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Projekt i Skellefteå där barn får glida på snö.
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Barn ska hitta glädje
i att glida på snö
SKELLEFTEÅ

I vinter får sammanlagt 800 barn på sju
fritidshem i Skellefteå
chans att åka skidor
inom projektet ”Alla
barn har rätt”. ”Vi vill
att barn ska vara ute
och få glida på snö”,
säger Katarina Fahlen
på Svenska Skidförbundet.
Tillsammans med en kollega kläckte hon idén till
projektet som inleddes i
Östersund förra året. Den
här vintern ingår även Skellefteå kommun. Huvudsyftet är att öka barns vistelse
utomhus och även chans
att testa skidor.
65 elever från barn- och
fritidsprogrammet på Baldergymnasiet utbildas som
handledare för barnen. Det
innefattar också pedagoger
på de fritidshem som ska
delta. Svenska Skidförbundet står för skidutrustningarna som de utvalda fritidshemmen får behålla. Man
vill helt enkelt göra skidåkning till en god vana.

Natur och utevistelse

Men Katarina Fahlen
understryker att det absolut inte handlar om tävling
eller om att bli bäst – allt
utgår från barnen. Man vill
att de ska hitta glädje i skid-

Katarina Fahlen,
svenska skidförbundet.

”Vårt mål är
att fler städer
ska haka på. I
Östersund har
de anställt en
projektledare
på halvtid för att
kunna driva
projektet vidare
och det har vi
också framfört
till Skellefteå
kommun.”
åkning och att vistas i naturen.
– En stor grej är också att
se gymnasieungdomarna
växa i samband med uppgiften, säger Katarina Fahlen.
– Det här är ett fantastiskt sätt att få jobba i
skarpa projekt där ledarskap ingår. Mycket av pro-

jektets innehåll finns som
mål för den här utbildningen så det känns klockrent, säger Linda Grenholm, rektor på Baldergymnasiet.
Hon säger också att Skellefteå kommun ska bli en
barnrättskommun och att
det därför känns extra värdefullt att delta i projektet.
– Vi har haft kick-off
och mina elever visar stort
engagemang för det här.

Samarbete

I Skellefteå samarbetar de
båda skolförvaltningarna
samt kultur- och fritidsförvaltningen i projektet vars
fullständiga namn är: ”Alla
barn har rätt till fysisk aktivitet och lek i en skräpfri
miljö”. Det drivs av Svenska
Skidförbundet i samarbete
med UNICEF Sverige och
Håll Sverige Rent.
Förutom skidåkning
ingår skräpplockning och
barnen får också möjlighet att skapa en relation till
naturen.
– Vårt mål är att fler städer ska haka på. I Östersund har de anställt en projektledare på halvtid för
att kunna driva projektet
vidare och det har vi också
framfört till Skellefteå
kommun, säger Katarina
Fahlen.
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