Strategidokument för Skoljoggen 2017Bakgrund
Skoljoggen arrangeras 2017 för 35:e gången. Arrangemanget har genom åren lockat
miljontals barn att jogga och varit en mycket uppskattad aktivitet bland såväl lärare
som elever. I samband med att Skolidrottsförbundet genomfört ett visionsarbete och
tagit fram Färdplan 2025 tillsammans med en utvecklingsplan för 2017-19 har det
också behövts en strategi för Skoljoggenprojektet för att få arrangemanget att vara en
del av det gemensamma arbete och passa in i de övergripande strategierna. Genom
att ta hjälp av SISU har en grupp med personer från förbundsstyrelse och -kansli, och
personer med bakgrund som idrottslärare och vuxenstöd i skol-IF genomfört ett
processarbete för att ta fram en grundläggande beskrivning av Skoljoggen och dess
funktion inom Skolidrottsförbundets verksamhet. Detta för att vi ska få en tydlighet
och struktur på vårt eget arbete med Skoljoggen men också för att på ett bättre sätt
kunna beskriva arrangemanget för andra och därmed underlätta samverkan och
samarbeten med externa parter. Detta är resultatet som kommer att ligga till grund
för de planer och det arbete som görs med Skoljoggen framöver.

Vad är Skoljoggen?
Skoljoggen är en årligen återkommande manifestation för löpning och rörelse som
bygger på glädje och gemenskap utan krav på prestation. Barn och unga från
förskoleklass till och med gymnasiet deltar i Skoljoggen på skoltid eller i anslutning
till skoltid. Skoljoggen kan arrangeras av skolidrottsföreningen, andra elever på
skolan, skolpersonal och/eller föräldrar och varje arrangör skapar tillsammans med
deltagarna en Skoljoggen som får så många som möjligt att röra på sig och uppleva
glädje och gemenskap. I samband med Skoljoggen samlas det frivilligt in en
Springslant som går till en välgörenhetsorganisation.
Varför Skoljoggen i Skolidrottsförbundet?
Med Skoljoggen vill vi skapa mer rörelse för barn och unga. Skoljoggen ger också barn
och unga en möjlighet att vara delaktiga i ett arrangemang när det gäller planering
och genomförande. För skolidrottsföreningen innebär Skoljoggen en möjlighet att
visa upp sig på skolan och att lära sig ta ansvar för en aktivitet genom att på egen
hand arrangera eller delta i att arrangera.
Skoljoggen är en chans för Skolidrottsförbundet att knyta kontakter med
skolpersonal och elever för att skapa intresse för att bilda skolidrottsföreningar eller
att utveckla en existerande förening.
Skoljoggen är ett starkt varumärke som når många människor och syns i media och är
därmed en chans att öka kännedomen om Skolidrottsförbundet.

Målgrupp
Skoljoggen är till för i första hand barn och ungdomar och i andra hand för
skolidrottsföreningen.
Barn och unga
Skoljoggen leder till att barn och unga får röra på sig. Genom att röra på sig och
samtidigt uppleva glädje och gemenskap skapas upplevelser som förhoppningsvis
leder till mer rörelse och ett positivt förhållningssätt till rörelse och motion hos
deltagande barn och unga.
Genom att engagera barn och unga i planering och genomförande av Skoljoggen får
de uppleva reellt inflytande och delaktighet och får lära sig att arrangera och ta
ansvar.
Genom att samla in en Springslant, använda utbildningsmaterial och ta del av annan
information kring insamlingsprojektet får barn och unga engagera sig i andra
människors livssituation och får ny kunskap.
Skolidrottsföreningen
Skol-IF är en naturlig arrangör av Skoljoggen och arrangemanget ger skol-IF en chans
att visa upp sig på skolan och ta plats. Föreningen får lära sig att arrangera och ta
ansvar och kan i samband med Skoljoggen rekrytera nya medlemmar.

Aktuella utvecklingsområden 2017Tydligare samarrangemang med förmånstagare
- Öka förståelse och kunskap om Skoljoggen och Skolidrottsförbundet för oss hos
förmånstagaren
- Göra insamlingen till en mer naturlig och självklar del av Skoljoggen
- Tydlig rollfördelning med förmånstagaren där förmånstagaren tar ansvar för
insamlingsdelen.
Vidga ramarna för Skoljoggen, involvera fler, alla ska gilla det
- Öppna upp för nya idéer kring arrangemangen
- Öka tillgängligheten och mångfalden
- Utveckla så att fler kan gilla att vara med
Elever och/eller skol-IF involveras i att arrangera
-

Barn och unga ska i högre utsträckning ha inflytande och vara delaktiga i planering och
genomförande av Skoljoggen. Gärna i form av skol-IF.
Samarrangemang mellan skol-IF

