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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Mini -playmaker 

Ansøger 
Forening 

Hedensted Kommune 

Kontaktperson 

Dorthe Rosenvinge 

Adresse 
Vejnavn 

Tjørnevej 
Nr 

6 
Etage Side/dør 

Postnummer 

7171 
Bynavn 

Uldum 
Postboks 

Telefonnummer 

30456436 

E-mail 

dorthe.rosenvinge@hedensted.dk  

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 
Ja 

Kriterium for ansøgning 
Hvilket kriterium hører din ansøgning under 

1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og 
fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer gode tidsvarende muligheder for børn og 
unge. 

Projektbeskrivelse 
Formål - baggrund - tidsplan 

Med skolereformen er skolerne blevet forpligtet til at inddrage det omgivende 
samfund i undervisningen. Det kan fx dreje sig om erhvervsliv, 
kulturinstitutioner eller foreningsliv. I foråret 2014 tog Hedensted Kommunes 
folkeskoler på opfordring fra Læring og Kultur & Fritid kontakt til 
foreningslivet i deres respektive lokalområder, og tilbagemeldingerne fra disse 
møder er generelt positive. Begge parter vil gerne samarbejde. Både for skolerne 
og for de nye samarbejdspartnere i lokalsamfundet er Den Åbne Skole dog en 
udfordring, som kræver en grundlæggende omstilling. Der er tale om en helt ny 
arbejdsform, og man må regne med, at der mange steder vil gå flere år før den 
falder naturligt. 

Kultur & Fritid i Hedensted Kommune ønsker i skoleåret 2015/16 at gennemføre et 
forsøg med en mini-playmaker funktion efter inspiration fra Aalborg. Playmakeren 
skal være en ekstra katalysator for skole-foreningssamarbejdet i opstarten af Den 
Åbne Skole. 

Playmakerens opgaver vil være: 
• At facilitere kontakt mellem skoler/SFO'er og eksterne aktører - primært 
folkeoplysende foreninger, men det kan også være fx museer, lokalarkiver, 
biblioteker eller musikskole. 

At sikre en koordination af praktiske forhold omkring hver aktivitet. 
• At udbrede kendskabet til kommunens rige foreningsliv blandt skolelærere og 
dermed inspirere til nye aktiviteter. 
• At sikre en videndeling af gode erfaringer. 
• At medvirke til at gøre rammerne for samarbejde under Den Åbne Skole simple 
og ubureaukratiske for parterne. 

Den fulde projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag. 
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Projektets budget 

Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

ingen indtægter 

Beløb (Kr.) 

0,00 

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Indtægter i alt (Kr.) 

0,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

lønudgift 520 timer 	(10 t./u.) 	å 175 kr. 

Beløb (Kr.) 

91000,00 

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor. 
Udgifter i alt (Kr.) 

91000,00 

Ansøgt beløb 

Ja 

Beløb (Kr.) 

91000,00 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Nej 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. 

brev til: 

Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde. 
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