
DBU og folkeskolen mod fælles mål

ÅBEN SKOLE DAG



HOVEDET, KROPPEN, KLUBBEN 
•  Er et tilbud til jer, der ønsker at rekruttere børnespillere, ungdoms-

spillere og unge frivillige.

•  Er en god mulighed for at styrke samspillet med den lokale 
skole og for at brande jeres klub i lokalområdet.

HVAD
•  ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er tre fagdage for skoler, bestående af 

en Trivselsdag (Hovedet), en Sundhedsdag (Kroppen) og en ’Åben 
Skole’ dag (Klubben) for både ind- og udskoling. 

•  Jeres klub bliver vært for ’Åben Skole’ dagen, der afholdes i samarbejde 
mellem jer og en lokal skole. Aktiviteten bygger på de gode erfaringer, 
mange klubber tidligere har haft med ’Kom ud af PomFRITTEN’.

•  ’Åben Skole’ dagen giver både ind- og udskolingselever en forsmag 
på, hvordan det er at være medlem og/eller frivillig i jeres klub. 

•  Når I vælger at invitere en skole til ’Åben Skole’ dag, bliver de auto-
matisk tilbudt en Sundhedsdag og en Trivselsdag. Sundheds- og 
Trivselsdagene kræver ikke noget af jer, da skolen selv står for afvik-
ling af disse, men de er med til at gøre det endnu mere attraktivt for 
skolen at deltage i ’Åben Skole’ dagen i jeres klub.

”Dette er det bedste tiltag, der er lavet  

i mange år, da der er masser af

læring på forskellige parametre og 

minimalt arbejde for klubberne.”

Ungdomsformand, Maribo Boldklub



ÅBEN SKOLE DAGEN:

HVORDAN
•  DBU stiller med to instruktører, der står for at afvikle ’Åben Skole’  

dagen og sørger for alle materialer til afviklingen.

 •  Aktiviteterne foregår i jeres klub og på jeres baner – medmindre andet 
aftales. 

 
•  I stiller følgende til rådighed: Klubhus/lokaler til undervisning, om-

klædningsrum, vand, strøm samt et græsareal svarende til minimum ½ 
11-mandsbane.

•  I stiller med en kontaktperson, der kan åbne klubhuset for skolen, når 
de ankommer. Det anbefales, at personen er tilstede i hele tidsrummet 
(8.00-15.00), så I kan interagere med lærere og elever i løbet af dagen. 
Det er dog ikke et krav.  

•  I har som værter mulighed for at holde korte oplæg for henholdsvis 
ind- og udskolingseleverne i tidsrummet kl. 13.00-15.00, hvor I kan for-
tælle om jeres klub og mulighederne for at blive medlem/frivillig. I er 
desuden meget velkomne til at dele flyers o.l. ud på dagen.

VIDSTE DU, AT
• 91% af de klubber, der har afviklet en ’Åben Skole’ dag, efterfølgende har fået nye spillere 

forbi til træning i klubben.

• 73% af de klubber, der har afviklet en ’Åben Skole’ dag, har fået navne og kontakt- 
oplysninger på udskolingselever, der ønskede at høre mere om mulighederne for at blive 
frivillig i klubben.

• 64% af de deltagende udskolingselever var overraskede over hvor mange måder, man kan 
være frivillig på.

• 93% af de klubber, der har deltaget i ‘Hovedet, Kroppen, Klubben’, vil anbefale andre 
klubber at afvikle en ‘Åben Skole’ dag.

?



Søren Hørslev Nordtorp
Landsdækkende projektkoordinator
Telefon 46340745
Mail: fagdage@dbu.dk 

TILMELD JERES KLUB PÅ DBU.DK/FAGDAGE

HVORNÅR
Det er som udgangspunkt muligt at afholde en ’Åben Skole’ dag i en af  
nedenstående perioder:

HVAD KOSTER DET?

•   Deltagelse i ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ koster 4500 kr.
 
•   Beløbet dækker, at DBU stiller med to instruktører, der står for afviklingen af 

’Åben Skole’ dagen samt at skolen får adgang til materialer, så de selv kan 
afvikle en Sundhedsdag og en Trivselsdag. 

•   I kan eventuelt lave en aftale med skolen om at dele betalingen.

VIGTIGT AT VIDE OM ’ÅBEN SKOLE’ DAGEN  

•   ’Åben Skole’ dagen har en maksimal kapacitet på 100 indskolingselever og  
60 udskolingselever. 

•   Ønsker I at invitere flere elever end det tilladte, fra den samme skole, er det 
muligt at booke en ekstra ’Åben Skole’ dag. Prisen for den ekstra afvikling af 
’Åben Skole’ dagen vil være 2500 kr. 

Har I spørgsmål, eller ønsker I at rekvirere materialer til at invitere den lokale 
skole, så kontakt:

Forår/sommer   April - juni 
Sommer/efterår   August - oktober

I kan altid finde de præcise perioder for mulig afholdelse af en 
’Åben Skole’ dag på: www.dbu.dk/fagdage/tourplan
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