
BESTYREL SESPROCES  
FORMÅL: 
Som foreningens bestyrelse skal I internt afklarer, hvad I 
ønsker at tilbyde skolerne. I skal lave en analyse af jeres 
ressourcer, hvilke opgaver er I rent praktisk i stand til at løse, 
hvilke trænere I har, der rent praktisk kan være en del af for-
løbet, hvilken mulighed I har for støtte fra jeres idræt mv.

Hvad er vores ambitionsniveau?

Hvad har vi ressourcer til?

Hvordan ønsker vi at vores forening skal 
ses på udefra?

Hvilken målgruppe (indskoling, mellemtrin 
el. udskoling)?

Har vi nogle trænere, der kan løfte op-
gaven, og hvordan skal vi udvælge dem?

Hvordan er de økonomiske rammer for 
træneren (kursus og lokalt samarbejde)?

Hvilke etiske og juridiske spørgsmål skal 
foreningen være afklaret med inden vi går i 
gang? (se fælles DIF og DGI FAQ oplæg)

Hvordan sikre vi en god kommunikation 
mellem skole og forening

Hvilke værdier og principper kan vi blive 
enige med skolen om at arbejde efter?

Hvordan organiserer vi os i bestyrelsen i 
forhold til skolen og i forhold til de trænere 
vi giver opgaven?

Praktiske foranstaltninger: tid, sted, 
aflønning,tøj,rekvisitterm.m.

Er der puljer gennem kommunen der kan 
søges til at støtte op om samarbejdet?

SPØRGEGUIDE:
HerunderfinderIdenspørgeguideIskalgennemgå. 
Spørgeguiden er bygget op omkring 3 elementer:  
forventningsafstemning, formalia samt organisering  
og praktisk planlægning.
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