Den åbne Skole: Foreningens overvejelser omkring samarbejde med skolerne
Rubrikkerne udfyldes med korte beskrivelser og afkrydsning.

Mulig titel på samarbejdet:

Kend dine grænser – Du kan mere end du tror.

Hvilken målgruppe?

x Indskoling  Mellemtrin  Udskoling x Muligt for alle årgange

Virker det muligt, at samarbejde med
aktiviteten igennem andre fag/fagområder
end idræt?
Beskriv samarbejdets indhold – eksempelvis
eksempler på aktiviteter

Evt. klassetrin:
 Ja  Nej
Hvis ja, hvilke: Religion, Dansk, Matematik, Kulturelle fag
Dialog med eleverne om at kende sig selv og ikke tro på at de
begrænset af opgaver som er svære. Vi vil med vores værktøjer, klæde
eleverne på at kunne handle under svære rammer og via kulturen kan
vi give eleverne et stærkere syn på det multikulturelle værdier.
Undervisning over de tre måder vil være fordelt sådan:







Det er aldrig svært ( undervisning af det mentale på et lavt
plan for børn i klasselokale
Thai Boxing for børn, vi vil gennem lege med balance, slag,
spark koordinering skabe en synergi mellem eleverne og
deres krop
Vores hjerne er det sjoveste våben ( fremlæggelse af tegne
film om hjernen, når vi iikke gider og motivation i klasselokale
Balance og styrke.
Vi tilrettelægger vores undervisning ud for aldersgrupperne.

Samarbejdets tidsmæssige udstrækning?

x Et længere undervisningsforløb (fx 3 måneder)
 Et kortere introduktionsforløb (fx 2-4 uger)
x Præsentere foreningen og dennes sportsgren ved en
undervisningstime/ idrætsarrangement.
 Andet? Beskriv:

Økonomi i forbindelse med samarbejdet?

Det koster ingenting udover normalt kontingent for eleverne. Vi har alt
det nødvendige udstyr for at kunne komme i gang. Skulle der være
uforudsigelige udgifter, er det meget små beløber som skolerne selv
kan dække.
Dog er der et tidsrum som skal passe, da de fleste af vores træner er
på arbejde i dagtimer.

Facilitetsbehov?

Foreningen tænker at kunne tilbyde

Skolens område:
 Hal
x Klasselokale
 Gymnastiksal  Udendørsområde
X Foreningens egne facilliter
 Andet:
 skoler i foreningens geografiske nærhed

samarbejde med…:

 skoler uden for foreningens geografiske nærhed
X flere skoler på en gang
 én skole af gangen
 Andet:

Andre overvejelser omkring samarbejdet:

Lokalforeningen vil få udarbejdet et 3mdrs forløb som vil blive
godkendt af vores hoved organisation DMF.
DMF vil ligeledes også kunne stå inde for at vores forening har
tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne udføre
undervisningen med gode resultater.

Fx Lokalforeningen har en
hovedorganisation, som har udarbejdet
undervisningsmateriale, som foreningen vil
kunne benytte til idrætsundervisning

Kontaktdata:
Foreningens navn

Horsens Muay Thai – MMA

Kontaktperson

Shino T

Mobiltelefon

41168662 Træffes bedst via mail fra 09:00 – 17:00 i hverdagene

Mail

Shinoshino@live.dk

OBS: Bedes sendes til Sport Horsens senest den 1. maj 2014 på: mail@sporthorsens.dk

