Skole OL – Bordtennis
Skole-klubaftale

Version 3

Side 1

Aftale mellem Skole og bordtennisklub
Denne aftale (Skole-klubaftale) henvender sig til bordtennisklubben og de omkringliggende
skoler, som er interesseret i at deltage i Skole OL - bordtennis. Aftalen forløber et skoleår og
slutter efter finalestævnet i juni måned.

For skolen

For Bordtennisklubben

Skolens navn:

Klubbens navn:

Skoleadresse:

Klubadresse:

Kontaktperson (navn)
E-mail:
Mobil:
Skoleleder (navn):
E-mail:
Mobil:
Skolekontorets telefon:

Kontaktperson:
E-mail:
Mobil:

Aftaleperiode ____________________________

- ____________________________________________

Skole OL – bordtennis er OL i børnehøjde. Det betyder, at forberedelse, øvelser, konkurrencer og hele
stævneoplevelsen er tilpasset, så det både er let og sjovt at deltage. Konkurrencerne er tilpasset så
alle elever kan være med. Det handler ikke om at finde vinderen, men at give så mange elever som
muligt en god oplevelse af at være med og at den enkelte elev bidrager til det fælles mål.

Skoler fra folke-, privat-, fri- eller specialskole med 4. og 5. klasser kan deltage i Skole OL. Det er hele
klassen, der deltager som et hold i Skole OL – bordtennis. Det er kun skoler med klasser med flere end 8
elever i klassen og minimum 4 drenge og 4 piger kan deltage i Skole OL- bordtennis.
Der er ingen krav om, at skolen skal have bordtennisfaciliteter.
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1)

Skolen skal, når der afholdes stævne,
a) sende de tilmeldte klasser til stævnet, herunder dække eventuelle transportomkostninger og
lærertimer, aflevere elevlister til klubben. Skolen skal stille med en ansvarlig lærer/pædagog for
hver klasse, der er med til stævnet.
b) bør stille med et par elever fra de ældste klasser, der skal fungere som hjælpere til stævnet.
c) ikke opdele klasserne på tværs.
d) være forberedt på, at klassen kan gå videre i finalen, hvor transportomkostninger til og fra
finalestedet kun dækkes med 2/3 af billigste offentlig transport af Skole OL.

Udover kvalifikationsstævnet kan der tilvælges en ½-dagsuddannelse og eller en besøgsaktivitet.
e) Kan herudover indgå i et kompetenceforløb og sende relevante lærere på en gratis ½dagsuddannelse. Skolen skal afholde vikardækningen. Herefter kan lærerne gennemføre et 4-6ugersforløb med sjove bordtennisaktiviteter jf. konceptet, så klassen får de rette kompetencer.
f)

Kan i samarbejde med klubben afholde besøgsaktiviteter med bordtennisfaglig indhold.

2) Bordtennisklubben skal
a) Skriftligt aflevere klub- /aktivitetsadresse samt kontaktoplysninger.
b) Levere et skolesæt til skolen (24 bat og 110 bolde), når min. 3 klasser er tilmeldt Skole OL.
c) Sende en invitation med stævneprogram og afvikle kvalifikationsstævnet i skoletiden.
d) Sende, hvis der afholdes ½-dagsuddannelse, en til to repræsentanter på ½-dagsuddannelse.
e) I samarbejde med lærerne udarbejde et faglig indhold til besøgsaktiviteter.

Aktivitetselementer (tilvalg)
½-dagsuddannelsen
4-6-ugersforløb
Besøgsaktivitet

Planlagt dato/periode

Hos klubben
⃝
⃝
⃝

På skolen
⃝
⃝
⃝

DBTU afvikler ½-dagsuddannelse med mere end 5 og maks. 12 deltagere.
DBTU leverer instruktør, undervisningsmateriale, 4-6-ugersplan, scorekort og lærevejledning.
Skole OL leverer sponseret frugt- og grøntpakke til klasserne til stævnet og står for resultatformidling.
For skolen

For bordtennisklubben

_____________ ____________________________________
dato
underskrift

____________ ____________________________________
dato
underskrift

