Fodboldlinjen
Randers
Et stærkt samarbejde på tværs i Randers uddanner unge til foreningsarbejde og som trænere, ligesom det samler kommunens unge om
fodbold og fællesskab

AF UNGDOMSSKOLELED ER ST EF F EN R ENG A ND ER SEN , R AN DE R S UN G DO M S S KO L E O G FO DB O L DL IN J E N R AN DE R S

For cirka 10 år siden ønskede nogle elever
på en folkeskole at træne og spille fodbold
som en del af deres skoledag. Der var nogle
voksne, der var lydhøre overfor ønsket, og
de gik i gang med at finde ud af, hvordan
dette kunne lade sig gøre.
I 2016 ønskede skoleafdelingen at udvikle
og udbygge fodbold-tilbuddet, så flere af
kommunens skoler fik muligheden. Opgaven blev en del af Randers Ungdomsskoles
opgaveportefølje, og der blev indgået en
driftsaftale mellem skoleafdelingen og
Randers Ungdomsskole.
Voksede sig stor
I de følgende år gik udviklingen stærkt –
dels med udviklingen af konceptet bag
Fodboldlinjen Randers, dels med at udvide
deltagerkredsen. Fodboldtræningen blev et
godkendt valgfagstilbud, og der er indgået
gensidigt forpligtigende partnerskaber
med skolerne.
Sidenhen er alle skoler kommet med, og
der er i dette skoleår tilmeldt over 700
elever, der trænes af mere end 30 undervisere. Fodboldlinjen Randers er et fællesskab, hvor legen med bolden, samværet
og træningen for at blive bedre er i fokus.
Der er ikke krav om særlige færdigheder,
men eleverne skal bidrage ind i et gensidigt
forpligtigende fællesskab, ved at møde til
tiden og aktivt deltage. Fodboldlinjen er for
alle, uanset niveau.
Indholdet
Fodboldlinjen Randers drives og udvikles i et stærkt samarbejde med Tradium

Foto: Claus Andersen og Randers FC
(erhvervsskolen), DBU, folkeskolerne og
Randers Ungdomsskole, men ligeledes
med lokale foreninger og erhvervslivet.
Fodboldlinjen Randers omfatter nedenstående elementer:
•
Fodboldundervisning på folkeskoler
40 uger om året i 2 lektioner pr. uge
•
Elever fra 5.-9. årgang
•
Samarbejde mellem nogle ”fødeskoler” og overbygningsskoler,
hvor 6.klasserne er med for at lette
skole-overgang mellem 6. og 7. klasse
– skoleskift
•
Juniorlederuddannelse i samarbejde
med Tradium (erhvervsskolen)
•
C1-trænerkursus for elever i samarbejde med DBU
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Samarbejde med Randers FC, der giver elever og forældre mulighed for at
komme gratis til Superliga-fodbold.
Herudover kommer Superliga-spillere
ud og deltager i træningen et par
gange om året.
Intro-forløb for nye unge trænere i
samarbejde med klubberne
Studietur, hvor elever på tværs af
skoler er sammen
Træneruddannelse, via DBU, for underviserne
Den årlige dimission for Fodboldlinjen,
hvor beviser uddeles
Deltagende skoler får udleveret et
”start-set”, således de har bolde, overtrækstrøjer og kegler

Foto: Claus Andersen og Randers FC

•

Økonomisk hjælp ved udgifter til leje
af kunststofbane i vintertiden
•
PR og kommunikation via skrevne og
sociale medier, samt plakater, brochurer, og oplæg.
Fodboldlinjen Randers er organiseret
således, at den enkelte skole selv skal stille
med en lærer til de første 20 elever - dette
for at sikre lokal forankring og opfølgning.
Er deltagerantallet højere, så stiller Fodboldlinjen med en underviser.
Opbyg din egen klub!
Det er Jesper Møgelvang, lektor på HHXTradium og leder af Fodboldlinjen Randers
John Witting, der har udviklet juniorlederuddannelsen.
Konceptets navn er ”Opbyg din egen klub”.
Eleverne skal igennem 6 ugers undervisning, der udmunder i 30 minutters
mundtlig eksamen, hvor konceptet skal
fremlægges via en synopsis. Eleverne er
opdelt i grupper af 3 og 4 elever.
Igennem de 6 uger skal eleverne opbygge
deres egen klub fra bunden. De skal opstille
visioner, missioner og mål for deres klub.
De skal give klubben et navn, de skal vælge
klubtrøjer/farver og de skal give klubben et
logo, som fortæller noget om de værdier,
klubben lægger vægt på.
Go eller no go?
Derefter skal der udarbejdes budgetter for
klubben og der skal lægges en økonomisk
ramme. Eleverne arbejder med kommu-

nikation, om hvordan man tilrettelægger
forældremøder, skriver informationsbreve
og eleverne skal oprette deres egen facebookside til brug i klubben.
Eleverne skal også lære at opstille profiler
for de trænere, der skal ansættes. De skal
lave profiler på formand, kasserer og holdledere i klubben.
Afslutningsvis skal eleverne vurdere om
det er “go” eller “no go” for klubben. De
skal argumentere for klubbens eksistens,
eller om klubben måske er et for ambitiøst
projekt.
Nye samarbejder
Eksamen afholdes på HHX-Tradium. Eleverne modtager et diplom med karakter
og linjens indhold. Dimissionsfesten for
juniorledere, C1-trænerne og deres forældre
afholdes på HHX-Tradium. Det er borgmester Torben Hansen, der forestår dimissionstalen.
I dette skoleår er linjen blevet yderligere
udvidet, fortæller lektor Jesper Møgelvang.
Til at undervise i økonomi og budgetlægning kommer der en økonomimedarbejder
fra Jutlander Bank, og til at styrke kommunikationsdelen er DBU/Jylland med.
Konceptet er nu oversat til engelsk og
sendt til Randers venskabsbyer i Island,
Finland, Norge, Sverige og Polen.
England og resten af Danmark
Til januar 2021 skal repræsentanter fra
fodboldlinjen til Chesterfield i England og

holde oplæg om bl.a. juniorlederuddannelsen for skolefolk fra England, Wales og
Skotland.
Men også i Danmark sker der nu en udvidelse. Således er DBU/Jylland nu meget
interesseret i at udbrede uddannelse til
klubber og kommuner i hele landet.
Jacob Ebsen Madsen, der er chef i Kommune og Samfund i DBU/Jylland siger:
- Fodboldlinjen i Randers Kommune er det
gode eksempel på, hvad et struktureret
og prioriteret samarbejde mellem klubber,
kommune og skoler kan medføre.
- Udover fodboldtræningen har linjen haft
succes med juniorlederuddannelsen og C1
træneruddannelsen. Disse tiltag er med
til at udvikle de unge, men også med til
at styrke og udvikle de lokale klubber,
hvor flere af de unge efterfølgende bliver
involveret som trænere, holdledere eller
i ungdomsbestyrelser. Konceptet vil vi
meget gerne udbrede til andre kommuner,
klubber og skoler i Danmark, slutter Jacob
Ebsen Madsen.
Fortsætter i klubber
Sidste skoleår samlede Fodboldlinjen de
lokale klubber til et møde på den sidste
undervisningsdag på C1-uddannelsen for at
binde de uddannede elever sammen med
de klubber, de kommer fra. I det kommende skoleår forventer Fodboldlinjen at
kunne bringe endnu flere uddannede og
klubber sammen. Den store drøm er at
kunne bringe både C1-træneruddannede
og Juniorleder-uddannede sammen med
klubberne.
I de tre år Junioruddannelsen er blevet
tilbudt 9. klasses eleverne på fodboldlinjen
er antallet steget år for år. Fra 12 elever i
2018 til 48 i 2019, og i 2020 var der 60, der
bestod juniorleder-uddannelsen. Sidste år,
der var det første med C1 træneruddannelsen, gennemførte 20 den.
- Vi regner med at 80 elever gennemgår lederuddannelsen og 20 gennemgår
træneruddannelsen i 2021. Interessen er
meget stor blandt eleverne, og da fodboldlinjen nu dækker hele Randers Kommune,
alle 20 skoler er med og elevtallet er over
700, er der basis for en udvidelse, siger
John Witting.
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