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KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

Anders Wigelsbo

Svar på motion om att uppmuntra kontakt mellan skolor och

föreningar för att främja ungas hälsa

Magnus Edman  (SD) inkom den 25 februari  2019  med rubricerad motion

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

o  att uppdra till lämplig nämnd att uppmana skolorna att bjuda in det lokala

föreningslivet att komma till skolorna och berätta som sin verksamhet,

och/eller ge eleverna möjlighet att pröva på denna.

Motionärerna hänvisar till "Bunkeflo-modellen" där de lokala idrottsföreningarna

besöker skolor och berättar om sin verksamhet. Eleverna får möjlighet att prova på

olika sporter, antingen i skolan eller hos föreningarna. Samarbetet gör att flera

elever upptäckter nya intressen och att föreningarna fått flera deltagare.

Motionen har remitterats till Barn och Utbildning för yttrande.

Av yttrandet framgår atti Sala finns sedan en lång tid tillbaka ett upparbetat

samarbete mellan föreningslivet och skolorna, genom den så kallade RIK-skolan. RIK

står för Rörelse Idrott och Kultur i skolan där målgruppen eleveri årskurs 1-3-. Alla

skolor i Sala kommun deltar . Föreningarna besöker skolorna och aktiviteterna sker

på skoltid.

RIK-skolan påminner mycket om "Bunkeflo-modellen" men vänder sig inte bara till

idrottsföreningar. Eleverna får genom RIK-skolan praktiskt pröva på olika

aktiviteter. Det finns en särskild samordnare på Kultur och Fritid för detta.

Både skolan och föreningslivet gynnas av detta samarbete. Många av länets

kommuner har visat intresse för denna "Sala—modell” och vill hämta inspiration från

den för att utveckla liknande samarbeten. RIK-skolan har bidragit till att deti

kommunen finns ett aktivt föreningsliv.

Barn och Utbildnings bedömning är att RIK—skolan uppfyller allt det som motionären

efterfråga i sin motion. Allt går att utveckla och förbättra, det kan då vara intressant

att studera hur andra kommuner gör. Samtidigt kan Sala kommun bli bättre på att

marknadsföra det goda arbete som görs och som kan vara ett föredöme för andra

kommuner. Detta stärker även den egna verksamhetens självkänsla och ger positiva

2021—01—11

'  SALA DIARIENR: 2019/281

effekter.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Anders  Wigelsbo

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224—188 50 anders.wigelsbo@sala.se

733 25 Sala kommun.info@sala.se

www.sala.se

Direkt: 0224-74  71 00



2 (2)
2021-01-11

SALA
KOMMUN

 

Kommunstyrelsen

Sala  kommun  är en föreningstät  kommun  med ett rikt utbud av aktiviteter och ett

starkt civilsamhälle. Det är också väldigt viktigt för ungdomar att få ett socialt

sammanhang, och möjlighet till såväl mental som fysisk stimulans. Motionärens

intentioner är därför mycket goda, och samverkan mellan Sala kommuns skolor och

civilsamhället måste därför fortsätta stärkas inom ramen för bland annat  RIK-

skolan.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

tt anse motionen besvarad

 

'Anders Wigelsbo  (  C  )

Kommunstyrelsens ordförande
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Yttrande  över motion om att uppmuntra  kontakt  mellan skolor

och föreningar för att främja ungas hälsa

Bakgrund

Magnus Edman (Sverigedemokraterna) har  i  en motion föreslagit att

kommunfullmäktige skall uppdra till lämplig nämnd att uppmana skolorna att bjuda

in det lokala föreningslivet att komma till skolorna och berätta om sin verksamhet

och/eller ge eleverna möjlighet att pröva på denna.

Motionären hänvisar till "Bunkeflo-modellen" där de lokala idrottsföreningarna

besöker skolor och berättar om sin verksamhet. Eleverna får möjlighet att prova på

olika sporter, antingen i skolan eller hos föreningarna. Samarbetet gör att flera

elever upptäckte nya intressen och föreningarna fick fler deltagare.

Yttrande

I Sala finns sedan lång tid tillbaka ett upparbetat samarbete mellan föreningslivet

och skolorna, genom den så kallade RIK-skolan. RIK står för Rörelse Idrott och

Kultur i skolan där målgruppen är elever i årskurs  1-3.  Alla skolor i Sala kommun

deltar. Föreningarna kommer till skolorna. Aktiviteterna sker på skoltid.

RIK-skolan förefaller påminna mycket om ”Bunkeflo-modellen" men vänder sig inte

bara till idrottsföreningar. Eleverna får genom RIK-skolan praktiskt pröva på olika

aktiviteter. På Kultur och Fritid finns en särskild samordnare för detta.

Både skolan och föreningslivet gynnas av detta samarbete. Vi vet att många av länets

kommuner visat intresse för denna ”Sala-modell" och vill hämta inspiration från

den, för att utveckla liknande samarbeten. RIK—skolan är en av de mycket bra saker

som utvecklats i Sala och berikat Salas skolungdomar och som bidragit till att deti

kommunen finns ett mycket aktivt föreningsliv.

Barn och Utbildnings bedömning är att RIK-skolan uppfyller allt det som motionären

efterfrågar i motionen. Allt går att utveckla och förbättra och då kan det kan vara

intressant att även studera hur andra kommuner gör. Samtidigt kan Sala kommun

bli bättre på att marknadsföra allt det goda arbete som görs och som även kan

utgöra föredömen för andra kommuner. Det stärker även den egna verksamhetens

självkänsla och ger positiva effekter.
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Motion om att  uppmuntra kontakt mellan  skolor och

föreningar för att  främja  ungas hälsa.

Tiden  i skolan  och de resultat som nås är avgörande för hur barn och ungas  framtid  kommer

att se ut.  Förutom  elevernas egna ambitioner och  engagemang i  skolarbetet finns flera faktorer

som spelar roll för vilka resultat som uppnås. En av de faktorerna är god hälsa och fysisk

aktivitet. Det har visat sig finnas en koppling mellan fysisk aktivitet och goda  prestationer i

skolan. Enligt studien ”Bunkeflo-modellen” visade det sig att elever som hade fysisk aktivitet

varje dag utvecklade bättre skolresultat. Dessutom ökade även elevernas benmassa, samt

koncentrationsförmåga och samarbetsförmåga i skolan.

En viktig del i Bunkeflo—modellen var kontakt med lokala idrottsföreningar. Föreningarna

besökte skolor och berättade om sin verksamhet. Eleverna fick även möjlighet att prova på

olika sporter, antingen i skolan eller hos föreningarna. Samarbetet gjorde att flera elever

upptäckte nya intressen och föreningarna flck fler deltagare. Ett mer levande föreningsliv kan

på sikt leda till en attraktivare kommun.

Förutom föreningar och elever gynnades även lärarna, som i och med detta avlastades och tid

frigjordes för exempelvis planering och verksamhetsutveckling. Med inspiration från

Bunkeflo-modellen föreslår Sverigedemokraterna att det upprättas ett nära samarbete mellan

skolor och föreningar, där föreningslivet besöker skolor och berättar om sin verksamhet,

och/eller anordnar ”prova på”-verksamhet. Samarbetet kan också ske genom att skolorna

besöker föreningarna i deras lokaler.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sveri gedemokraterna

. Att uppdra lämplig nämnd att uppmana skolorna att bjuda in det lokala föreningslivet

att komma till skolorna och berätta om sin verksamhet, och/eller ge eleverna möjlighet att

pröva på denna.

För Sveri edemokraterna Sala

”XW/74724? äf/ÄL/
Magnus 'dman gruppledare


