
    

ANSØGNINGSSKEMA – Aktivitetspuljen for foreningsløse  

Foreningens navn 

Den 
selvorganiserede 
gruppes navn 

 

Projektets navn Campus volley 

Projekts formål og idé  Antallet af unge der dyrker idræt falder fra ca. 60 % i 9. klasse til 
ca. 40 % i ungdomsuddannelserne. Det vil vi med projektet 
forsøge at ændre. 
Idéen er at tilbyde seriøs volleytræning for alle uanset, hvad de 
har af kendskab til volley på forhånd. Træningen skal ske 
umiddelbart efter undervisningen slutter på Campus XXXX i XXXX 
Gymnasium’s hal. Træningen vil foregå fra 15 til 16.30 hver 
tirsdag og tanken er, at det vil gøre det lettere for deltagerne, at 
få dyrket idræt, da de ikke først skal hjem, have lavet lektier, 
passet fritidsjob før de skal kigge efter et idrætstilbud 

Samtidig tilbydes alle elever på Campus XXXX at deltage i 
træningen og kan derved være med til at understøtte Campus 
XXXX’s vision omkring ”rammer og faciliteter til fællesskab og 
samarbejde” og dermed skabe en mulighed som også skaber 
sociale relationer på tværs af uddannelserne og årgange.  
XXXX Gymnasium ser også projektet som en mulighed for at 
afklare om sådanne tilbud kan være med til at øge deres 
attraktivitet i forhold til konkurrerende gymnasier  

Effekt/forandring 

 

Vi har et mål om at mindst 20 unge på Campus, som i dag ikke 
dyrker idræt i en forening, bliver aktive og dermed ender som en 
del af foreningslivet i de klubber, som står bag dette projekt. 

Vi vil lave statistik over fremmøde, hvor vi vil registrere de enkelte 
deltagere, hvor mange gange de deltager, om de dyrker volley i 
forvejen, anden sport i forening, motion i hele taget eller slet ikke 
dyrker motion. Her er det jo specielt de to sidste som er 
interessant. Kan vi få flere ind i et social fællesskab og kan vi få 
flere til at dyrke motion. 

Målgruppe  

Herunder forventet 
antal deltagere 

De ca. 1.200 elever på Campus XXXX. Vi håber, vi specielt kan få 
fat i den gruppe af elever, som ikke normalt får dyrket idræt og 
som falder ud af det sociale foreningsliv.  
Ved at det er foreninger, som står for træningen, håber vi at 
kunne skabe en naturlig integration og tilknytning til 
foreningernes normale tilbud og vi derved også kan få flere unge 



    

til at dyrke idræt i foreningerne her og nu og på længere sigt, når 
de er færdige på Campus XXXX.  

Træningen skal være frivillig og uforpligtende, hvorfor vi ikke 
kræver fremmøde eller tilmelding. Vi har dog en forventning om, 
at ligge på ca. 20 deltagere i gennemsnit pr træning, som vi dog 
forventer kan variere en del, således at op mod 40 forskelige 
elever er med undervejs i forløbet.  

Beløb der søges tilskud 
til 

Da træningen foregår i normal arbejdstid, vil de ansøgte beløb 
fortrinsvis gå til aflønning af træner (er fundet), som skal gå tidlig 
fra sit normale arbejde. 
Desuden søges der et mindre beløb til rekvisitter.  
XXXX Gymnasium stiller hallen gratis til rådighed for projektet.  

Budget, herunder 
oplysning om evt. 
egenbetaling  

 

Der budgetteres ikke med nogen egenbetaling fra deltagerne i 
forsøgsperioden. Vi mener, at det er essentielt, at vi kan tilbyde 
volleytræningen uden beregning, for skal deltagerne betale, skal 
de tjene pengene til deltagelsen og det vil kræve mere tid på 
fritidsjobbet.  

 
Omkostninger: 

Trænerløn:  
27 træninger af 1,5 time + 1,5 times forberedelse/kørsel á 220 kr. 
pr. time: 17.820 kr.  

Rekvisitter: 
Træningsbolde Mikasa MVA 300, 15 styks a 399: 5.985 

I alt: 23.805 

Ansøgt beløb: 20.000 kr.  
Klubbernes egenbetaling: 3.805 
 

Forløb og tidsplan 

 

 

Opstart skal ske tirsdag d. 5. september 2017 og forløber frem til 
midt i april 2018.  

En evaluering efter forsøgsperioden vil bl.a. indeholde en 
vurdering af om de deltagende foreninger og XXXX Gymnasium vil 
videreføre tilbuddet, fordi det giver en værdi, som overstiger 
omkostningerne ved tilbuddet.  

Hvordan forventer I at 
synliggøre projektet 

XXXX Gymnasium står for at synliggøre projektet på Campus 
XXXX. De ved bedst, hvordan de kommer i kontakt med deres 
elever. Det vil fx ske på intranettet, flyers rundt omkring på 
Campus XXXX og så har de gode erfaringer med at lave små 
videoer lavet af et socialt ambassadørkorps. 



    

Understøtter projektet 
XXXX Kommunes 
målsætning inden for  

 Fritids, idræts, og kulturpolitik 
 ”Det skal være muligt for alle borgere at være aktive, og        
tilbuddene svarer overens med borgernes efterspørgsel og behov”  

 

Øvrige politikker:  

Sundhedspolitik: 

”Bevægelse bliver naturligt for alle borgere” 

 

Ungepolitik: 

”Unge deltager aktivt i fritids- og kulturaktiviteter” 
”Foreningslivet er tænkt ind som samarbejdspart….” 
 

Børne- og ungepolitikken 

”At alle børn og unge deltager i aktivt i inkluderende og 
forpligtende fællesskaber” 

”At alle børn og unge lærer mest muligt både fagligt, personligt 
og socialt” 

  

 

På vegne af deltagerne: 

Navn  

Adresse  

Postnr.  

Tlf.  

E-mail 

 

 


