Verksamhetsrapport
2018

En meningsfull fritid skapar förutsättningar för många

IUG använder idrott som verktyg, genom att i
samarbete med lokala idrottsföreningar,
introducera fritidsaktiviteter i skolan.
På så sätt får barn och ungdomar prova på olika idrotter
och lockas till meningsfulla fritidsaktiviteter
IUGs ledare finns på plats på idrottslektionerna och
raster samt anordnar aktiviteter efter skoltid, på
kvällar och lov.

IUG bygger på samarbete mellan offentlig,
privat och ideell sektor
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Kommun och
partners
En kommun
anlitar IUG för
projektledning
IUG hittar
ytterligare
finansiering
genom
partnerföretag
och bidrag

2
Skola
IUG, i samråd
med
kommunen,
väljer ut skolor

3
Idrottsföreningar
IUG rekryterar
idrottsföreningar och
utbildar unga
ledare i IUGmetoden
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Aktiviteter
i skolan
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Aktiviteter
efter skolan

Ledarna
introducerar och
leder sina
respektive
idrotter på
skolans
idrottslektioner

Barnen lockas
att idrotta på
fritiden

IUG handleder
ledarna under
terminens gång

IUG anordnar
idrottsaktiviteter efter
skoltid, på
kvällar och lov
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Resultat
IUG mäter
utvecklingen hos
målgruppen över
tid.
Målet är att
stärka barnens
självkänsla och
självförtroende
och därmed få
dem att se större
möjligheter för
framtiden

Goda förebilder får barnen att växa

ATT VARA EN FÖREBILD
•

Ledarna är utbildade i
IUGs metod

•

Ledarna blir viktiga
förebilder och levande
bevis på att idrotten är
för alla.

ATT SKAPA RELATION
•

Att skapa relation är en
förutsättning för att nå
fram och påverka
barnen

•

Att ledarna skapar
relation med barnen
och därmed
mottaglighet hos dem
är grunden för IUG:s
verksamhet

ATT SE OCH BERÖMMA
• Ledarna ser, förstår och
berömmer barnen
vilket får dem att växa,
tro på sin förmåga och
se positivt på sin
framtid

IUGs verksamhet och aktiviteter
SKOLOR
IUGs AKTIVITETER

• Verksamheten har under

terminen nått ut till stora delar
av kommunen.

• Totalt träffar IUG 15 skolor i

kommunen

• Detta innebär att vi träffar 60%

av kommunens
grundskoleelever.

VÄRDE

• Skolan ser ett stort värde i

verksamheten både i aktivering
efter skolan men även som ett
stöd/möjlighet för bland annat
betygsättning av elever.

• Genom att träffa IUG i skolan

har även fler barn/ungdomar
hitta meningsfulla aktiviteter
efter skolan.

IDROTTSFÖRENINGAR
• Genom att löpande jobba med en

stor variation av idrotter har fler
föreningar och inriktningar fått
möjligheten att få visa upp sin
verksamhet.

• Under termin HT2017/VT2018/

HT2018 har vi jobbat med idrotter
som tennis, handboll, dans,
paneltennis, CrossFit, funktionell
träning, Cirkus och gymnastik.

• Genom det stora antalet elever

verksamheten träffar så får den
specifika idrotten i regel en
större tillströmning av nya
medlemmar.

KOMMUNEN
• Kommunen har under 2017 valt

att gå med i IUG i form av
ekonomiskt stöd.

• Marita Bertilsson från Trygg i

Norrtälje har tagit plats i
styrgruppen vilket tillför
ytterligare nivåer i hela
verksamheten.

Arbetet genom en sommar för alla
gav denna period ett mycket stort
genomslag. Träffsäkerheten
gentemot målgruppen var högre.
Och samtliga aktiviteter genom
hela perioden var fullbokade.

• Närmare 30 procent av de

elever som träffar IUG väljer att
prova någon idrott efter skolan.

8

SKOLOR
•

15 grundskolor

AKTIVITETER
•

Roslagsskolan, Grindskolan,
Parksskolan, Länna Skola,
Lommarskolan Kvisthamraskolan,
Långsjöskolan, Bålbro Skolan, Hallsta
Skola, Lommarskolan, Svanberga Skola,
Jordens Skola, Frötuna Skola,
Montessori Vigelsjö & Montessori
Sportcentrum
– Årskurs 1-9

•

10 idrottsaktiviteter
– IUG har under verksamhetsåret
2017/18 arbetat med 9 aktiviteter,
– Idrotterna omfattar Tennis,
Handboll, Fotboll, Cirkus,
Padeltennis, Gymnastik, Funktionell
Träning, CrossFit & Dans
– Varje idrott har spenderat ca 230
timmar med barn och ungdomar
runt om i kommunen
Totalt har IUG spenderat ca 1 500
timmar per termin .

April 2016 tillsattes Christoffer Johansson som verksamhetschef.
Christoffer´s roll har primärt handlat om att byggt upp en verksamhet ifrån grunden till idag Roslagen största
insats för föreningensidrotten.
Formuleringen handlar inte om anslag i pengar men rent krasst i hur många unga vi möter.
Genom att presentera föreningar och idrotter genom skolan, så fyller Idrott utan gränser Roslagen ett hål
som ger ett tydligt genomslag tillbaka till föreningsidrotten.
Genom att hela tiden lägga fokus på att ha en hållbar och kvalitetssäkrad verksamhet så har vi under denna
period kunnat öka vår räckvidd med närmare..
140 unga - 3500 unga ca 900% (vt16-ht 18)
110 % (ht 16-ht 17).
75% (vt 17- ht 18)
Genom detta har Idrott utan gränser blivit inte bara ett känt begrepp i kommunen men även uppskattad en
insats från många parter.
Verksamheten har även hela tiden tryckt på att detta är initiativ från Roslagens Sparbanks stiftelser och ICA
Flygfyren. Något som över tid har blivit mer och mer tydligt även för den bredda massan.
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Idrott utan gränser Roslagen har
vid
upprepade tillfällen varit med i lokal media
Senaste artikelen var den 20/9 2017.
Där Norrtelje tidning uppmärksammade
IUG Roslagen där rubriken löd
” succe för idrott utan gränser”

Övriga tillfällen där IUG har varit med som föreläsare
och
Paneldebatt deltagare är.
En plats för alla
En sommar för alla
Den stora klassfesten
Flygfyren Stormöte
Roslagen Sparbankens VD möte

Sommarens omfattning
OMRÅDEN
◼

AKTIVITETER
Under en 4 veckors period erbjöds aktiviteter för alla
kommunens invånare med fokus att skapa
sommarminnen för alla. Samtliga aktiviteter under
perioden var fullbokade. Och den totala räckvidden
nådde upp emot 1500 unika barn/ungdomar.

Hela Roslagen

Idrott utan Gränser var inbjudna att
tillsammans med Trygg i Norrtälje att agera
projektledare för #ensommarföralla.
Ett projekt som var knutet till statliga anslag
för fria sommaraktivter.
Genom att fördjupa bearbetningen av specifikt
utsatta grupper, så blev träffsäkerheten gentemot
den angivna målgruppen än mer korrekt. Genom
samverkan med Socialstyrelsen, Svenska Kyrkan,
Roslagblomman & ALV allas lika värde så har än
fler barn/ungdomar kunnat ta del av fria sommar
aktiviteter genom En Sommar För Alla.

Framstående aktiviteter
•

Det fanns många framstående aktiviteter under
perioden. Men får att välja några som stack ut lite
extra var händelser som hel dagar till Gröna Lund,
Furuvik, Skansen, Marholmen, Vikingabyn, Vasa
Muset & Arholma några specifika fall. Vid flertalet av
dessa tillfällen var vi över 140 barn/ungdomar på
plats.
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Uppfattning om verksamheten

70-80%

UPPLEVER DET POSITIVT NÄR
I U G Ä R PÅ P L AT S

När våra ledare är
på plats upplever
upp emot 70-80 %
eleverna det som
något positivt.

JÄMLIKT

Andelen av tjej &
killar som har provat
någon aktivitet efter
skolan är precis
jämlik.

30%

AV DE ELEVER VI HAR
T R Ä F F AT H A R P R O V AT E N
AKTIVITET EFTER SKOL AN

Närmare 30 procent
av eleverna vi träffar
i skolan väljer att
prova någon
aktivitet efter
skolan.

siffror framtagna efter enkät svar ifrån elever i skolorna under termin 2017/2018 närmare 700 svar är registrerade

Jag tycker att ALLT har varit bra; kunniga och drivna ledare med engagemang och stor förståelse för barn och hur man
engagerar dem.
Bra variation av aktiviteter; dans, cirkus, fotboll, gymnastik…. Finns något för alla!
Väl organiserade lektioner med bra lektionsupplägg som hela tiden håller eleverna intresserade och fysiskt aktiva.
Tjaa, jag kan bara rosa alltihop!!!! Måtte det fortsätta!!!

Malin Ljung Lommarskolan

Lars Jonsson-idrottslärare Kvisthamraskola till
Norrtelje Tidning 20/9-07
Jag är väldigt imponerad av IUG sätt att arbeta och önskar
att alla skolor
skulle få upp ögonen för verksamheten. Det är suveränt. Det
kompletterar den vanliga idrottslektionen och gör att jag som
lärare kan kliva åt sidan och vara med med utifrån samma
perspektiv som eleverna, säger han.

Idrott utan gränser är ett fantastiskt komplement till den vanliga idrottsundervisningen. Eleverna får prova idrotter de
normalt aldrig kommer i kontakt med annars.
Även jag som lärare har stor nytta av att se och lära mig nya övningar och infallsvinklar. Standarden på de ledare som besökt oss
hittills, är mycket hög. Våra elever trivs jättebra med ledarna och de känns mottagliga för nya saker.
Om våra barn hade haft en bättre geografisk närhet till de olika sporter de fått prova på, är jag tämligen säker på, att många hade
hittat nya fritidsaktiviteter.
För mig personligen har det som sagt varit väldigt berikande och jag hoppas på ett långvarigt samarbete.
Michael Bäck Hallsta Skola

Utvärdering och reflektioner över vecka 19 då eleverna i åk 3-9 hade Crossfit med Christoffer och Marcus .
Stort tack till Christoffer och Marcus som höll i olika övningar som; teknik, rörlighet, styrka, kondition och balans
(rörelsekompetenser). Samt grundövningar som relaterar till de olympiska lyften och funktionella övningar i Crossfit.
Eleverna fick genomföra rörelser och teknikövningar som de inte tränat förut och de fick utmana sig själva i
rörelsekompetenserna. Helt underbart att se eleverna utvecklas och ha samtidigt roligt i en lärande situation. Mycket uppskattat
från eleverna och mig.
Christoffer mötte eleverna med mycket professionellt ledarskap och engagemang. Att få se mötet mellan 10 åriga eleven och 15
åriga eleven med Christoffer var väldigt roligt. Med samlande energi, glädje och humor tog Christoffer ledarskapet med eleverna
till nya nivåer för den fysiska förmågan.
Jag fick möjlighet att se och upptäcka nya förmågor hos eleverna.

Med vänlig hälsning
Ulrika Nordin

Christoffer Johansson
Verksamhetschef IUG -Roslagen
crille@iug.se
/iugroslagen

