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Information och intresseanmälan gällande   
Idrottsskola i Osby kommun 

 

Bakgrund 

• Under år 2021 startades en idrottsallians för ökad samverkan mellan 

idrottsföreningar i Osby kommun. 

• Alliansen består av de idrottsföreningar som anmälde sitt intresse, 

idrottskonsulenter från RF Sisu samt fritidsutvecklare på Osby 

kommun. 

• Idrottsalliansen beslutade att arbeta med att kika på möjligheterna för 

att starta en idrottsskola i Osby kommun. 

 

Syfte 

• Erbjuda barn i årskurs 1 och 2 möjlighet att prova på olika idrotter 

under några veckor. 

 

Mål 

• Ökad likvärdighet i kommunen där alla ges chans att prova på olika 

idrotter vilket förhoppningsvis ger fler nyrekryteringar till 

föreningarna. 

 

Nuläge 

• Planeringsgrupp startas i idrottsalliansen. 

• En testomgång med Idrottsskola startas under våren 2023. 

• Övriga idrottsföreningar anmäler sitt intresse senast på 

föreningsträffen den 25/10! Här finns det också möjlighet att ställa 

frågor.  

• Har föreningen ej möjlighet att medverka på träffen skickas 

intresseanmälan till osbyfritid@osby.se senast den 31/10. 

• Fler föreningar kan också anslutas senare vid en förhoppningsvis 

återkommande idrottsskola. 

 

Planering idrottsskola 

• Idrottsskola i Osby kommer byggas mycket på Älmhults koncept, 

från deras mångåriga idrottsskola, men med Osby kommuns 

förutsättningar! 

• 2 träningsgrupper, en med 7-åringar och den andra med 8-åringar. 
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• Exempelvis kommer man ha aktivitet en tisdag, med start 17.30 till 

18.15 för första gruppen, sedan 18.15-19.00 för andra gruppen. Så 

det genomförs under samma dag. Sedan kör man exempelvis 2-4 

veckor, samma upplägg med en dag i veckan.  

• Varje deltagare betalar en summa (beroende på hur många föreningar 

som ansluter sig) för att delta de veckor som Idrottsskolan 

genomförs. Summan i Älmhults kommun är ca 250 kr, och då bidrar 

ungefär 20 idrottsföreningar med aktiviteter.  

• Kommunen gör schema och sköter allt administrativt med anmälning 

och betalning.  

• Föreningarna bidrar med träningstid de veckor de anmäler sitt 

intresse för att hålla i sin del av Idrottsskolan. Föreningarna får i sin 

tur täckning när det gäller lokalhyra i kommunens lokaler. 

Föreningslokaler ersätts ej. 

• Det genomförs träffar alla deltagande föreningar och barn med 

föräldrar bjuds in för information, vad man ska tänka på och så 

vidare innan idrottsskolan.  

• En gemensam avslutning för alla föreningar, barn och föräldrar 

kommer genomföras. Någon form av samling med lite lätt förtäring, 

utdelning av diplom/medalj är möjligt. Någon form av utvärdering av 

idrottsskolan genomförs också. 

• Allt ovanstående ingår i anmälningsavgiften för deltagaren. 

 

 

 
  

 


