Notat

Til: Mads Boesen, Pabe Pa, Tim Hansen, Peter Jepsen, Farum Midtpunkts politiker, Samarbejdesforum i Farum Midtpunkt, Fahri Peker.
Kopi til: Claus Jul Christensen, Fritidsvejledere, Annette Fick, Farhan Ahmed,
Kherber Amiri, Navid Gobishi, Karin Larsen, Susanne Hammer, Lone Beth
Hansen, Peter Rosgaard og Per Udesen.
Fra: Charlie Lywood

Evaluering af Sjove Lørdage i Bybækhallen vinter halvår
2010/11.
1. Baggrund
På baggrund af de hidtidige erfaringer med Sjove Lørdage i Bybækhallen1
fra foråret 2010 blev det besluttet at fortsætte med tilbuddet til børn og unge
i Furesø Kommune i vinter halvåret 2010/11. Formatet var det samme med
en kommunal (SSP betalt) medarbejder som tovholder med assistance fra en
ung-medarbejder fra Ungehuset (SSP betalt), samt forskellige trænere fra
diverse sports foreninger og enkelt personer med fodbold som det gennemgående. Sportstrænerne blev honoreret via en bevilling fra Furesø Boligselskabet da det hovedsagligt er børn og unge fra Farum Midtpunkt som deltager i aktiviteterne. Tidspunktet var lørdage fra 19-22. Fritidsinstitutionen
Regnbuen servicerede aftenen med frugt (gratis til deltagerne) og sodavand
(til salg).
Vedlagt er de to plakater, en fra efterår/vinter 2010 og en fra vinter/forår
2011. Her kan man se de forskellige tilbud. Farum Midtpunkts kontor/service medarbejdere stod for opreklamering af Sjove Lørdage i alle
blokkene i Midtpunktet. Derudover blev der reklameret for det på skolerne
og i de lokale klubber samt på kommunens hjemmeside og annonce i Furesø avis.
2. Deltagelse – køn, alder og antal.
Der deltog gennemsnitlig 30 børn og unge mellem 10 og 18 i de 29 gange
som tilbuddet blev gennemført. Alle deltagere var drenge. Hovedvægten lå
på drenge mellem 10 og 15 år. Der var en lille tendens til at antallet dalede i
de sidste tre lørdage op til 1. maj. En enkelt gang deltog der kun 4 drenge.
Det var da Frisbee og Roning var på programmet. Fodbold er helt åbenlyst
den vigtigste aktivitet og deltagelse har tit været afhængige af om den var
fodbold eller ej. Dog ulignede dette mønster sig over tid.
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3. Andre observationer.
•

•
•
•
•

•

•
•

Det var en fordel at der var nogle gennemgående kommunale
medarbejdere gennem hele sæsonen med et par udskiftningen.
Det giver tryghed og kontinuitet.
Volleybold var ikke nogen succes hverken som aktivitet for
drengene eller trækplaster for pigerne.
Frisbee træneren lykkedes at vendeen modvillighed blandt
drengene til at de, til sidst syntes at det var sjovt.
Roning med ergometer er fin men det er kun noget som kan beskæftige få i en kort periode.
Basket, brydning og boksning er OK men det kræver en indsats
at få aktiv deltagelse fra de unge. Væsentligt at de kommunale
ansatte deltager aktivt i disse sportgrene så de kan vise vejen.
En vigtig erfaring er at der ikke skal være et valg mellem sports
grene men at alle skifter fra den ene aktivitet til den anden på
en gang. Ellers vil drengene alene spille fodbold!
Det lykkedes ikke at tilskynde nogen unge som ikke var en del
af en forening i forvejen til at melde sig ind i en forening.
Det har ikke været muligt at inddrage forældrene i Sjove Lørdage andet en meget sporadisk. Det har været en klar mangle
som også blev konstateret sidste gang.

4. Opsummerende.
•
•
•

•

Sæsonen har vist at der er et behov, på et vist niveau for Sjove
Lørdage i Bybækhallen
Der skal noget andet til hvis det skal tiltrække piger.
Hvis Sjove Lørdage skal være andet en god oplevelse en lørdag
aften skal der følges op på den enkelte deltager og finde ud af
om vedkommende har et behov for en tilknytning til en forening.
Der skal være en større fokusering på forældreinddragelse.
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