Udskrift af protokol
Udvalg

Børneudvalget

Møde

09-01-2017 15:30

Status

Færdigbehandlet

Behandling

Beslutning

Type

Åben

Nummer

3

Foreslået
behandlingsforløb
Sagsnummer

2013/26859

KL-journalnummer

18.13A00

Sagsbehandler

Susanne Jørgensen/sjorg/Gribskov

Oprettet af

Mette Larsen

Kommentarer

Klar til flet kfran 14.12.16
Teksten skal have skrifttypen Arial og skriftstørrelse 11. Venstremargen skal være 2,54 cm
og
højremargen 18,5 cm
Indhold i dagsordenpunkt

Overskrift

Breddeidrætsprojekter 2017 og fremover

Sagsfremstilling

Introduktion
Sagen forelægges Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget sideordnet med henblik på at
beslutning. Sagen handler om fremtidig forankring af projekter fra Breddeidrætsprojektet.
Sagens baggrund
Gribskov Kommune blev udpeget som breddeidrætskommune i årene 2014-2016.
Målet med projektet var at fremme den brede idrætsdeltagelse på ny og kreativ vis, så
projekterne kunne tjene som inspiration for andre kommuner. Projekterne ville derfor blive
evalueret, og erfaringerne stillet til rådighed for alle landets kommuner. Kommunerne vil
således skulle stå til rådighed for gensidig erfaringsudveksling og evaluering .
Ordningen løb fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016.
I udvælgelsen af breddeidrætskommuner blev der lagt vægt på følgende:
At kommunens initiativer direkte fremmer idrætsdeltagelsen i kommunen
At projekterne bidrager til at adressere de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget
identificerede i 2009
At der reelt er tale om nye initiativer i kommunen


At kommunen indgår i samarbejde /partnerskaber med andre aktører - f. eks.
samarbejde mellem skolen og de lokale idrætsforeninger/organisationer
At kommunen yder medfinansiering - minimum 50% af den samlede udgift.


At projektet indeholder præcise mål og succeskriterier, herunder hvilken effekt projektet
forventes at have.






At der er lagt en plan for, hvordan de enkelte delprojekter forankres i driften efter ophøret
af breddeidrætskommuneindsatsen
At der er et lærings- eller inspirationspotentiale for andre kommuner.

Sagens forhold
Perioden som breddeidrætskommune slutter med udgangen af 2016, og der skal derfor
tages stilling til, hvordan de enkelte projekter forankres fra 1. januar 2017.
I projektperioden har der været følgende projekter:
Gribskov ruller
Cykelbusser
Cykellegepatrulje
Dirt Jump Park
Cykelstiernes dag
Event til gode vaner
Rute - fysiks handicap
Gribskov leger
Legepulje
Lokal GeoCachring
Lilleput land
Mobil Grejbank
Fritidsordningsprojket
Ridning i det fri
Internt i Gribskov Kommune har der været afholdt evaluerende møder mellem CKFT og CBU
om projekterne, og i fællesskab er de to centre enige om at anbefale, at følgende projekter
forankres fra 2017:








Cykellegepatrulje - forankres i Center for børn og unge
Dirt Jumpbane - forankres i ungdomsskolen
Rute for borger med særlige behov - forankres i Gribskov aktivitetscenter/Helsinge
Menighedsråd
Mobil Grejbank - forankres i ungdomsskolen
Lilleput land som en del af Mobil Grejbank - forankres i Ungdomsskolen
Geocatching som en del af Mobil Grejbank - forankres i Ungdomsskolen
Ridestier - forankres i ridegruppen

Den mobile grejbank
Det projekt som har haft størst succes er "den mobile grejbank".
Grejbankens medarbejder laver aktiviteter for skoler og daginstitutioner, som består af
fysiske undervisningsaktiviteter i det fri. De laves i tæt samarbejde med foreningerne, som
sammen med Grejbankens medarbejder står for udeundervisningen af børnene.
Der fokuseres på læring i det fri med fagligt indhold, som dansk, matematik og natur. Der er
fokus på aktiviteter i naturen ved sø, kyst, skov og land. Endvidere vægtes udelæringsrum i
nærhed af de enkelte skoler.
I 2016 har Grejbanken undervist godt 3.200 elever/lærer i de aktiviteter, som Grejbanken har
udbudt. I øjeblikket vedligeholder Grejbanken 3 faste (som forhåbentlig skal udvides til 5)

baser med rekvisitter, således at skolerne har materialer til deres egen udeundervisning.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at det vil give mening at videreføre ovenstående projekter. De
øvrige projekter har været vanskelige at få i gang og ses ikke mulige at forankre.
Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at ovenstående projekter forankres fra 1.1. 2017 og at midlerne
afsat til fremtidig breddeidrætsprojekter flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget til
Ungdomsskolen øremærket til Grejbank.
Lovgrundlag

Økonomi

Fra 2017 og fremover er der afsat 248.000 kr. til breddeidrætsprojekterne på Kultur- og
Idrætsudvalgets ramme.
Heraf anvendes 17.000 kr. til fortsat drift af cykellegepatrulje og cykelstiernes dag.
De resterende 231.000 kr. bruges til grejbanken, hvor det foreslås følgende finansiering:
BØR beslutter:
Ungdomsskolen finansierer yderligere 233.000 kr. (til delvis aflønning af medarbejder)
Skoler og dagtilbud finansierer materialer, småudgifter mm i en "abonnementsordning"
på i alt 66.000 kr.




KIU beslutter
KIU finansierer 231.000 kr. (delvis aflønning af medarbejder)



Miljøforhold

Høring

Bilag

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Børneudvalget:
1. at overstående projekter forankres som anført
2. at Grejbanken fra. 1.1.17 forankres i Ungdomsskolen
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

Fraværende Michael Hemming Nielsen

