Vision 2020
Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen
Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter
barnkonventionen samt till att bedriva idrott av unga i alla föreningar för att ha roligt, må bra och
utvecklas under hela livet.
Ett projekt som utgår från de fyra strategiska områden som Svensk idrott strävar efter samt visar
hur skolidrottens modell kan gynna hela idrottsrörelsen att nå de fem övergripande mål som finns
mot år 2025.

Bakgrund
Många har nu insett det viktigt med att sätta föreningsutveckling högst på agendan. Inom
Skånes skolidrottsförbund vet vi att det är nyckeln till att allt kommande utvecklingsarbete får
kraft. Vi har funnit en modell som funkar och söker nu ekonomisk stöttning för att kunna
arbeta vidare med den i större skala men fortfarande med lika hög kvalitet. Vision 2020
strävar mot de fyra strategiska mål som Svensk idrott satt upp och den tar oss ett stort steg
på vägen mot de mål som svensk idrott strävar efter att uppnå 2025. Modellen innebär
dessutom ett aktivt arbete med unga i utgångspunkt i Barnkonventionen som blir lag 2017 i
Sverige. Där samverkar vi aktivt med Rädda barnen.
Under 2016 har vi genomfört en kartläggning för att finna de platser vi tror är mest lämpade
att börja rikta in sig mot. Tanken är att vi under tre års tid ska arbeta intensivt gentemot
kommuner på fem strategiskt placerade områden i Skåne där varje område representerar en
av fem zoner. I dessa kommuner ska vi stötta och starta upp skolidrottsföreningar som
enbart drivs av unga för unga. När vi lyckats i dessa kommuner ser vi stora möjligheter att
det i sin tur kan sprida ringar på vattnet och att de kan stå som goda exempel när vi arbetar
vidare enligt vår modell mot övriga kommuner i Skåne. När projektet är över förväntar vi oss
att de kommuner vi arbetat mot ska ligga som referenser och goda exempel åt framtida
satsningar i Skånes övriga kommuner. Efter avslutat projekt ser vi en stor potential att andra
kommuner väljer att gå samma väg och stå bakom en satsning tillsammans med oss att
starta upp kvalitativ föreningsverksamhet med skolidrottsföreningar som grund.
Genom ekonomisk stöttning ges vi möjlighet att kunna skapa en hållbar organisation med
utgångspunkt från de projektledare som vi anser vara nyckelpersoner till framgång. Vi vill
säkerställa att framtida barn kan få uppleva det fantastiska som skolidrott kan erbjuda. I och
med detta projekt ser vi en modell formas för långsiktighet där framtida unga, barn som ännu
inte ens är födda kan få ta del av vår verksamhet. Vision 2020 ska visa på hur
skolidrottsförbundets verksamhet med olika samarbetspartners är en stor del av lösningen
för att nå Svensk idrotts uppsatta mål och hur vi kan bistå med vår del för att framtida ledare
ska ha en god kunskap och förståelse för barnkonventionen.
Vår zonindelning ser ut på följande vis:

Zon 1 = Sydvästra Skåne
Zon 2 = Sydöstra Skåne
Zon 3 = Nordvästra Skåne
Zon 4 = Nordöstra Skåne
Zon 5 = Central Skåne

Livslångt idrottande
Det övergripande målet med satsningen är att unga ska få skapa sina egna föreningar. Där
får de lära sig om demokrati och värdegrundsarbete enligt ”den svenska modellen” med
stöttning av vuxen handledning. I våra första pilotprojekt i Svedala kommun och Malmö stad
har vi sett att verksamheten utvecklas oerhört bra när unga själva får bygga upp den på sina
egna villkor och idéer. Genom vår modell i skolidrottsförbundet lär de sig snabbt vilka
rättigheter, (och skyldigheter) man faktiskt har oavsett ålder, kön, etnicitet eller
socioekonomisk status att påverka sin förening på riktigt. Genom vår idé och detta projekt vill
vi skapa förutsättningar för barn och ungdomar att forma allt från styrelsearbete och
ledarskap till aktivt deltagande inom föreningslivet redan i tidig ålder. Vi ser mycket positivt
på hur dessa erfarenheter och kunskaper i hur man själv kan påverka sin förening kommer
att leda till ett livslångt lustfyllt idrottande I Svenskt föreningsliv.
Hela Vision 2020s grundtanke där ledarskap står i fokus är också något som i framtiden kan
skapa allt från breddidrott till fler internationella framgångar. Det grundar vi i att modellen
bygger på ett mycket framgångsrikt tillvägagångssätt för att få fram många duktiga och
engagerade ledare redan i tidig ålder. Med en större grund följer förhoppningsvis också ett
större ideellt engagemang i framtiden, en framtid som kan ligga till grund för såväl många
internationella framgångar som livslångt idrottande inom motionsidrott. Eftersom ledarna
redan i tidig ålder besitter en större kunskap i hur man får med alla så tror vi att fler idrottare
vill följa med på vägen mot den rektangel vi vill skapa inom svensk idrott.

Allt arbete i projektet Vision 2020 mot ovanstående strategiska områden utgår från Svensk
idrotts tanke om den rektangel vi tillsammans strävar mot.

Idrottens värdegrund är vår styrka & Idrotten gör Sverige starkare
Genom att engagera sig i en skolidrottsförening så får unga redan i tidig ålder vara med och
lära sig om Svensk idrotts värdegrund. De får även arbeta och bestämma kring egna
värderingar som föreningen, dess organisation och medlemmar ska leva efter. Det arbetet
sker genom olika utbildningar, lärgrupper och projekt med oss men även externa
samarbetspartners. Här har vi gång på gång genom skolidrotten sett hur goda
samhällsmedborgare skapas eftersom de redan i tidig ålder lär sig vikten av att tänka och
agera rätt i situationer där utgången annars hade kunnat bli en helt annan.
I en skolidrottsförening ges unga möjligheter till inflytande på riktigt. Redan från den stund då
föreningen grundas i ett konstituerande möte är det de unga som själva som tar besluten.
De planerar och leder aktiviteter efter skoltid, ofta med fokus på lek och rörelse utan
tävlingsmoment så alla kan delta efter sin egen förmåga. De utgör hela styrelsen (förutom

kassör) från ordförande och sekreterare till ledamöter. Vi har sett att den modell som en
skolidrottsförening utgör skapar fantastiska relationer mellan barn över åldrar, kön, etnicitet
och socioekonomisk status.
Vi har sett konkreta bevis på att modellen fungerar i våra pilotprojekt mot såväl Svedala
kommun som Malmö stad. Därför fortsätter vi genom Vision 2020 att vända oss till politiker
och kommuner som samarbetspartners. Därigenom bidrar skolidrotten till att göra
idrottsrörelsen till en ännu starkare samhällsaktör än den är idag. Politiker och andra
beslutsfattare blir genom Vision 2020s arbete medvetna om den samhällsnytta som
idrottsrörelsen bidrar till genom att vi kommunicera idrottens ekonomiska och sociala roll i
samhället. Modellen belyser också föreningsidrotten betydelse för hälsan hos befolkningen
och som en mötesplats för integration och gemenskap över gränserna.
I vision 2020 ligger hela vårt fokus på att skapa allt av ovanstående i en tidig ålder. Syftet är
att Skånes skolidrottsförbund tillsammans med såväl SISU idrottsutbildarna som Rädda
barnens ska hjälpa till att starta upp välfungerande skolidrottsföreningar och verksamheter
som drivs utav unga. Därigenom bidra Vision 2020 till en bra grund för att idrottsrörelsen får
en bättre verksamhet och att Svensk idrotts varumärke stärks. Vi skapar förståelse hos unga
för utveckling av metoder och förhållningssätt hur vi ska agerar när någon inte bedriver
verksamhet i enlighet med värdegrunden. Allt sammantaget ger samhällsmedborgare som
är engagerade, utbildade och normkritiskt tänkande ledare tack vare svensk idrott.

Idrott i förening
En skolidrottförening är i princip alltid av jämställd karaktär och lockar lika mycket pojkar som
flickor från olika åldrar till såväl organisatoriskt arbete som till aktivt deltagande. I såväl
styrelse som ledarroller utgår en skolidrottsförening alltid från en jämn köns-och
åldersfördelning för en trygg återväxt inom organisationen. Därför anser vi att skolidrottens
modell som vi vill implementera i hela Skåne genom Vision 2020 skapar en bra grund för alla
att engagera sig inom föreningsidrotten i flexiblare former.
Vi har kartlagt förutsättningarna genom våra pilotprojekt för att engagera sig som ledare i en
förening. Genom skolidrottens verksamhet ser vi tydligt hur dessa förutsättningar förenklas
utifrån dagens krav och villkor. I Vision 2020 och dess de fantastiska samarbetspartners
stärks föreningskunskap redan i tidig ålder. Att det är unga själva som driver sin egen
förening skapar bättre möjligheter för alla medlemmar att bedriva idrott på sina egna villkor.
Vem vet bäst om inte unga själva vilken verksamhet de vill bedriva? Det finaste med en
skolidrottsförening är trots allt ändå att alla är välkomna och ges möjlighet att delta då dess
aktiviteter till skillnad från många andra föreningsidrotter oftast är helt gratis och inte är
knuten till en särskild idrott.
I Vision 2020 vill vi utveckla svensk idrott i den riktning många vill att den ska ta. Vi ger unga
inflytande och utbildning så att idrotten i vårt land kan utvecklas i den riktning som våra unga
vill ha i framtiden. De får också en stor förståelse för hur de skapar en egen förening och kan
bedriva verksamhet i den riktning de själv tror på. Det är något som vi verkligen tror är
nyckeln till goda ökade möjligheter att idrotta i en förening för lång tid framöver.

Följande artiklar i barnkonventionen riktar sig hela vår verksamhet emot
Artikel 12 som innebär att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor
som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Artikel 15 som innebär att barn har rätt att starta och delta i föreningar och organisationer.
Artikel 32 som innebär varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
Dessa tre artiklar genomsyrar hela vår verksamhet och skapar förutsättningar för att ge barn
dess fulla rättigheter. Med ett aktivt arbete tar vår verksamhet del av det ansvar svensk idrott
har för att uppnå dessa mål.
Våra samarbetspartners
I vårt arbete mot kommunerna samarbetar Vision 2020 med Rädda barnen och SISU
idrottsutbildarna. Rädda barnens High Five program är en stor del av satsningen och SISU
Idrottsutbildarna Skåne bidrar med utbildningar som föreningarna efterfrågar, däribland akut
omhändertagande och HLR. Vi har redan inlett detta samarbete och ska i första skedet
implementera High five på skolidrottsföreningarna i Malmö stad och Svedala kommun. När
Vision 2020 genomförs så når detta fantastiska material över trettio föreningar vars
organisation består av unga inom loppet av tre år bara inom skolidrotten. Där kan såklart
andra SDF vara med och bjuda in sina föreningar för att High five ska få ännu större
uppslutning av unga. Under projektets gång ska projektledarna också arbete med att försöka
få in andra externa aktörer som kan stärka verksamheten och skapa en hållbar organisation
inom Skånes skolidrottsförbund.
Tillvägagångssätt gentemot kommunerna
Bifogat finns den projektplan vi erbjuder kommunerna som vill delta i projektet. Utöver den
förväntar vi oss också av kommunerna att såväl unga, vuxenstöd, rektorer, politiker som
tjänstemän på utbildning och kultur- fritidsenheterna efter avslutat projekt ställer upp som
referenser gentemot kommande projekt i andra kommuner om de finner satsningen lyckad. I
vårt lobbyingarbete gentemot kommunerna har vi redan denna stöttning av nyckelpersoner i
såväl Svedala- som Malmöstadsprojektet.
Vision 2020 bidrar starkt till ledarutveckling och föreningskunskap för alla i Skåne
I Vision 2020 öppnas dörrar upp mot verksamhet för unga i andra SDF i Skåne som vill ingå
i ett samarbete med oss. Ett redan påbörjat projekt som visar på detta är den nyframtagna
utbildningen ”Mitt första ledaruppdrag” som genomfördes i ett samarbete med SISU
idrottsutbildarna och Skånes innebandyförbund. Skolidrottsförbundet har länge varit ett
erkänt bra förbund på att såväl utbilda ungdomar i ledarskap och föreningslära som att ta
fram nya certifierade unga utbildare av vårt material. I Skåne har vi i dagsläget åtta stycken
certifierade utbildare och inom kort kommer det att utökas till tolv stycken. Vi ser gärna att
kunskapen hos dessa certifierade utbildare används från andra SDF, antingen genom
skolidrottsförbundets egna utbildningar eller genom helt nyframtagna utbildningar likt “Mitt
första ledaruppdrag”. I och med Vision 2020 så öppnas dörren som skapar möjligheter till
samarbeten då projektledare utgår från kontoret i Skåneidrottens lokaler och kan på så sätt
knyta band och ideér med övrig idrott i Skåne på ett lättare sätt. I vårt samarbete med Rädda
barnen öppnas också möjligheter för övriga SDF att delta i High five projektet som där
genomförs. Det ger fantastiska möjligheter för unga att få en förståelse för barnkonventionen
och kunskap i att skapa handlingsplaner utifrån den och den värdegrund Svensk idrott ska
leva efter.

Vad ger det Skånes idrottsförbund och Skånsk idrott
● En samarbetspartner med goda kunskaper inom utbildning för unga som de kan
styra upp och utveckla egna utbildningar tillsammans med.
● En bra ingång till en bred målgrupp som endast består utav unga. som vill genomföra
olika projekt.
● En gemensam utformning av en plattform där unga som är certifierade ledare kan
registrera sig så att föreningar från övriga idrotter kan hitta dem på ett enkelt sätt.
● En stor ökning i antalet lärgrupper som kommer att inrapporteras då många av
skolidrottsföreningarna jobbar i olika projektformer
● En stor ökning av föreningsbesök för Skåne idrottens konsulenter då vi vill göra detta
tillsammans med dem. Alternativt en avlastning då vi har god inblick i deras
verksamhet och kan i samverkan med dem redogöra för föreningar inom
skolidrottsförbundet vad Skånes idrottsförbund kan erbjuda. Då ges mer tid åt
Skånes idrottsförbunds konsulenter att fokusera på övriga föreningar inom andra
idrotter.
● En stor ökning i antalet utbildningar från SISU idrottsutbildarna Skåne. Speciellt i akut
omhändertagande som vi rekommenderar alla att gå.
Vad ger det Svenska skolidrottsförbundet
● En mall som går att anamma i vilket SDF som helst i vårt land.
● Två mycket erfarna handledare som kan stötta och åka runt för att utbilda, föreläsa
och implementera samma modell i andra förbund.
● Två erfarna projektledare som “varit på golvet” att bolla tankar och ideér med vid
kontinuerliga möten för såväl SSIFs kanslipersonal som dess styrelse.
● En mycket kompetent grupp av utbildare som hela tiden vill driva våra utbildningar
framåt
● Många fler “flaggskeppsföreningar” som kan användas som goda exempel i
marknadsföring och lobbyingarbete på andra håll i landet.
● En väl utformad projektplan över hur ett SDF på kort tid kan skapa en hållbar
organisation som arbetar utifrån Svenska skolidrottsförbundet och Svensk idrotts
verksamhetsidé.
● En väl utformad projektplan över hur man arbetar gentemot kommuner.
● Nyckelpersoner i form av politiker och tjänstemän inom kommuner i Skåne som kan
styrka de positiva effekter som Svenska skolidrottsförbundet arbete har.
● En väl utformad projektplan över hur man som föreningsutvecklare/projektledare
arbetar mot en specifik förening på ett kvalitativt sätt.
● En väl utformad projektplan med en detaljerad tidsplan över hur man på ett bra sätt
arbetar gentemot ett antal olika skolor över ett helt läsår för att erbjuda kvalitativ
stöttning, utbildningar, läger och inspirationsforum i rätt ordning.
● Många fler inrapporterade utbildningstillfällen och deltagare.

Mål med Vision 2020
Projektledarnas uppdrag är att:
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Efter avslutat projekt skapat förutsättningar för en hållbar organisation i Skånes
skolidrottsförbund som arbetar efter svensk idrotts ändamålsenliga planer.
Verka för att det finns välfungerande skolidrottsföreningar i Nordväst, Sydväst,
Nordöst, Sydöst och centralt i Skåne. Alla med bra uppbackning av såväl utbildningssom fritidsförvaltning på kommunen.
Se till att minst trettio föreningar i Skåne har en plan för en bra återväxt av unga
ledare i organisationen
Säkerställa att fler unga lär sig värdegrundsarbete med utgångspunkt från Idrotten vill
och Barnkonventionen.
Ta fram eller finna en fungerande plattform för unga att anmäla sitt intresse på för
fortsatt engagemang i övrigt föreningsliv efter deras tid inom skolidrottsföreningen.
Ta fram tydliga projekt- och handlingsplaner för Svenska skolidrottsförbundet. De ska
förklara hur man arbetar gentemot kommuner Hur man som föreningsutvecklare
alternativt projektledare arbetar mot en specifik förening på ett kvalitativt sätt men
även gentemot ett antal olika skolor över ett helt läsår för att erbjuda kvalitativ
stöttning, utbildningar, läger och inspirationsforum i rätt ordning.
Möjliggöra för att minst fyra hundra deltagartillfällen av unga sker varje år i
Skolidrottsförbundets Unga leder unga och Föreningsadministratörsutbildningar.
Skapa ett nätverk av vuxenstöd som tillsammans kan driva verksamheterna framåt.
Skapa ett nätverk av ungdomar som arbetar för integration, jämställdhet och
normkritiskt tänkande med utgångspunkt i Idrotten vill och Barnkonventionen.
Sträva mot bestående samarbeten med Skånes idrottsförbund, SISU
idrottsutbildarna, Svenska skolidrottsförbundet och Rädda barnen för att tillsammans
kunna skapa förutsättningar för arbete gentemot skolidrottsföreningar men även
föreningar från andra förbund som vill satsa på unga ledare.
Försöka att göra Vision 2020 så pass framgångsrik så att skolor och kommuner
själva väljer att söka sig till Skånes skolidrottsförbund.
Finnas till för Skånes idrottsförbund och Svenska skolidrottsförbundet och bistå med
sina kompetenser och erfarenheter för respektive organisations utveckling.

Tidsplan
Vid varje avstämning på uppföljningsmötet vid årets slut erbjuder vi en tollgate för Svenska
skolidrottsförbundet och Skånes idrottsförbund. Det innebär att parterna ges möjlighet att dra
sig ur om projektets mål inte anses vara uppnått fram tills dess. Förutom detta erbjuds alla
parter även avstämning och uppföljningsmöte halvårsvis.
Mars 2017
Lobbyingarbete mot skolor och kommuner som vi har funnit lämpliga utifrån vår kartläggning
ska vara genomfört*
Juni 2017
Minst två kommuner är med i projekt och har ingått avtal och arbetet är initierat på
föreningarna utifrån den projektplan som tagits fram. (Se bilaga Projektplan
skolidrottsföreningar, kommun X) .
September 2017
Alla föreningar som ingår i projektet ska vara aktiva i den bemärkelsen att de har genomfört
ett bildandemöte samt har organisationsnummer, medlemskap i Svenska
skolidrottsförbundet och eget bankgiro.
December 2017
Unga i föreningarna ska ha genomgått utbildning i Unga leder unga samt ha minst en
återkommande aktivitet per vecka.
Mars 2018
Alla kommuners projektplaner ska vara i fas och arbetet med Rädda barnens High five
projekt är initierat.
Parallellt med aktiva projektplaner ska nya avtal vara klara med kommuner som valts ut efter
den mall vi skapat i vår kartläggning. Projektledarna fortsätter att arbeta utifrån kvalitet före
kvantitet och utgår därför först från de mindre kommunerna för att kunna säkerställa detta
under projektets gång.
Juni 2018
Projektplaner för de första kommunerna som ingick under läsåret 2017/18 är avslutade med
tillhörande uppföljning och utvärdering. Projektledare har sammanställt denna uppföljning
och utvärdering samt presenterat underlaget för inblandade parter.
Här efter fortlöper tidsplanen som den sett ut ovan fram t.o.m december 2019 med tollgate 2
i december 2018. Skånes skolidrottsförbunds organisation ska efter det vara så pass stark
att vi själva kan fortsätta med projektet i samma form från och med denna tidpunkt. Det
innebär att de kommuner som har halva projektet kvar under vårterminen 2020 kan avsluta
detta och nya kommer har knutit avtal med oss för att driva liknande projekt.
*Skolor som har visat intresse för att starta upp en förening kommer vi att hjälpa oavsett om kommunen är med
bakom projektet eller ej. Dock kan dessa inte erbjudas samma stöttning som fallet vore med kommunen bakom
satsningen genom projektet.

Ekonomi och resonemang kring valet av två projektledare inom projektet.
1 740 000 kr över 3 år från en gemensam satsning av Svenska skolidrottsförbundet och
Skånes idrottsförbund (290 000 kr/år vardera) och 600 000 kr i egen insats.
Lönekostnader*: 2 300 000 kr
Fortbildning relaterad till projektet: 40000 kr
Projektets utgår från anställning av två nyckelpersoner från Skånes skolidrottsförbund. Det
är önskvärt då de redan har ett bra uppbyggt nätverk. Det är också en framgångsfaktor att
deras kompetens är av två olika arter eftersom de skiljer sig i ålder och erfarenheter.
Förutom värdet av att hela tiden ha en kollega att bolla ideér med så ger dessa
förutsättningar en syn på föreningsutveckling från såväl ett vuxet som ett ungt perspektiv.
Det anser vi vara en viktig förutsättning för att skapa ett långsiktigt arbete mot en hållbar
organisation.
Erfarenheter och kompetens hos äldre nyckelperson består av:
● Goda kunskaper kring hur stöttning från ett vuxenstöd ska vara och djup förståelse
för hur man ska motivera och skapa engagemang hos unga.
● Bra kunskap kring hur feedback åt unga ges och hur man ska vägleda dem rätt.
● Nycklar till att skapa en naturlig återväxt bland unga ledare så att intresset består år
efter år.
● God kunskap kring möten med såväl rektorer, politiker, tjänstemän inom kommuner,
vuxenstöd och övrig personal på skolan.
● Goda kunskaper inom Idrottonline, skolidrottsförbundets utbildningar och
handledning av vuxenstöd.
Erfarenheter och kompetens hos nyckelperson yngre består av:
● Bra kunskap om organisationen, speciellt SDF:et.
● En förståelse för hur det är att starta upp och verka i en föreningens organisation
som ung.
● Känsla för hur det är att sitta som nya ordförande och inte ha en aning om vad som
förväntas av en och hur man ska utvecklas utifrån det.
● En inblick i vad unga går igenom i de olika stegen och vad de vill som gör att han kan
förklara ur deras perspektiv hur man når sina mål och visioner i föreningen.
● En bra kunskap kring att hålla utbildningar och projektleda läger.
● En trovärdighet genom att vara ett bevis för vad man kan åstadkomma som ung.

*Beslut om arbetsgivaruppdrag tas i gemensam dialog mellan Skånes skolidrottsförbund, Skånes idrottsförbund
och Svenska skolidrottsförbundet.

En hållbar organisation efter avslutat projekt
Efter avslutat projekt förväntar vi oss att ha skapat en bra och stabil verksamhet. Det i
kombination med goda referenser från de inblandade kommunerna, skolorna och
föreningarna för vidare utveckling gör att vi kan skapa en hållbar organisation i Skånes
skolidrottsförbund. Vi kan då lättare knyta an fler kommuner och andra aktörer som vill gå in
med ekonomisk stöttning till vårt SDF. Vi ser också en stor möjlighet att tillsammans med
såväl nya som redan etablerade samarbetspartners i Vision 2020 skapa nya projekt med de
kommuner och föreningar som redan varit med i Vision 2020.
Målet med att få en ökning på trettio välfungerande föreningar i kombination med ett effektivt
arbete med att få alla skolidrottsföreningar att lägga in sina medlemmar i idrottonline leder till
att medlemmar i våra föreningar i Skåne kan öka med minst 50%. Det för med sig en ökning
av LOKstöds-ansökningar från våra föreningar på minst samma procentsats. Vi räknar även
med att dubblat antalet egna utbildningar per år jämfört med idag. Nya och existerande
föreningar ska också introduceras till att jobba mycket mer utifrån lärgrupper som
föreningarna ska registrera. Sammantaget bidrar allt till att vårt grundbidrag från såväl SF
som DF per automatik kommer att öka. Det innebär också att fler unga i ledande positioner
runt om i Skåne ges möjlighet att delta på läger, utbildningar och inspirationsforum. De
medel som detta inbringar kommer att återinvestera i vår verksamhet enligt dess
ändamålsenliga planer för att säkerställa en hållbar organisation. Vi som SDF kommer också
att bli mycket bättre på att registrera lärgrupper av alla besök och projekt vi bedriver
planering kring, något vi tyvärr inte gjort de senaste åren.
Till sist ser vi hur ett kontinuerligt arbete mot externa samarbetspartners ger en stor
möjlighet att kunna få stöd för vår verksamhet. Genom våra projektledare ges vi möjlighet att
på ett bättre sätt visa upp vad vi gör och att det vi gör enbart bedrivs utav unga runt om i
Skåne. Unga som verkar för ett bättre samhälle genom såväl idrotten vill som
barnkonventionen.
Utvärdering och uppföljning
Varje halvår erbjuds såväl Skånes idrottsförbund som Svenska skolidrottsförbundet en
avstämning av projektet i ett uppföljningsmöte. Där går vi tillsammans igenom projektet och
utvärderar var vi står i förhållande till projektets syfte och uppsatta mål. Vid årsskiftet
2017/18 och 2018/19 erbjuds även tollgates som innebär att parterna ges möjlighet att dra
sig ur om projektets målsättning fram tills dess inte anses vara uppnått.
Vid årsskiftet 2019/20 ska en fullständig sammanställning av projektet och dess
måluppfyllelse redogöras för alla inblandade parter.

Vision 2020
Ett projekt för ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen
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