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22/4.-15 
 
Vi har haft kontakt/interview/snak med en del forældre til børn som går til fodbold 

(via skolen og netværk).  
Forældrene synes alle at det er godt initiativ og kunne være sjovt, men de synes ikke 

at deres børn burde læse mere end de gør!  
De er selv fokuseret på læsning og prioriterer at deres børn går til en eller anden 
sport MEN de ser ikke det som en mulighed/interesse i at blive lidt længere på en 

træningsaften, det har de ikke tid til  
 

( hjem og spise, mindre søskende osv.)  
 
Det står klart at arrangementerne skal være en fredag eftermiddag /weekend  

Eller en hel anden aften end træningsaftenen. 
 

Vi har kontaktet alle trænerne på BI indenfor årrækken som projektet omhandler – to 
har meldt rent nej tak og andre svarer ikke- ikke til at få kontakt til. 
 

Vi havde tænkt at vi skulle prøve at have SFO érne med ind over også for at det ikke 
kun var børn som allerede går til fodbold i klubberne i kommunen. Der er mange børn 

som ikke går til fodbold pga. penge/ og eller forældre ikke kan køre dem osv.  
 
Vi har Haft kontakt med 3 SFO ledere de var alle 3 interesseret men 2 er faldet fra 

siden pga de ikke mener de har tid til det fordi de står overfor mange ændringer 
endnu.  

 
 

Vi Undersøgt SMS press /sms noveller og vi vurdere at det ikke er ret godt – vi vil 
ikke arbejde videre med det. 
 

Vi vil satse på følgende 3 platforme: 
 

- Ereolen har ca 70 titler omkring fodbold 
- Læseapp fra FAceoff (Frederikshavn Ishockey) – Laila står for kontakt/spørge 

om leverandør osv. afventende 

- Vi vil sende gruppe sms til de hold som deltager i projektet med opgaver 
(læsning) i mellem de planlagte arrangementer i efteråret.Holdene kan således  

Score point fysisk via fodboldkampen men også generere point jo mere de 
deltager i læseopgaverne . 
 

Vi kigger på forfatterforedrag – Zimakoff og Dan Toft  
 

 
Status 13 Maj 2015  
 
Vi må desværre meddele at den sidste SFO pludselig sprang fra – efter et ellers super møde med 
den konstituerede leder! pædagogerne vil slet ikke være med – de ved ikke hvad der kommer til at 
ske i efteråret 



 
Vi er stadig afventende et par SFOér øst i kommunen 
Vi har møde med endnu en fodbold klub i den østlige del af kommunen den 13 maj.  
 
Status 22 maj 2015 
 
Havde et godt møde i Dronninglund og vi satser på at de kan samle 3 hold – HVIS han kan få alle 
trænere med på ideen- har videresendt samarbejdskontakt og aktivitetsplan og vi hører fra ham 
inden 1 juni . 
 
Desværre intet hørt tilbage fra de andre steder 
 
Lige nu står vi kun med Dronninglund fodboldklub som mulig samarbejdspartner – det har vist sig 
at være meget udfordrende at få folk med, og med henblik på den snak vi har haft med 
Frederikshavn som har haft lignende projekt så tegner der sig desværre det samme billede… 
Camilla//// 

 
11 juni. Flemming kvist har meldt tilbage per tlf. at der ingen interesse for projektet ,og problemet 
har været med forældrene – jeg har efterspurgt lidt uddybning via mail. Afventer /camilla  
 
Mail fra Flemming : 
Udfordringen er ganske enkelt at få budskabet solgt til forældrene/spillerne ... 
Jeg tror måske i skal gå vej af institutionerne eller et sted hvor i får forældrene overbevist for tror 
nok børnene vil være med. 
Vi i DIF bestyrelse synes i hvert fald jeres tanker/projekt er en god ide - alternativt skal det gå via 
skolerne med samme koncept men med hjælp fra lærerne som holdansvarlige - den mulighed tror 
jeg er bedst ... 
Mvh Kvist  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
.19/6. – statusmøde med Bente og Louise – vi drøfter alle udfordringer vi har haft og kommer frem 
til at kontakte lærere på mellemtrinene på nogle skoler og deres klasseråd. 
Camilla står for kontakten. 
 
23/6 – Camilla møde med lærerne fra 3 klasserne på skolegadeskole og de vil meget gerne være 
med  i projektet efter sommerferien . dvs. 3 klasser tilmeldt. 
 
25/6 – Camilla haft kontakt med Toftegårdsskolen i Jerslev – de er 6 klasser på mellemtrinnet. 
Skal have møde med dem i sidste uge i August 2016- men de er meget interesseret. 
Afventer svar fra Dronninglund skole stadig …. 
 
 
 
 


