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Remiss: Motion från Gunnar Bråvik (L) "Ett
sportlov värt namnet"
Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Ett
sportlov värt namnet” och föreslår i denna att Barn- och skolnämnden
och Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar fram
en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter under en
vecka. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till gratis prova-på verksamhet för
elever om det möjliggörs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det ingår
inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under elevernas fritid.
Barn- och skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen
genomför redan ett samarbete inom ramen för Lov i Lund som är ett
statsbidrag som avser kostnadsfria lovaktiviteter för åldersgruppen 6–15
år. Inom ramen för det statliga stödet undersöker Kultur- och
fritidsförvaltningen möjligheterna att involvera föreningslivet för att bl.a.
erbjuda kostnadsfria sportaktiviteter på loven.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018 dnr BSN
2018/0119.
Motion från Liberalerna, Motion från Liberalerna "Ett sportlov värt
namnet" den 18 februari 2018 dnr KS 20108/0169.

Barnets bästa
Motionen handlar bl.a. om hur barn och unga ska få möjlighet att
kostnadsfritt prova på olika idrotter under sportlovet. Skolornas
fritidshem erbjuder olika aktiviteter under loven men ett utökat utbud
under sportlovet är bra för barn och elever i Lunds kommun.

Ärendet
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Ett
sportlov värt namnet” och föreslår i denna att Barn- och skolnämnden
och Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar fram
en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter under en
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vecka. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den
18 maj. I motionen lyfts även att föreningslivet under veckan skulle få fri
tillgång till kommunens skollokaler och hjälp med marknadsföring för att
kunna låta barn och unga prova på olika idrotter gratis under sportlovet.
Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande
Fritidshemmet ska enligt skollagen och läroplanen komplettera
utbildningen i grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska även
stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska även främja
allsidiga kontakter och social gemenskap. Detta ska ske genom att
undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare
genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna
erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som
integrerar omsorg och lärande. Undervisningen i fritidshemmet
kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad
ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå
från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att
främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra
genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt
med utforskande och praktiska arbetssätt.
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en allsidig
rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika
naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva
rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt
aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk
aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande.
Skolorna och fritidshemmen arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag
och läroplan, för att erbjuda eleverna fysiska aktiviteter. Det är bl.a.
vanligt att olika föreningar bjuds in till idrott- och hälsa-lektionerna för
att eleverna ska få möjlighet att prova på olika sporter och idrotter. Även
under skolloven genomför fritidshemmen utflykter och aktiviteter för att
bl.a. främja fysisk aktivitet.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till gratis prova-på verksamhet för
elever om det möjliggörs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det ingår
inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under elevernas fritid.
Barn- och skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen
genomför ett samarbete inom ramen för Lov i Lund som är ett statsbidrag
som avser kostnadsfria lovaktiviteter för åldersgruppen 6–15 år. Inom
ramen för statsbidraget undersöker Kultur- och fritidsförvaltningen
möjligheterna att involvera föreningslivet för att bl.a. erbjuda
kostnadsfria sportaktiviteter på loven. Samarbetet mellan förvaltningarna
består bl.a. i att se över om även skolornas fritidshem kan få del av Lov i
Lund-aktiviteterna eller om någon aktivitet kan anordnas i samarbete
med fritidshemmen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och skolnämnden föreslås besluta
att

avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
förvaltningens tjänsteskrivelse ”Remiss: Motion från Gunnar
Bråvik (L) ”Ett sportlov värt namnet” 2018-03-28.

Jytte Lindborg
Skoldirektör
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Emma Möller
Utvecklingsledare

