrån analysen utreda möjligheter att eteblera detta arbetsätt över tid mellan
fler skolor och föreningar i Falkenberg. Samt även undersöka möjligheter till hur detta
arbetsätt på långsikt kan finansieras.

Budget för insatsen
Kommentar till budgeten

De medlen projektet ämnar erhålla är de kvarstående medlen från pilotprojektet ”En
meningsfull fritid”. Medlen kommer att användas ändamålsenligt likt vårterminens
aktiviteter.
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Kostnadsslag

Personalkostnader
Köp av tjänst
Utbildning
Material
Resekostnader
Annat (ange i så fall vad)

- 20000
4725
-

Total kostnad:

24725

Underskrift
Undertecknad försäkrar härmed att de uppgifter som lämnas i ansökan, inklusive i
bilagor, är riktiga.
Om förhållanden som rör projektet ändras kommer undertecknad att meddela
Falkenbergsnämnden, Region Halland förändringen omgående.

Ort

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande
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BILAGOR
Bilagor
Förteckning över ev. bilagor som hör till ansökan
1
2
3

