Multisport
- et idrætsprojekt for børn i
SFO Gadehaveskolen
Projekt Multisport er et samarbejde mellem
Gadehaveskolen, Fritid og Kultur Høje Taastrup
Kommune og Høje Taastrup Idrætsforening.

Indholdsfortegnelse
1. FORORD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
2. FAKTA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
3. BAGGRUND  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
4. OPSUMMERING AF MULTISPORT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
5. STRUKTUR OG ORGANISERING .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
6. RAMMEVILKÅR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
7. BØRNENES OPLEVELSER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
8. RESULTATER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
9. ANBEFALINGER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
10. VIDENSDELING OG FORANKRING  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

FORORD
Multisport er et pilotprojekt drevet i samarbejde mellem Gadehaveskolen, Høje Taastrup Idrætsforening
og Fritid og Kultur, Høje-Taastrup Kommune. Projektet har som formål at opbygge og styrke samarbejdet mellem foreninger og skole med fokus på at
understøtte folkeskolens reform med 45 minutter
daglig bevægelse samt skabe større integration af
alsidig idræt i børnenes skoletid.

Samarbejdet ville også give større mulighed til at
inddrage forældrene tidligt så de kan få en større
forståelse for vigtigheden af at have en dagligdag
med bevægelse samt det kollektive fællesskabet
som foreningen kan give børnene og forældrene via
et større netværk i lokalområdet.
Skolens mål for samarbejdet med forening Høje
Taastrup Idrætsforening:
•	At oprette et stærkt samarbejde med Idrætsforeningen
•	At give børnene flere tilbud indenfor idræt
•	At skolen tilbyder en alsidig kvalificeret idræt og
bevægelse i skoletid

Fakta:
• 132 SFO børn fra 0.-3. klasse deltog i multisport.
•	7 forskellige idrætsgrene deltog i Multisport
(dans, gymnastik, badminton, fodbold, håndbold,
basket og volleyball)
•	Multisportsaktiviteterne foregik i skoletiden fra kl.
15 til 17.00
•	Multisportsaktiviteterne kunne dyrkes 4 dage om
ugen, i den tid de normalt er i SFO.
•	Der var et gratis medlemstilbud for SFO børn.
Idrætsforeningerne fik et kontingentgebyr på 100
kr. pr barn betalt af Gadehaveskolen.
•	Der afvikledes et introduktionsforløb i de første
2 uger hvor børnene selv kunne vælge hvilke
idrætsgrene de kunne fast gå til.

Foreningernes mål for samarbejdet med Gadehaveskolen:
•	At oprette et stærkt samarbejde med Gadehaveskolen
•	At man ved udgangen af 2016 har rekrutteret
mindst 50 foreningsløse børn til HTI
•	At mindst 6 idrætsdiscipliner deltager fast i Multisport ved udgangen af juli 2016

Periode: September 2015 til maj 2016
Baggrund
Projekt SFO Multisport er et års pilotprojekt hvor
SFO Gadehaveskolen ønsker at styrke sin profil som
institution med idræt og bevægelse. I samarbejde
med Høje Taastrup Kommune Fritid og Kultur og
lokale idrætsforeninger, med Høje Taastrup Idrætsforening (HTI) i spidsen,vil partnerne opstarte et
samarbejde om indsatsen med det formål at skabe
gode erfaringer og give plads til at afprøve idrætsaktiviteter og samarbejdsformer for på sigt at fortsætte
med faste aktivitetstilbud for børnene i SFO Gadehaveskolen.
Brobygger:
Samarbejdet mellem Gadehaveskolen og HTI vil
derfor åbne op for foreningslivets aktivitetstilbud for
at flere børn i området kan komme i kontakt med
foreningslivet i skoletiden samt at børnene på sigt
bliver medlemmer i foreningslivet gennem projekt
Multisport.
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Opsummering af
Multisport

hjælpe med at udvikle aktiviteterne, så de rammer et
sted mellem fri leg (SFO) og struktureret kompetenceudvikling (forening). På denne måde kan Multisport blive en glidende overgang til foreningslivet,
hvor der er plads til alle.

Multisportsprojektet har haft en positiv effekt på især
børn og forældre der har nydt stor glæde af projektet. Både instruktører og pædagoger efterspørger et
tættere samarbejde og en fælles forståelse i at arbejde med en idrætspædagogik som bedst muligt kan
bruges for at rumme alle børn i alsidig bevægelse.
Multisport er et samarbejde mellem pædagoger i
SFO Gadehaveskolen, instruktører i de medvirkende
foreninger samt de deltagende SFO børn og deres
forældre. Rapporten er en kort opsummering af
resultaterne med udgangspunkt i de tre gruppers
oplevelser. Dette afsnit afsluttes med et par læringspunkter, som er drejebog for denne type af idrætsog skole projekt der kan anvendes fremadrettet.

Instruktører
Instruktørerne oplever manglende støtte fra pædagogerne i forhold til at skabe struktur og opbakning
blandt børnene til aktiviteten og til at fastholde koncentrationen gennem aktiviteten. Derudover oplever
instruktørerne, at aktiviteterne konkurrerer med
hinanden om deltagere.
Struktur:
Multisportsprojektet blev koordineret af henholdsvis
en Multisportskoordinator fra Fritid og Kultur, Høje
Taastrup Kommune med ansvar for kommunikationen mellem foreninger og skole og en SFO - pædagog med funktion som koordinator for Multisport i
SFO-regi med ansvar for planlægning, information
og kommunikation med egne kolleger samt forældre
og børn. Den pågældende pædagog fik af skolens
ledelse støtte i form af timer til opgaverne i at afholde statusmøde med Multisportskoordinator samt
timer til materialeindkøb etc.
Multisportskoordinator stod for indkøb af kick-off
materialer (T-shirt samt drikkedunk) planlægning
af forløbet og kommunikation med foreninger,
markedsføring og observationer under forløbet,
deltagerundersøgelser og dataindhentning på målgruppen.

Børn og forældre
De deltagende børn har selv deltaget i en spørgeskemaundersøgelse og svaret på spørgsmål
omkring Multisport. Besvarelserne her peget på,
at børnene er glade for at prøve en masse forskellige idrætsaktiviteter af, og at det er sjovt at lave
bevægelse på et mere uforpligtende niveau end
i foreningsregi. Antallet af børn, der er startet i
forening i forbindelse med Multisport er forholdsvis
lavt. Det tyder på, at overgangen fra Multisport til
medlemskab i en forening kræver mere tid og en
vedvarende indsats for at børnene bliver glade for
en aktivitet som de kan dyrke på mere permanent
basis. De fleste af de deltagende forældre bakker
op om at deres børn dyrker motion og finder en
fritidsinteresse. Forældrene kan se hvordan deres
børn udvikler både kropslige og sociale færdigheder
og bruger deres energi på en god måde. Enkelte
forældre henter deres børn tidligt, så de ikke kan nå
at være med til Multisport.

Læringspunkter
Nogle af de vigtigste læringspunkter og forberedningsmuligheder fro et fremadrettet projekt af denne
karakter er:
•	At styrke mulighederne for samarbejde mellem
instruktører og pædagoger
•	At skabe bedre rammer for pædagogerne, så de
lettere kan skabe overblik og skabe engagement
hos børnene
•	At projektet struktureres og drives så det ikke
kommer i konkurrence med andre SFO – aktiviteter
•	At aktiviteterne afvikles i tidsrum hvor de ikke
konkurreres om deltagerne.

Pædagoger
Pædagogernes største udfordring er at passe
Multisport ind i daglige rutiner. Når nogle pædagoger går i hallen for at støtte op om Multisport,
efterlader det de tilbageværende pædagoger med
en stor opgave, hvis der ikke følger nok børn med
til Multisport. Derudover oplever pædagogerne
udfordringer med, at nogle børn ikke kan rummes
af instruktørerne og derfor ekskluderes, hvilke også
kræver ekstra tid fra pædagogerne. Pædagogerne
er dog stadig interesserede i projektet og vil gerne
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RAMMEVILKÅR
Indhold og organisering
Inden projektets opstart arrangeredes en temadag
for pædagoger og foreningsinstruktører med
formålet at lære hinanden at kende på tværs og få
fagligt udbytte med bevægelse som fokus. På dagen
optegnede pædagogerne og instruktørerne rollefordelingen i forhold til Multisport, så begge parter var
klar over hvilket ansvar de havde for børnene og i
afviklingen af aktiviteterne.

Social ulighed karakteriserer det sociale boligområde Gadehavegård, hvor både Gadehaveskolen og
HTI ligger1.
Denne ulighed udmønter sig i forskellige udfordringer for forældrene i at børnene deltager i
foreningslivet2:
•	Mangel på tid til at hente og bringe (grundet fx
sygdom, søskende, enlige forældre)
• Forældrene dyrker ikke selv idræt
•	Manglende økonomi til at betale kontingent og
udstyr til en foreningsaktivitet

SFO:
•	Pædagogerne er ansvarlige for at samle børnene
til Multisportsaktivitet
•	Pædagogerne er ansvarlige for at børnene har
udfyldt sine ugentlige idrætsaktiviteter
•	Pædagogerne er ansvarlige for at alle børn har
gennemført mere end en idrætsaktivitet
•	Pædagogerne sørger for at aktivitetsbilleder
vises på storskærmen
•	Pædagogerne inviterer forældre til at deltage i
SFO Multisport åben uge (uge 50 og uge14)
•	SFO Multisport aflyser ikke nogen aktivitet uden
foreningen skal sørge for at pædagogerne har et
hæfte med aktivitetsøvelser så Multisportsaktivitet kan gennemføres

Gadehaveskolen er ligeledes i en sårbar position og
udgangspunktet for samarbejdet har derfor været
udfordrende. Der var således:
•	132 ud af SFO Gadehaveskolens 200 børn (i juni
måned) var indmeldte i SFO Gadehaveskolen i
september måned 2015.
•	Både skoleledelse og flere medarbejdere i SFO
Gadehaveskolen blev skiftet ud under Multisports
forløb, hvilket har indvirket på kontinuiteten og
systematiseringen af Multisport.
•	Evalueringen indikerer at netop kontinuitet og
systematik, af instruktørerne kaldet disciplin og
struktur3, kunne have sikret projektet en endnu
større succes.

Pædagogens rolle:
•	Støtte de usikre børn i aktiviteten gennem selv at
deltage aktivt i idrætsdisciplinen
•	Støtte instruktøren i aktiviteten hvis der opstår
særlige behov, fx børn som bliver kede af det
eller som viser en adfærd som påvirker gruppen
negativt.
•	Tydelig information til barnets forældre om SFO
Multisport samt tidspunkter for at barnet kan gennemføre sin Multisportsaktivitet.

Det har der desværre ikke været ressourcer til i situationen som langt fra har været ideel, men samarbejdet med Gadehaveskolen har netop derfor afdækket
en række behov, som er vigtige erfaringer for Høje
Taastrup Kommunes fremadrettede skole - foreningsindsatser.

Foreningsinstruktørens rolle
•	Afvikle Multisportsaktiviteten
•	Introducere rammerne og reglerne for Multisportsaktiviteten
•	Involvere børnene – være et forbillede for
børnene
•	Markedsføre foreningsaktiviteten med egen
foreningsfolder

1 Samarbejdsaftale
2 Fokusgruppe med forældre, Samarbejdsaftale
3 Midtvejsevaluering
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BØRNENES OPLEVELSER:
På flere forskellige fronter har børnene udviklet sig
med Multisport, som har været en stor fordel for
børnene at have adgang til:
“Hvis man keder sig kan man gå til idræt som ikke
koster penge. Jeg går til dans, det koster penge.”
(informant 1, ”Abdi”, 3. klasse)

at skabe aktiviteter som inddrager alle børn og kan
udføres selv med få kvalifikationer, således at alle
børn rummes af aktiviteterne.

	
  

“Man skal ikke være ked af det hvis man ikke kan
noget. Jeg har prøvet det og jeg har tænkt over det
jeg ikke kunne.” (informant 2, ”Maryam”, 3. klasse)
“Jeg er blevet bedre til at drible, det kunne jeg kun
lidt før.” (informant 3, ”Jamal”, 0. klasse)
Instruktørens eller pædagogens nærhed der har
indflydelse på børnenes deltagelse. Således var det
en væsentlig faktor for børnene at der var andre
af deres venner til stede under træningen, og flere
børn arrangerede at tage til Multisport sammen i par
eller legegrupper.

”Hvad er det værste ved Multisport?”(Evaluator)
“Basket, der er jeg dårlig.”
“De andre siger vi er dårlige og vi kan ikke få bolden.”
“For os, der flyver den bare op, så får vi den i hovedet og i øjnene.”
“Og det er hårdt!” (informant 4 og 5, ”Mahdi” og
”Hassan”, 3. klasse)
“De drillede mig til fodbold. Man får bolden i hovedet, man falder og slår sig. Man synes det er ubehageligt.” (informant 2, ”Maryam”, 3. klasse)

“Jeg går til Multisport når jeg er sammen med mine
venner.” (informant 2, ”Maryam”, 3. klasse)
I forhold til rummelighed fortalte børnene hvordan
de vælger en aktivitet fra hvis den er for svær, for eksempel hvis der skal spilles kamp hvor der er risiko
for at komme til skade, ikke få bolden, at blive til
grin eller hvis vennerne ikke er til sted. Der er altså
ifølge børnene et behov for rummelighed i forhold til
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Tendenser i Multisports resultater:
På trods af et fald i antal besvarelser fra 40 børn i
december til 28 i april, peger slutevalueringen på
nogle tendenser. Børnene synes generelt, at det
er sjovt at være med til Multisport. Samtidig ser det
ud til, at der er langt fra at synes om en aktivitet i
Multisport til at melde sig ind i foreningen, da ingen
af de 28 spurgte børn i april svarer, at de er startet til
en aktivitet i forbindelse med Multisport.
5 børn svarer dog i december, at de er begyndt i
en forening, så måske har børnene svært ved at
overskue tidsperioden. Tæt på halvdelen af de
deltagende børn går til noget i deres fritid, 42 % (af
de 40 besvarelser)i december og 46 % (28 besvarelser)i april. Ud af ovenstående kan man konkludere,
at børnene nyder at prøve forskellige aktiviteter og
gerne vil bevæge sig.

Ovenstående citater er svar på hvad børnene finder
kedeligt ved Multisport, og der var enighed om at
Multisport er kedelig når man for eksempel ikke kan
få bolden og dermed ekskluderes, når aktiviteten
er for svær og børnene ikke besidder de fornødne
færdigheder, samt når deres venner ikke er tilstedet.
Denne problematik kunne afhjælpes ved et fokus på
børnenes behov for generelle boldfærdigheder som
for eksempel at gribe og aflevere en bold, som ikke
alle børn kan antages at kunne i forvejen.
De øvelser som børnene fremhævede som de
sjoveste i Multisport var ligeledes dem der indeholdte leg.
I december 2015 blev der foretaget en midtvejsevaluering blandt 40 SFO børn. Svarene var ligeligt
delt mellem piger og drenge. I evalueringen blev
børnene blandt andet spurgt om de er startet til en
idrætsaktivitet under Multisportsperioden. 5 af de 40
børn besvarer, at de er startet til en idrætsaktivitet,
blandt andet volleyball, svømning og gymnastik.

	
  

• 90 % af børnene går til en Multisport aktivitet
•	85 % af børnene synes det er sjovt at gå til Multisport

•	13 % af børnene har begyndt til en foreningsaktivitet under Multisport

Det blev derudover under midtvejsevalueringen (40
børn besvarelser) dokumenteret at børnene synes
Multisport er sjovt fordi de ‘lærer noget nyt’ (12), er ‘
at være sammen med andre’ (11) og ’at idræt er sjovt’
(8).

FRITIDSVANER OG REKRUTTERING TIL FORENINGSLIVET:
Ved at se på børnenes fritidsvaner og rekrutteringen til foreningslivet igennem Multisport, kan der
analyseres på hvorvidt Multisports overordnede mål
med at skabe mere bevægelsesglæde hos børnene
er blevet realiseret.

I Slutevaluering april 2016 – 28 besvarelser fra deltagende børn fra fokusgruppen

•	46 % af børnene går til en fritidsaktivitet efter
•
•

skoletid.
86 % af børnene går til Multisport.
82 % synes det er sjovt med Multisport.

Samtlige interviewede børn svarede, at de nu dyrker
idræt i hjemmet ved for eksempel at træne deres
færdigheder og lege udendørs. Dette billede blev
også genkendt og bekræftet af langt de fleste interviewede forældre.
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2.	Coaching af børnene
Da Multisport er meget mere end bare leg, har
børnene brug for opmærksomhed fra deres
voksne omkring deres udvikling og trivsel. De
pædagoger som er til stede under træningen
kan med fordel indtage en coach-rolle i forhold
til børnene, og have et vågent øje på det enkelte
barns udgangspunkt for at gennemføre en aktivitet, styrker, svagheder samt rolle i fællesskabet
med kammeraterne.

Efter Multisports første 6 måneder havde både
gymnastik, volleybold, fodbold og basket rekrutteret både SFO - børn og nogle af børnenes mindre
søskende til deres foreninger. I midtvejsevalueringen
har 5 af de 40 børn besvaret at de har startet til en
idrætsaktivitet under Multisport perioden.
Ser man på hvor mange børn fra interview undersøgelsen der kvantitativt er blevet rekrutterede
til foreningslivet er tallet ikke så højt, ca. 13 % af
40 børn er startet til en fritidsaktivitet. Man kan her
have en hypotese om, at børnene stadig er i en
afprøvningsfase i forhold til idrætsgrenene, og at det
vil give mere og mere mening for dem også at dyrke
idrætten i fritiden som deres anciennitet øges.
For nogle børn og forældre er det dog et reelt
spørgsmål om knappe ressourcer, enten i form af
mangel på tid eller økonomi til idrætsaktiviteter
udenfor skole og SFO.

3.	Forventningsafstemning
Planlægningsmøder forud for opstart af Multisport er meget vigtig for realiseringen af Multisport aktiviteter. Ligeledes opfølgningsmøde
med samarbejdspartnerne hvor Multisportskoordinator står for at finde et fælles udgangspunkt
for samarbejdet på parternes præmisser, ud fra
de tilstedeværende ressourcer.

Målsætningernes resultater
•	Samarbejdet mellem SFO Gadehaveskolen og
Idrætsforeningerne er under projektet blevet
delvis styrket, men både instruktører og pædagoger har i sine evalueringer givet udtryk for at de
har for lidt tid til at planlægge aktiviteterne og for
at afklare forventningsafstemninger for aktiviteter.
•	Rekrutteringen under Multisportsperioden har
ikke haft den ønskede effekt men som evalueringen viser er der børn, som ikke tidligere har gået
til noget, der er startet til en foreningsaktivitet..
•	7 foreningsaktiviteter har deltaget under projektet, hvoraf tre af dem fortsætter til efterår i samarbejde med Klub Gadehave

4.	Tæt samarbejde med forældre
Samarbejdet med forældre og hjemmet omkring
barnets trivsel, udvikling og deltagelse i Multisport er vigtig for realiseringen af Multisports
formål. Inddragelse af forældrene i Multisports
forløb er vigtigt for at forældrene skal udvikle
følelsen af ejerskab til Multisport, hvilket gavner
børnenes deltagelse. Her er personligt kendskab
til instruktører ved ansigt til ansigt præsentation
og feedback samt en fælles forventningsafstemning omkring Multisports tilrettelæggelse vigtig for
at skabe den fælles forståelse omkring barnets
engagement og deltagelse.
5.	Fast ‘overleveringskultur’ til foreningerne
Da Multisport søger at sende børnene videre ud
i foreningslivet, er en klar overleveringskultur
fordelagtigt. En sådan kan eksempelvis bestå i
faste dage hvor både forældre, instruktører og
pædagoger er klar over, at der vil komme børn
på besøg i foreningerne

ANBEFALINGER
1.	Fokus på leg og ligeværd
For børnene er det vigtigt at aktiviteterne kredser
om leg og ligeværd. Den største motivationsfaktor er for dem gode oplevelser med hinanden.
Et sådant fokus motiverer børnene til at deltage i
aktiviteterne.
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6.	Observans på struktur
Det er en vigtig pointe at holde opfølgende
møder og kontinuerligt tilrettelægge indsatsen så
den svarer til alle parters behov og den specifikke situation.

Multisport er ikke forankret i SFO Gadehaveskolen
pga. manglende ressourcetimer og økonomi. Multisport drives videre for klub Gadehaves klubbørn
i aldersgruppen 9 til 12 år hvor de har mulighed for
at gå til Volley, Dans og floorball i fritidsklubbens
åbningstider.

7.	Kommunikation
Systematik og kontinuitet letter samarbejdet mellem instruktører og pædagoger. En fast struktur
gør det ligeledes lettere at introducere eventuelle vikarer og nye medarbejdere til Multisport.
Nogle øvelser beskrevet i ord og billeder i et fysisk hæfte eller online i form af videoer kan gøre,
at pædagoger kan udføre øvelser og mundtlige
instrukser ved eventuelle aflysninger. Telefonlister til både SFO og foreningerne er et godt værktøj at have ved hånden så man altid kan komme i
kontakt med hinanden omkring træningen.

Evalueringen er udarbejdet af evaluator Sofie Cornelia Hersland, bachelor i antropologi ved Københavns Universitet af 2014 og Multisportskoordinator
Maria Holmström, Udviklingskonsulent Fritid og
Kultur Høje Taastrup Kommune

Vidensdeling og forankring
Børnene har fået introduktion til foreningslivet og
de aktiviteter som er i nærområdet. Flere af Multisportsaktivitet er nu placeret på skolen som gør at
børnene har mulighed at fortsætte i foreningsregi.
I forbindelse med at synliggøre det lokale foreningsliv har Fritid og Kultur i Høje Taastrup Kommune
produceret et aktivitetskatalog for Idræt og Kultur
som er uddelt på folkeskolerne.
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Tak til alle lokale foreninger som deltog i
Multisport projektet!
HTI – Dans, HTI - gymnastik, HTI - Fodbold, HTI – Håndbold, TIK
badminton, TIK Volley, B70 basket.
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Kontakt:
Maria Holmström
Udviklingskonsulent
Fritid og Kultur
Høje Taastrup kommune
mariahol@htk.dk
mobil:40236708
Projektet finansieres af Gadehaveskolen, Fritid og
Kultur, DIFget2sport, Kulturministeriet og Nordea
Fonden

