AFTALE OM PARTNERSKAB
Samarbejde indgås mellem: Ungdomsskolen og fritidsklubberne i Esbjerg Kommunes folkeskoler.

Skole: Urban
Adresse: Søndervangen 18
6700 Esbjerg
Kontaktperson:
Ole Heibøl Jensen
Telefon:
76166003/27741083
Mail:
Ole: olhe@esbjergkommune.dk

Samarbejdsaktør: Esbjerg Ungdomsskole
Adresse: Østergade 3,
6700 Esbjerg.
Kontaktpersoner:
Toke Knudsmark
Tommy Broch
Telefon:
Toke: 76166273/51511556
Tommy: 27245332
Mail:
Toke: toma@esbjergkommune.dk
Tommy: tobro@esbjergkommune.dk

Personer, som deltager i samarbejdets undervisningsaktiviteter:
Tommy Broch.
Tommy er ansvarlig for den daglige drift af Korskrobanen og er ansat i Ungdomsskolen.
Samarbejdets indhold og omfang:
Korskrobanen er åben for kørsel alle hverdage fra 14.30-16.30 i sæsonen som varer fra (omkring) påsken
frem til (omkring) efterårsferien (alt afhængig af vejrforhold). I weekender og ferier kan de to timer placeres i
andre tidsrum.
Klubberne booker sig ind på følgende ugedag(e) og/eller datoer:
(Ungdomsskolen anbefaler at klubberne booker sig ind på en fast ugedag).
Her skrives de dage/datoer som de forskellige klubber booker sig ind på. Klub Ringgården vil gerne køre
Mandag.
Deadline for tilmelding til sæsonen 2016 er 31. januar 2016.
Klubbernes mål for samarbejdet:
Her skrives målene for samarbejdet. Styrke de unges motorik – Det at være sammen om noget, uden for
deres ” normale” rammer i samspil mede andre børn/unge. - lære om sikkerhed på og udenfor banen. Bla :
hvad man skal have på, af sikkerheds udstyr for at må køre.
Indfrielse af de 3 nationale mål for folkeskolen:
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Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
Gennem differentieret undervisning vil alle elever opleve succes og motivation til at mestre speedway.
Eleverne vil få nye erfaringer der er selvtillids- og selvsikkerhedsskabende.

Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
Aktiviteten er tilrettelagt således at elevernes sociale baggrund ikke har betydning for elevernes deltagelse i,
og udbytte af aktiviteten.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden
og praksis.
Undervisningen varetages af en erfaren underviser. Herved sikrer vi os at den professionelle viden og
praksis er i højsæde. Der vil være fokus på sammenhold og kammeratskab, hvilket vil understøtte elevernes
indbyrdes relationer og trivsel i den resterende skoletid.
Anvendte Forenklede Fælles Mål: Kompetencemål for idræt i folkeskolen.
Eleverne kan analysere samspil mellem krop, træning og trivsel.
Aktiviteten vil styrke elevernes forudsætning for at forstå glæden ved, og vigtigheden af, at være fysisk aktiv i
samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af.
Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer.
Eleverne vil få en forståelse for de regler som er gældende når man kører speedway, og vil få respekt for
både maskinerne og banen. Der er opstillet en række regler for opførsel ved Korskrobanen, disse vil
eleverne blive præsenteret for.
Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter.
Eleverne skal lære alle de færdigheder, som gør dem i stand til at dyrke sporten. Dette indebære hvordan
man kører på maskinen, hvordan man holder balancen og hvordan man placerer sig og kører på banen.
Samarbejdsaktørens mål for samarbejdet:





At eleverne tilbydes en bred vifte af muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt.
At eleverne opnår læring ved at blive udfordret på deres egne niveauer og ud fra egne læringsstil.
At ungdomsskolen styrker sin rolle i Esbjerg Kommunes folkeskoler og bidrager til at gøre en god
skole bedre.
Målet er endvidere at partnerskabet bidrager til at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Planlægning og forberedelse af undervisningsaktiviteter:
Tommy varetager og forbereder undervisningen.
Rolle- og ansvarsfordeling - Skolen/Det pædagogiske personale er ansvarlig for:
 Indhente tilmeldinger fra elever.
o Noter at aktiviteten er målrettet elever som ikke kører Speedway i forvejen, altså
nybegyndere som gerne vil prøve kræfter med disciplinen.
 Informere eleverne om at de skal have praktisk tøj (lange ærmer og lange bukser), støvler og
handsker med.
 Transporten til/fra Korskrobanen.
 Det deltagende personale er forpligtet til at støtte op omkring aktiviteterne på Korskrobanen.

Udarbejdet d. 9/11-2015



Kontakte Tommy ved ændringer i bookingen (ekstra/færre maskiner, afbud o. lign.).

Rolle- og ansvarsfordeling – Samarbejdsaktøren er ansvarlig for:
 At stille materiel til rådighed og vedligeholde denne.
 At de gældende sikkerhedskrav er opfyldt.
 At føre tilsyn med elevernes færden.
Økonomi: Fordeling af udgifterne i samarbejdet.
Klubben betaler i leje 30 kr. pr. maskine pr. gang. Ved afbud el. udeblivelse hæfter klubben for leje af 4
maskiner. Såfremt Tommy aflyser pga. vejrforhold el. lign. hæfter klubben ikke for leje af maskiner.

Børneattest/straffeattest. Skolen skal sikre, at der indhentes børneattest samt straffeattest for alle frivillige
undervisere.
Attesterne skal fremvises til skolen inde aktiviteten påbegyndes. Der er tale om den private straffeattest som
er knyttet til den enkelte frivillige underviser.

____________________________
Dato og underskift
Skole: Ole Heibøl Jensen

_______________________________
Dato og underskift
Samarbejdsaktør: Toke Knudsmark

Kopi af denne aftale sendes elektronisk til din Fritidsleder, der videresender til Mogens Kiesbye
(mok@esbjergkommune.dk) og Peter Hundebøll (phu@esbjergkommune.dk)

Udarbejdet d. 9/11-2015

