ANSÖKAN TILL IDROTTSLYFTET SKOLSAMVERKAN ÅR 2

Läs noggrant igenom de riktlinjer som gäller för Idrottslyftet
och skolsamverkan på www.skaneidrotten.se innan ni börjar fylla
i ansökningsblanketten.
Hela formuläret och samtliga fält skall fyllas i. Inmatad
information i formuläret sparas inte förrän du skickat ansökan.
Börja med att ange er e-postadress, så får ni en kopia på er
ansökan.
Observera att verksamheten ska genomföras under eller i direkt
anslutning till den samlade skoldagen, men får inte ersätta ämnet idrott
och hälsa. Skolan har alltid ansvar för all verksamhet under den
samlade skoldagen.
Med den samlade skoldagen menas den tid då skolan har ansvar för
elever och lokaler, dvs. från det att den schemalagda undervisningen
börjar på morgonen till det att den schemalagda undervisningen slutar
på eftermiddagen. Det betyder konkret att all verksamhet där skolan är
direkt involverad (t.ex. i samverkan med idrottsrörelsen) är en del av
den samlade skoldagen och att skolan därför har ansvaret för
verksamheten. I satsningar inom Idrottslyftet är skolan därmed alltid
ansvarig.

Vänligen skriv in din e-postadress

Föreningsuppgifter

Förening A-K

Förening L-Ö

Annan förening:

Förening L-Ö

Annan förening:
Idrott *

Kommun *

Adress *

Postadress *

Föreningens kontaktperson *

Telefon (dagtid) till föreningens kontaktperson *

E-postadress till föreningens kontaktperson *

Samma som ovan

Annan, nämligen

Annan, nämligen:
Uppgifter om skolan/skolorna

Ange vilken/vilka skolor ni samverkar med? Ange skolans namn. *

Skolans/skolornas kontaktperson *

Skolans/skolornas kontaktperson telefon *

Skolans/skolornas kontaktperson e-post *

Uppgifter om satsningen

Satsningens namn *

Satsningens startdatum (åååå-mm-dd) *

Satsningens slutdatum (åååå-mm-dd) *
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Varför vill ni genomföra satsningen? Vad vill ni uppnå? *

Vad vill ni göra? Beskriv hur ni kommer att genomföra satsningen *

Vilka skolår kommer ni att vända er till? *

Ange antal elever satsningen kommer nå ut till *

Ange antal klasser satsningen kommer nå ut till *

Ange antal aktivitetstillfällen som kommer genomföras under
satsningen *

Ange antal klasser satsningen kommer nå ut till *

Ange antal aktivitetstillfällen som kommer genomföras under
satsningen *

Vilken är skolans roll och åtaganden i satsningen? *

Söker följande belopp *

Satsningens kostnader. Ange i kronor. Specificera vad pengarna
kommer att gå till. *

Övrigt
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