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Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsredovisning idrottsskolor Upplands Idrottsförbund år 2011 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 

att godkänna verksamhetsredovisning från Upplands Idrottsförbund. 

Sammanfattning 
Upplands Idrottsförbund svarar från 2010 för uppdraget om idrottsskolor. Uppdraget är 
reglerat i avtal utifrån av nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning. Uppdraget omfattar 
perioden 2010-2011 och har av nämnden förlängts för åren 2012-2014. Uppdraget ersätts 
år 2011 med 1 000 tia. 

Kontoret sammanfattar i denna handling verksamhetsredovisning från Upplands Idrotts
förbund. 

Uppdrag 
Uppdragets huvudsakliga innehåll: 

• Idrottsskola för barn i åldrarna 10-12 år på barns fritid. 
• Fullt utbyggd ska idrottsskolor finnas på fem platser i kommunen. 

Syftet med verksamheten är att den ska öka barns vardagsmotion och ge bara möjlighet att 
prova på olika idrotter. Verksamheten ska inspirera och motivera barn ti l l fortsatt idrotts
utövning i förening och t i l l fysisk aktivitet. Verksamheten ska motverka en tidig ensidig 
idrottsspecialisering. En jämn könsfördelning ska eftersträvas i verksamheten. Upplands 
Idrottsförbund kallar verksamheten för "Sportis". 

Redovisning 
Kontoret bedömer att Upplands Idrottsförbund följt projektbeskrivningen och insatserna kan 
sammanfattas med: För en god kvalité i verksamheten ska involverade idrottsföreningar ha 
välutbildade idrottsledare. Flertalet idrottsledare har genomgått barn- och ungdomsledar
utbildning. Antalet verksamma föreningar i idrottsskolan har ökat från tre föreningar 
vårterminen 2010 ti l l fjorton föreningar höstterminen 2011. Av dessa föreningar har åtta 
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certifierats genom idrottsförbundet och Uppsala kommun. Återstående kommer att genomgå 
föreningscertifiering under vårterminen 2012. 

Deltagande idrottsföreningar 

Vårterminen 2011: 
Uppsala Studenters IF Tennis 
Uppsala Studenters IF Handboll 
Upsala IF Friidrott 
Uppsala Tennisklubb Tennis 
Upsala IF Fotboll 
Sallén Basket 
Uppsala 86ers 
Amerikansk fotboll 
Uppsala Dansakademi 
Dans Fyrisfjädern Badminton 
Uppsala Judoklubb Judo 
FBC Uppsala Innebandy 

Höstterminen 2011: 
Upsala IF Fotboll 
Sallén Basket 
Uppsala Dansakademi Dans 
Vaksala SK Fotboll 
Uppsala Tennisklubb Tennis 
Fyrisfjädern Badminton 
Uppsala Studenters IF Tennis 
Uppsala Studenters IF Handboll 
IK Sirius Fotboll 
IK Sirius IBK Innebandy 
Hagunda IF Innebandy 
Uppsala Judoklubb Judo 
Fischerman Friends Dans 

Idrottsskolor bedrevs 2011 på följande platser: 
Vårterminen: Gränby, Gottsunda, Sävja, Nyby, Almtuna 
Höstterminen: Gränby, Gottsunda, Sävja, Vänge, Järlåsa. 

Varje idrottsskola har öppet fyra dagar i veckan, verksamheten är avgiftsfri. För att barn ska 
ges möjlighet att prova på olika idrotter finns på varje idrottsskola minst fem idrottsföreningar 
med olika utbud. Vid varje idrottsskola fmns en samordnare med uppgift att svara för 
föreningskontakter, ledarutbildning, marknadsföring, kontakter med samverkansparter som 
t.ex. skola och fritidsklubbar. Två ti l l tre ledare svarar för varje idrottspass. 
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Upplands Idrottsförbund har i uppdrag för att svara för en jämn könsfördelning i verksam
heten. I ledargruppen är 40 % kvinnor och andel flickor i verksamheten är 35 % (2010 31 % ) . 
Etappmålet för 2011 var 40 % flickor i verksamheten. I vissa idrotter finns bara kvinnliga 
instruktörer, t.ex. i basket och dans. 

Målet är 350 barn per vecka. I genomsnitt har 300 barn (2010 200 barn) per vecka och 
deltagit i verksamheten. Kontoret bedömer att med de utvecklingsinsatser idrottsförbundet 
kommer att vidta uppnås målet troligtvis vårterminen 2012. Majoriteten av deltagande bam 
har invandrarbakgrund. 

Verksamheten omsluter 1 400 tkr varav 400 tkr finansieras med statsbidrag ur "Idrottslyftet". 
Nämndens kostnad per deltagande barn är ca 3 333 kr. 

Utvecklingsmål 
Upplands Idrottsförbund beskriver mål för att öka antalet deltagare i relation til l uppsatta mål. 
Utvecklingsmålen omfattar bl.a. marknadsföring, byte av arena i Gränby, fler arenor i 
respektive stadsdel för att öka tillgängligheten, lokala föreningar ska i ökad omfattning delta 
i marknadsföring och rekrytering, tjejdagar ska införas för att nå fler flickor, samverkan ska 
fördjupas med lokala aktörer som skolor, fritidsgårdar och lokala projekt samt att andel 
kvinnliga ledare ska öka. 

Bedömning 
Upplands Idrottsförbund följer den beslutade projektbeskrivningen. En försening fmns 
i etablering av planerade idrottsskolor, detta på grund av brist på lokaltider. Den ledar
utbildning och föreningscertifiering som genomförts och andelen kvinnliga idrottsledare ger 
idrotts skolorna en bra grund i kvalitetsarbetet. Jämfört med andra idrottsverksamheter är 
andelen deltagande flickor hög. Antalet medverkande föreningar har ökat med elva föreningar 
jämfört med vårterminen 2010, vilket ger ett bra utbud i barns val av idrotter. 

Antalet deltagande barn måste öka i relation ti l l uppsatta mål. Upplands Idrottsförbund har 
utvecklingsmål för ökad måluppfyllelse. Insatser måste vidtas för att integrera barn med 
funlrtionsnedsättning i verksamheten. Kontoret kommer att i samverkan med Upplands 
Idrottsförbund utveckla en modell för kvalitetsredovisning, bland annat måste barns 
upplevelse av verksamheten redovisas. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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