
 

 

 STARTA SKOLVERKSAMHET 
• Ta kontakt med rektorer och/eller idrottslärare och berätta om hur ni vill 
samverka med skolan. Gör upp om tider så det inte blir någon konflikt 
 
•Sök idrottslyft för skolsamverkan, 50% av alla samverkansmedel går till just 
skolsamverkan så här finns mycket pengar att hämta.  
 
•Prata med idrottslärare och fråga om de vill ha hjälp med t.ex en kidsvolleylektion 
per klass. Avgränsa årskursintervall samt antal skolor så att upplägget inte blir er 
övermäktigt.   
 
• Se till att de som är med och håller lektioner i skolorna är era bästa "säljare", för 
många kommer det vara första mötet med volleybollen och det är vitkigt att det 
blir bra. 
 
• För att anordna en skolturnering, samverka gärna med andra aktörer såsom 
skolan samt fritidsgårdar. Sen även till att engagera hela klubben.  
 
Därför SKA MAN HA SKOLSAMVERKAN 
Volleybollsporten har inte samma utbredning som t.ex fotboll och innebandy, 
vilket syns på idrottslektioner runtom i landet. Att på något sätt då ge barnen 
möjligthet att prova på och förhoppningsvis fastna för volleyboll kan vara en 
enorm vinst för klubben 

 
FAQ 
Varför ska man ha skolvolley?  
-Det ger de som redan tränar möjlighet att träna mer, och de som inte redan 
tränar möjlighet att prova  

> Hur kan man ha skolvolley gratis? 
-Genom att söka medel för skolsamverkan genom idrottslyft så kan man få 
ersättning därifrån för att t.ex betala en tränare, köpa utrustning etc. 
 

> Hur rekryterar man från skolan till ordinarie verksamhet? 
-Förutom att använda sig av de som redan spelar, genom att ligga på dem att 
dra med sina vänner, kan man även ha med sig foldrar och infoblad om 
träningar att del ut. Man kan även fråga om man kan sätta upp affischer på 
lämpliga platser i skolan.  
 

> VIilka olika skolaktiviteter finns? 
- Skolvolley (träning), Nattvolley/skolturnering, fritidsvolley, att hålla i 
idrottslektioner, elevens val-aktivitet samt lärarutbildning. Läs mer om varje 
aktivitet på www.volleybompa.se  
       

SKOLAN 
> Alla barn går i skolan, därför 

är skolan en enorm 
rekryteringskanal för 
föreningen. 

 

> Få lärare har erfarenhet av 
modern barn- och 
ungdomsvolleyboll. Om 
möjligt, hjälp gärna till att 
hålla lektioner   
 

> Anordna en utbildning i 
kidsvolley och fyrmanna för 
idrottslärarna och 
fritidspedagogernai er 
kommun, ta kontakt tidigt 
med rektorer och erbjud det 
som en bra fortbildning.  
 

> Att arrangera en 
skolturnering är en bra 
rekryteringsinsats, i 
synnerhet om man kan 
kombinera det med 
lektioner innan. 

 

> Skolvolley, träningstid i 
anslutning till skolan, är ett 
bra sätt dels för att få nya att 
testa men också för att de 
som tränar i grupp ska kunna 
träna oftare utan konkurrens 
från andra kvällskativiteter 
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