
• Et OL i børnehøjde

• Kun for 4. og 5. klasser.

• Værdier: venskab - samarbejde – fairplay. 

• Hele klassen agerer sammen med 
fokus på motoriske færdigheder, 
samarbejde og den gode oplevelse.

• Skole og klub samarbejder.



Mål i Skole OL - bordtennis

Kompetenceløft

Med udgangspunkt i 
eksisterende læringsmål 

(EMU) og olympiske værdier 
kompetenceløftes 

lærere/ledere i bordtennis 
og Skole OL-aktiviteter

Aktiviteter og 
konkurrencer

Er udviklet, tilpasset og 
gjort målbare, så de kan 
favne og sammentømre 
hele klassen, øge elevers 
motoriske færdigheder 

og skabe den gode 
oplevelse.

Klub og 
skolesamarbejde

skal forbedre fritidslivets 
relationer og samarbejde til de 

omkringliggende skoler. 

Her skabe relationer og 
samarbejde om stævne / 

besøgsaktiviteter.



• ½-dagsuddannelse af lærere/pædagoger

• 4-6-ugers undervisningsforløb af elever

• Besøgsaktiviteter (den åbne skole)

• Lokale kvalifikationsstævner

• Gigantisk finalestævne i juni

https://www.youtube.com/watch?v=86dLGRWb_DA


Hvad skal klubben?

Hvad er kravet til klubben?

Historie fra det virkelige liv - Ølstykke BTK

Rekruttering



Klubben skal:
• Finde og få skoler med til et stævne

• Afholde et kvalifikationsstævne

• Indsende resultater til DBTU

Klub og skole bør samarbejde om mere

• ½-dagsuddannelse 

• Besøgsaktivitet



Krav til klubben:
• Ca. 4 frivillige til stævneafvikling i dagtimerne

• Lokaler til mange børne

• Mange bander



5.000 kr.
i arrangørhonorar til klubben for at afholde et 

stævne uanset antal stævnedage. 
Samt 10 kr. pr. elev, dog op til max 750 elever.

Samt frugt/grønt og venuedressing fra Skole OL.

Desuden en boldpakke og poloshirts fra DBTU.

½-dagsuddannelse 
med lærere og klubledere.

DBTU støtter med: 
- undervisningsmaterialer

- underviser

Aktivitetsbesøg
(Åben Skole)

lærere, elever og trænere
- Min. 4 gange/dage

- Min. 1 træner pr. 2 klasser.
DBTU støtter med:
- Hjælp til at søge 

kommunale midler
- Koncept- og 

øvelsesforslag

DERUDOVER
… er der mulighed for at indgå en 

skole-klubaftale med de lokale skoler 
om to aktivitetselementer:
• ½-dagsuddannelse.
• Aktivitetsbesøg

Uanset om klub og skole indgår et 
samarbejde om et eller begge 

elementer får klubben
5.000 kr. 

af Skole OL 



Klubben får:
• 5.000 kr. + 10 kr. pr elev for at afholde stævne (alle stævnedage).

• Boldpakke med 200 bolde til stævnet.

• Poloshirt til de frivillige.

• Frugt og grøntpakke til hver klasse.

Kan yderligere få:

• 5.000 kr. for et værtskab med ½-dagsuddanelse og eller 

for en besøgsaktivitet.

Kan søge:

• DGI / DIF pulje

• Kommunale puljer: aktivitetspulje eller åben skole pulje

Nye honorarer



Hvordan er det gået i Ølstykke BTK?

- Mikael Mikkelsen, formand, fortæller



Ølstykke BTK

- Hvorfor gik vi med i Skole OL?

- Hvordan er det gået?

- Erkendelse og erfaringer.

- Hvad har Ølstykke BTK fået ud af det.

- Skole OL på sigt.



Hvordan kan klubber 
rekruttere og fastholde?

• Erfaringsudveksling

• Udbud af nye hold


