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Parter: Frivillig organisation KFUM Roskilde og Dagtilbud Roskilde
Kommune
Mål med samarbejdet: KFUM Roskilde tilbyder med børnehavebold grupper
af børn i børnehaver et træningsmiljø, hvor det er sjovt for børnene at udfolde
sig sammen med andre. Børnene styrkes med forskellige øvelser og lege
motorisk, og personalet i børnehaven bliver inspireret til øvelser og lege der
kan laves i børnehaven. I forhold til den styrkede pædagogiske læreplan taler
Børnehavebold i særlig grad sammen med læreplanstemaerne Krop og
bevægelse, social udvikling og alsidig personlig udvikling. I forhold til det
pædagogiske grundlag beskriver de deltagende børnehaver, at børnene får blik
for fællesskabet, og det at samarbejde. Der er fokus på, at børnene udfordres og
oplever mestring i aktiviteten. Børnene introduceres til foreningslivet og
børnehaverne møder målsætningen i den styrkede pædagogiske læreplan
omkring inddragelse af lokalmiljøet i etablering af det pædagogiske
læringsmiljø.
Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14

Succeskriterier: At børnene oplever at være en del af et fællesskab uden for
børnehavens kendte rammer. At børnene oplever succes i mødet med holdsport
og motorisk udfoldelse. At personalet inspireres til at skabe sammenhæng
mellem børnehavebold og aktivitet og lege i børnehaven.
Målgruppe: Børnehavebold er et tilbud til alle børnehaver/børnehuse i
Roskilde Kommune.
Organisering: Samarbejdet ledes og koordineres primært af Pierre Overgaard,
Sportschef KFUM Roskilde i dialog med Christina Breinholt Schou,
Dagtilbudschef
Roller og opgaver: KFUM Roskilde kontakter lederne af
børnehaverne/børnehusene og tilbyder deltagelse i Børnehavebold. KFUM
skaber overblik over hvilke børnehaver, der har deltaget, og retter særligt
tilbuddet til børnehaver, der endnu ikke har deltaget. KFUM har et særligt blik
for, at opfordre børnehaver/børnehuse med en højere grad af udsatte børn til at
deltage i børnehavebold. Der er dialog mellem KFUM og Dagtilbud omkring,
hvilke børnehaver der kan profitere af et forløb med børnehavebold
KFUM afsøger i 2019 mulighederne for at indgå aftale med andre frivillige
organisationer og – foreninger med henblik på at udbrede aktiviteten
Børnehavebold til andre relevante foreninger i Roskilde Kommune.
Ansvar: KFUM har det overordnede ansvar for opgaven i dialog med
Dagtilbudschefen
Kommunikation: Der informeres om tilbuddet om Børnehavebold gennem
flere kanaler. KFUM fortager opsøgende arbejde i de enkelte
børnehaver/børnehuse. Derudover præsenteres tilbuddet på Roskilde
Kommunes Intraside for Dagtilbud. Endelig inviteres KFUM i foråret 2019 til
møde med områdeledere og ledere af selvejende institutioner for at præsentere
tilbuddet.
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Formalia: Frivillige i KFUM er i samarbejdet med børnehaverne og Dagtilbud
omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. KFUM har ansvaret for
at sikre, at der er indhentet blanke børneattester på alle frivillige, der
samarbejder med børnehaverne. Dette er gældendende internt i KFUM såvel
som i de eventuelle andre frivillige organisationer der på sigt bliver en del af
Børnehavebold.
Samarbejdsaftalen er gældende fra perioden 1. januar 2019 til og med 31.
december 2020. Aftalen kan opsiges af begge parter med tre måneders varsel.
Det er Skole- og Børneudvalget, der har kompetencen til at opsige aftalen på
vegne af Roskilde Kommune.

Økonomi: Der er afsat kr.: 150.000 kr. i årene 2019 og 2020
Budget for 2019
Udarbejdelse af undervisningsmaterialer
Adm., kørsel, møder m.m.
Supervision
Prøvetimer
Materialer

25.000,25.000,20.000,5.000,20.000,-

*1) Tilskud børnehaver/klubber 60.000,- (10hold x 10mdr x 600,-)
2019 *2) 155.000,*2) Evt. underskud dækkes af KFUM’s Boldklub Roskilde.

Budget for 2020
Produktion af ekstra materiale
Adm., kørsel, møder m.m.
Supervision
Prøvetimer
Materialer

Side4/4

5.000,30.000,30.000,5.000,20.000,-

*3) Tilskud børnehave/klub 60.000,- (20hold x 10mdr x 300,-)
2020 150.000,*1) Faktisk pris er 1.200,- pr. mdr. for 12 børn. I 2019 ydes et tilskud på 600,pr. hold pr. mdr., så udgiften er 600,- pr. mdr.!
*3) I 2020 ydes 300,- i tilskud pr. hold så at udgiften er 900,- pr. mdr.

KFUM aflægger regnskab til Roskilde Kommune ved budgetårets afslutning i
hhv. 2019 og 2020.

Opfølgning: Dagtilbud indkalder til møde om midtvejsstatus i januar 2020.
KFUM indhenter evalueringer fra de deltagende børnehaver/børnehuse.
Der er derudover mulighed for at begge parter, kan indkalde til et møde, hvis der
er behov for dialog om indsatsen og samarbejdet.
Skole og Børneudvalget præsenteres for en midtvejsstatus på samarbejdet primo
2020.

•

Kontaktpersoner:
KFUM: Pierre Overgaard Sportschef KFUM Roskilde
Skole og Børn, Dagtilbud: Christina Breinholt Schou, Dagtilbudschef

