Vejen til nye medlemmer går
gennem kommunerne
Af Janni Petersen, projektchef i Skole OL

For nogle uger siden mødte jeg Søren Østergaard.
Han er forsker på Center for Ungdomsstudier, og
han ved en hel masse om børn- og ungekultur. Især
har han forsket i unges deltagelse i foreningslivet
og han har også set på, om Åben Skole kan være
med til at få flere unge ind i foreningslivet.
Under samtalen blev jeg klogere på, hvordan Skole
OL kan hjælpe vores foreninger med at styrke
mulighederne for at lykkes med rekruttering.
Vores foreninger gør et stort stykke arbejde, når
de afholder Skole OL stævner. Vi vil rigtig gerne
give foreningerne noget igen, og vi ved, at den
bedste gave, vi kan give dem, er nye medlemmer.
Desværre kan vi i Skole OL ikke overkomme
opgaven alene.
Kendskab giver medlemmer
Vores evalueringer viser, at der er en signifikant
sammenhæng mellem Skole OL og et øget
kendskab til foreningerne. Konkret betyder det, at
Skole OL bringer foreningerne og skolerne tættere
på hinanden. Og det er vigtigt, siger Søren
Østergaard: Når eleverne møder foreningerne på
skolen, i deres trygge rammer, kommer eleverne
nemlig til at kende foreningerne og kan således
sætte ansigt og navn på trænerne. Det er dette
kendskab, som er afgørende for at lykkes med
rekruttering. Men det kræver, at eleverne møder
foreningerne flere gange. Ifølge Søren Østergaard
er fire til seks gange nok til at eleverne udvikler
deres færdigheder. Det øger interessen for
aktiviteten og øger sandsynligheden for at dyrke
sporten i foreningen.
Enkeltstående events er ikke nok
Det, som gør Skole OL unikt er, udover at være
Danmarks olympiske idrætsaktivitet for børn, at
det er lokale foreninger rundt om i hele Danmark,
som afholder Skole OL stævner. Det betyder, at
Skole OL sekretariatet udstikker retningerne, men

det er foreningerne, der alene er ansvarlige for at
give børnene en god oplevelse. Det er
foreningerne heldigvis rigtig gode til. Men når
Skole OL kun består af enkeltstående events, er
det ikke nok til, at foreningerne kan blive kendte
ansigter for eleverne. Der skal flere møder til. Det
betyder, at Skole OL sammen med foreningerne
skal blive bedre til at bygge videre på det
kendskab, der opstår mellem foreningerne og
skolerne, når der afholdes Skole OL stævner.
Kommunen skal med
Vores evalueringer viser tydeligt, at de foreninger
der samarbejder med kommunen om ekstra
indsatser i form af fx træningsforløb på skolerne,
også har større chance for at rekruttere nye
medlemmer. Men. For der er et men. Det er en stor
opgave for foreningerne og for mange også en
næsten umulig opgave at afvikle forløb på
skolerne. Det skyldes, at foreningerne er båret af
frivillige, der i dagtimerne går på arbejde og
dermed har svært ved at etablere samarbejde med
kommunen og stille op med træningsforløb og
undervisning på skolerne i dagtimerne.
En win-win situation
Derfor vil Skole OL i 2020 gøre en ekstra indsats for
at få kommunerne med om bord. Skole OL kan og
vil skabe værdi i kommunerne – det er reelt en winwin situation: Skole OL kan hjælpe kommunerne
med at sikre attraktive idrætstilbud for børn og
unge og samtidig skabe aktivitet i Åben Skole regi.
Desuden kan vi medvirke til at sikre aktivitet i
kommunens mange idrætsfaciliteter i dagtimerne,
få flere børn og unge ind i foreningerne,
opkvalificere idrætslærerne, uddanne unge ledere
til foreningerne og meget, meget mere.
Jeg kan ikke se, hvorfor kommunerne ikke skulle
afsætte midler til dette – kan I?!

