FOTBOLL I GRUNDSKOLAN
Kontakt/information:

specialdistriktsförbunden
hit vänder du dig för mer information

Svenska Fotbollförbundet
Kent Nyström, ansvarig skolfrågor
kent.nystrom@svenskfotboll.se
Tel, direkt: 08-735 09 54

Blekinge FF
Rådhusgatan 28
374 36 KARLSHAMN
bff@blekingefotboll.se
www.svenskfotboll.se/blekinge/

Göteborgs FF
Box 257
401 24 GÖTEBORG
webmaster@gbgfotboll.se
www.svenskfotboll.se/goteborg

Skånes FF
Box 1046
212 10 MALMÖ
kansli@skaneboll.se
www.skaneboll.se

Västerbottens FF
Mullbergsvägen 11 B
931 37 SKELLEFTEÅ
kansli@vffboll.ac.se
www.svenskfotboll.se/
vasterbotten

Bohusläns FF
Norra Strandvägen 7
473 34 HENÅN
bff@orust.mail.telia.com
www.svenskfotboll.se/bohuslan

Hallands FF
Box 93
301 03 HALMSTAD
fotboll@hallandsidrotten.se
www.svenskfotboll.se/halland/

Smålands FF
Box 484
551 16 JÖNKÖPING
kansli@smalandsfotbollen.se
www.smalandsfotbollen.se

Västergötlands FF
Box 383
541 28 SKÖVDE
vastgotafotboll@
vastgotafotboll.org
www.vastgotafotboll.org

Dalarnas FF
Skyfallsvägen 1
791 77 FALUN
dff@dalaidrotten.se
www.dalafotboll.nu

Hälsinglands FF
Stockholms FF
Box 523
Box 1349
826 27 SÖDERHAMN
171 26 SOLNA
hff@hidrott.se
kansli@stff.se
www.svenskfotboll.se/halsingland www.stff.se

Västmanlands FF
Ånghammargatan 4
721 33 VÄSTERÅS
kansli@vff.se
www.vff.se

Dalslands FF
Backegatan 13 C
464 30 MELLERUD
dalslandsff@telia.com
www.svenskfotboll.se/dalsland

Jämtland-Härjedalens FF
Box 384
831 25 ÖSTERSUND
fotboll@jhidrott.rf.se
www.jhff.se

Södermanlands FF
Rademachergatan 34
632 20 ESKILSTUNA
kansli@sormlandsfotboll.d.se
www.svenskfotboll.se/
sodermanland

Ångermanlands FF
Järvedsleden 2
891 60 ÖRNSKÖLDSVIK
aff@vnidrott.rf.se
www.svenskfotboll.se/
angermanland

Gestriklands FF
Södra Kansligatan 11
802 52 GÄVLE
fotboll@gastidr.se
www.svenskfotboll.se/gestrikland

Medelpads FF
Box 890
851 24 SUNDSVALL
medelpads.ff@vnidrott.rf.se
www.svenskfotboll.se/medelpad

Upplands FF
Box 23 062
750 23 UPPSALA
kansli@upplandsff.c.se
www.svenskfotboll.se/uppland

Örebro Läns FF
Box 15023
700 15 Örebro
daniel@olff.se
www.olff.se

Gotlands FF
Söderväg 5 a
621 58 VISBY
gotlands.ff@telia.com
gotland.svenskfoboll.se

Norrbottens FF
Idrottens hus, Kronan A 3 B
974 42 LULEÅ
malte.olsson@norrbottensff.bd.se
www.svenskfotboll.se/norrbotten

Värmlands FF
Idrottens Hus, Box 10
651 02 KARLSTAD
kansli@varmlandsff.se
www.varmlandsff.se

Östergötlands FF
Box 11052
580 11 LINKÖPING
thomas.kolnas@osterg.rf.se
www.svenskfotboll.se/
ostergotland/

Information om att erbjuda fotboll i grundskolan
med möjlighet till kvalitetssäkring av verksamheten (certifiering).

Svenska Fotbollförbundet i samarbete med Specialdistriktsförbunden (SDF) informerar om:

Fotboll i grundskolan

- en certifierad skola står för kvalitetssäkring, samverkan, och utveckling
Fotbollens arbetsbok i grundskolan
Att reflektera över sin egen utbildning, över hur och i vilket sammanhang
man vill tillämpa de kunskaper man tillägnat sig stimulerar ens egen
utveckling. Kunskap blir kompetens och skicklighet först när den integreras
i livet som helhet, när den hjälper oss att förändras och reflektera.
Metodiken i Fotbollens arbetsbok i grundskolan är ett sätt för lärare och
elever att arbeta, tänka och lära. Pedagogiken speglar ett modernt sätt att
tänka om kunskap och lärande. Skolans uppgift är att skapa en läromiljö
som stödjer, uppmuntrar och underlättar aktivt lärande.
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Den pedagogiska tanken
Eleven ska tillsammans med sin fotbollslärare ges en möjlighet att med hjälp av denna arbetsbok planera
samt genomföra teori och praktik i “elevens val fotboll”. Varje avsnitt i arbetsboken inleds med en
teoretisk grund. Därefter följer en praktisk tillämpning, som sedan kan utvärderas av både elever och
lärare. Förslag följer sedan på grupparbetsuppgifter och fördjupningslitteratur med nya
tillämpningsuppgifter.
Innehåll i boken:
Individuell utveckling “bli din egen tränare “, fotbollens teknik, fotbollens anfallsspel, fotbollens
försvarsspel, fotbollen i samhället “rent spel, etik & moral” , fotbollens träningslära “skador,
mat & dryck”, fotbollens psykologi “idrottspsykologi och prestationsutveckling”.

Certifiering av
fotboll i grundskolan
Svenska Fotbollförbundet utfärdar
tillsammans med sina SDF, certifiering av
grundskolor med fotbollsprofil.
Avsikten med certifieringen är att säkra
kvaliteten. Certifierad skola förbinder sig att
årligen lämna verksamhetsrapport samt delta
i anordnad fortbildning.
Certifierad blir den grundskola som erbjuder
följande förutsättningar och innehåll:

STUDIEPLAN

Samtliga elever erhåller
ett ex. av Fotbollens arbetsbok
i grundskolan. Arbetsboken blir
vägledande för fotbollsundervisningen.

UNDERVISNING

Profilämnet fotboll omfattar minst 2
lektionspass á 60 min/vecka under hela läsåret.

INSTRUKTÖR

Ansvarig instruktör planerar, genomför och
utvärderar verksamheten samt ska ha
genomgått SvFFs tränarutbildning lägst
Diplomkurs Bas alt. U3 eller Steg 2

Boken finns att beställa på Svenska Fotbollförlaget

www.fotbollforlaget.se

SAMVERKAN

Skolan ansvarar och inbjuder till samverkan
mellan skola och de föreningar eleverna
representerar.

ANSÖKAN
Vi ansöker om att bli certifierad skola för fotboll i grundskolan
Denna ansökan skickas till specialdistriktsförbundet (SDF). Se baksidan av foldern för
adressuppgifter.Respektive SDF certifierar sitt eget distrikts skolor.
Vid frågor, kontakta SDF eller SvFF.
Certifieringen gäller för ett läsår i taget och prövas årligen för förlängning.
Skolans namn

Skolans postadress

Postnummer

Postort

Kontaktperson

Telefon

Roll/titel

E-post

Tränarutbildning

Fobollslärare

Telefon

Träningsanläggning (ange även underlag)

E-post

Samverkansförening-/ar

Varje elev erhåller ett ex av arbetsboken “Fotboll i grundskolan”
Ort och datum

Underskrift rektor
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