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Beskriv kortfattat insatsens syfte och mål

Syftet var att bidra till en mer jämlik hälsa genom att anordna idrottsaktiviteter för
att inspirera eleverna till en meningsfull fritid. Aktiviteterna var en möjlighet till
social gemenskap och vi ville också underlätta för dem att hitta ett fritidsintresse
Målsättningen var att kunna slussa eleverna vidare till befintliga verksamheter.

Vem/vilka var målgrupp för insatsen?

Målgruppen för insatsen var elever i årskurs 6-9 på Tullbroskolan. Alla i
målgruppen var välkomna men särskilt fokus var på de med störst behov, dvs. i
första hand de elever som saknade fritidssysselsättning.

Hur många tog del av insatserna? Uppge antal fördelat på kvinnor och män

Totalt 93 besök fördelat på åtta tillfällen (11,6 i snitt).
Totalt 34 unika deltagare:
19 unika tjejer fördelat på fyra tillfällen (snitt 14 deltagare/aktivitet).
15 unika killar fördelat på fyra tillfällen (snitt 6,75 deltagare/aktivitet).

Uppnåddes satta mål? Beskriv kortfattat de positiva effekterna av insatsen.
Beskriv också vad som kunde gjorts bättre.
Vi lyckades nå nyanlända flickor på ett bra sätt. Det är en målgrupp som enligt
skolans personal har ett stort behov. Målsättningen var att slussa eleverna vidare
till befintliga verksamheter, och t.ex. har en av tjejerna börjat träna volleyboll med
FVBK. Flera av tjejerna som deltog brukar enligt lärare inte deltaga på
idrottslektionerna. Flera av deltagarna har i utvärderingen uppgett att de blivit
intresserade av att börja idrotta på fritiden. Enligt personal på skolan har man
kunnat se en positiv utveckling hos deltagarna under projektets gång.
Vi kunde möjligtvis lagt mer tid på att marknadsföra aktiviteterna och även
annonserat aktiviteterna ännu tidigare. Vi önskar också att vi hade haft med fler
föreningar.

Genomförda aktiviteter. Lista genomförda aktiviteter. Om planerade aktiviteter inte
genomfördes, förklara varför de inte gjorde det.

Idrottsaktiviteter i Falkenbergs idrottshall, åtta tisdagar (12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4,
23/4, 30/4, 7/5). 1-4: tjejer. 5-6: killar, 7-8: alla
Avslutande aktivitet 15/5 tillsammans med Tullbroskolans fotbollsprofil: biljett till
FFF-Djurgården i Allsvenskan med grillning innan matchen på konstgräsplanen
utanför ishallen (Tullbroskolans personal var ansvariga för aktiviteten innan
matchen).

Skapade insatsen några sidoeffekter? Om ja, beskriv vilka, såväl positiva som
negativa.

För killarna ersattes fotbollsprofiltiden av våra aktiviteter, vilket inte var meningen.
För det första ville de helst enbart spela fotboll och för det andra såg en del av
fotbollsprofileleverna detta som en chans att få ledig tid från skolan, då våra
aktiviteter var frivilliga (ej schemalagda).

Hur har uppföljning och utvärdering skett?

Deltagande personal från Falkenbergs FF (David Svensson och Björn Nordberg)
har gjort en intern utvärdering. Utvärdering har gjorts med Tullbroskolans personal
(studievägledare Samira Mahra som varit närvarande på aktiviteterna och haft
närmast kontakt med eleverna). En enkätundersökning med deltagande elever
har genomförts. Genomsnittligt betyg från svarande elever (1 = mycket dåligt, 5 =
mycket bra) är 4,8 (samma från både killar och tjejer). Totalt 16 svarande: tjejer
10, killar 6.

Vem/vilka har tagit del av insatsens resultat?

Studievägledare Tullbroskolan.
Rektor Tullbroskolan.
Styrelsemedlemmar Falkenbergs FF.

Hur lever insatsen vidare? Vilka långsiktiga effekter ser ni? Vad har ni lärt er av
insatsen? Hur tar ni tillvara och sprider resultaten och erfarenheterna? Kommer
insatsen leva vidare i ordinarier verksamhet? Om inte, varför?

Det finns ett intresse och en vilja hos många att aktivera sig men samtidigt finns
det olika hinder i vägen. Att erbjuda möjligheten att testa på i en redan känd och
trygg miljö (skolan) upplever vi är ett bra första steg till att inspirera och väcka
intresse för vidare aktivitet på fritiden.
Vi undersöker möjligheten att fortsätta under hösten 2019 med 8 tillfällen fotboll
för tjejer, årskurs 6-9 på Tullbroskolan. Öppet för alla men målgruppen är
nyanlända tjejer.

Ekonomisk redovisning
Kostnadsslag
Personalkostnader
Köp av tjänst
Utbildning
Material
Resekostnader
Annat (ange i så fall vad)
Totala kostnader
35 275 kr

27 825 kr
3 000 kr
1 000 kr
3 450 kr (biljetter avslutande aktivitet)

Kommentar ang ekonomi
Projektets budget var 60 000 kr. Totala kostnader uppgick enligt ovan till 35 275 kr.
Den största posten är personalkostnader vilken blev 7175 kr mindre än budgeterat.
Den största differensen är på posterna Köp av tjänst, Material och Resekostnader. Vi
hade budgeterat för ersättning till fler deltagande föreningar och när det gäller
material kunde vi använda oss av den utrustning som fanns i idrottshallen, därav den
lägre kostnaden. I budget fanns en avslutande aktivitet med utrymme för resa. Det
blev istället en aktivitet tillsammans med Tullbroskolans fotbollsprofil i samband med
en FFF-match där kostnaden endast blev 3450 kr. Det finns således 24 725 kr kvar
av utbetalda projektmedel och dessa har vi för avsikt att använda för vidare utredning
av hur projektet kan leva vidare samt för personalkostnader vid en fortsättning under
hösten (vi för som sagt samtal med Tullbroskolan om att fortsätta med 8 nya
tillfällen).

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

