Ny organisering av barneidrettsskole.

Etter 2 års arbeid for å finne en ny modell for organiseringen av barneidrettsskola, ble ny modell vedtatt på
årsmøtet i TIF 30. mars 2017. Denne modellen er under utprøving i inneværende sesong, og skal evalueres
på nytt til våren.
Bakgrunnen for at TIF startet arbeidet med å endre organiseringen av barneidrettsskola og de øvrige
idrettstilbudene til de yngste (6-9 år), var ønsker fra foreldre. Mange ga uttrykk for at det var for mye å
velge i for de minste, og at særgruppene nærmest ”kranglet” om ungene. Idrettsskola, som skal være et
variert og allsidig tilbud til de yngste, druknet litt i mengden av andre tilbud, og antall påmeldte unger har
sunket de siste årene. For TIF ´s del så stod derfor valget mellom å endre organiseringen av all barneidrett
for de yngste, for å prøve å bevare barneidrettsskola, eller å avvikle denne fullstendig.
Det ble i den forbindelse sendt ut skriv om foreldreundersøkelse til alle med unger fra 1.-6.trinn på
barneskolen (dette skjedde i august 2016). Selve undersøkelsen måtte man inn på TIF sine nettsider,
tynsetidrett.no for å svare på. Dessverre var det kun rundt 40 personer som svarte på undersøkelsen, men
de svarene ble nøye gjennomgått, og satt sammen med hva særgruppene i TIF hadde av innspill. Det var et
tydelig flertall som mente at 6-åringene hadde for mange tilbud å velge mellom, og at idrettsskola burde
styrkes for å ivareta allsidigheten. Resultatet ble derfor at en bred arbeidsgruppe ble nedsatt i TIF, for å
forme et forslag til ny organisering av barneidrettsskola og de andre idrettstilbudene til de yngste.
Det som ble det viktigste for TIF i dette arbeidet, var å finne en modell som best mulig tok vare på barnet.
Vi er jo veldig klar over at allsidighet er viktig, spesielt for barnets utvikling. Dette stemte også med
flertallet med foreldre, som ønsket at Idrettskolen skulle starte med 1. trinn. I tillegg var det viktig at de
yngste ikke skulle behøve å velge aktivitet, men skulle ha tilbud om å prøve forskjellige aktiviteter.
1. trinn får tilbud om 7 forskjellige aktiviteter i perioden september – mai. Her er særgruppene
ansvarlig for tilbudene og trenere fra gruppene er medvirkende.
Etter ny modell får 1. klassingene ikke tilbud om å delta på aktiviteter i særgruppene utover
idrettsskolen.
MEN alle særgruppene har anledning til å tilby familieaktiviteter, uavhengig av idrettsskola, evt
helgeturneringer etc. Dette kan skje 2 ganger på høsten og 2 ganger på våren. Påmelding skal skje fra
gang til gang. Så er det opp til særgruppene å benytte denne muligheten. Her har fotballgruppa f.eks
NØK-dagen i sept.
2. trinn får tilbud om aktivitet gjennom NØVGS, hvor idrettselevene er instruktører. Denne aktiviteten
foregår på mandager rett etter skoletid. (kortdag). Alltid en voksen tilstede samme med elevene.
Dette er et tilbud med mye lek og aktivitet, som foregår både i Holmenhallen og ute. F.eks er aking
populært.
3. trinn får igjen tilbud om forskjellige aktiviteter (8 stk). Da har klatring kommet inn, og turn erstattes
av skiskyting. Også her er særgruppene ansvarlige for aktiviteten.

Styret i Hovedlaget bestemte også at Idrettsskola skulle være gratis for 1. klassingene, siden dette er et
nytt tilbud for dem.
I øyeblikket er det ca 50 unger som er påmeldt fra 1 og 3 trinn. 2. trinn begynner etter høstferien og
har ikke avsluttet påmeldingen enda.
Selvfølgelig er vi klar over at det er 4. klassinger som fortsatt gjerne skulle hatt tilbud om idrettsskole.
Men dessverre er tendensen slik at de aller fleste i denne alderen ønsker å begynne å velge idrett. Siste
året med 4. trinn var det 9 påmeldte. I tillegg ser vi at en del kun ønsker å delta på noen av tilbudene
og ikke alle. Dette var også medvirkende til at det ble valgt å heller prioritere 1. trinn og gi et godt
tilbud til dem.
Idrettsskola er i gang med håndball som første aktivitet for 1. og 3. trinn. De er 20-25 på hvert trinn og
har nå tatt i bruk både Tynsethallen og Holmenhallen for å gjøre aktiviteten best mulig.
Det er fortsatt mulig å melde seg på idrettsskola. Gå inn på www.tynsetidrett.no og meld på barnet
ditt.
Det ligger også informasjon om priser for 2. og 3. trinn.

HUSK! Ungene må også meldes inn i TIF, hovedsakelig pga Klubbforsikringen som gjelder fram til det
året de fyller 13. år. Info ligger også på TIF-siden.

Ta gjerne kontakt med Rita Harsjøen – tel 990 05 321, om du lurer på noe.

