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Aftale mellem skole og bordtennisklub  

Denne aftales indgås, når enten ½-dagsuddannelse eller Besøgsaktivitet ønskes. Forudsætningen for at indgå 

denne aftale er, at klubben er medlem af BTDK og udbyder et lokalstævne, som skolen tilmelder sig.  

Denne aftale henvender sig til skoler (folke-, privat-, fri- eller specialskoler med 3., 4. og 5. klassetrin), der har 

klasser med flere end 8 elever (min. 4 drenge og 4 piger), samt ikke har faste klasser på tværs af trin.  

Denne aftale (skole-klubaftale) gælder for skoleåret 2019-2020, og slutter ultimo juni 2020.  

 

Hvad tilvælges? (skal udfyldes) 

Aktivitetselement Planlagt dato/periode  Hvor 

Lokalstævne (obligatorisk)   

½-dagsuddannelsen   

Besøgsaktivitet   

Både klub og skole 
1. Skal samarbejde om at få bordtennis i børnehøjde til at blive en god oplevelse for klasserne. 

2. Skal gensidig udveksle kontaktoplysninger på alle implicerede personer, så formidling let kan ske. 

3. Skal aftale datoer for Besøgsaktiviteterne. 

Skolen skal 

Hvis ½-dagsuddannelse vælges: 
1. Så kan skolen stille med op til 6 lærere/pædagoger under ½-dagsuddannelsen.  

2. Så skal skolen afholde vikardækningen. 

3. Så bør lærerne gå i gang med 4-6-ugersforløbet efter ½-dagsuddannelsen, men inden lokalstævnet. 

4. Og skolen stiller med 3 eller flere klasser til lokalstævnet, modtage 24 bat og 110 bolde til kurset. 

 

Skole OL – bordtennis er OL i børnehøjde. Det betyder, at bordtennisøvelser, klassesamarbejde, 

konkurrencer og hele stævneoplevelsen er tilpasset, så elever fra 3. til 5. klassetrin oplever fællesskab, 

færdighed og fairplay. Aktiviteterne er tilpasset, så alle kan være med - også paraelever.  

- Det handler ikke om at finde vinderen, men at give så mange elever som muligt  

en god oplevelse af at være med og at den enkelte elev bidrager til det fælles mål. 
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Hvis Besøgsaktivitet vælges: 
1. Så skal skolen være åben for at møde i klubben eller have klubben på besøg i skoletiden.  

2. Så skal skolen stille med en ansvarlig lærer/pædagog for hver deltagende klasse i besøgsaktiviteten.  

3. Så skal skolen dække eventuelt transportomkostning til klubben. 

 

 

 

 

 Bordtennisklubben skal  
1. Leverer et skolesæt til skolen, når den tilmelder min. 3 klasser til lokalstævnet. 

2. Hvis der vælges ½-dagsuddannelse, deltage med repræsentanter og være vært for kurset. 

3. Hvis der vælges besøgsaktivitet, så udarbejde et fagligt indhold og sende en invitation til skolen. 

 

 

For skolen For Bordtennisklubben 

Skolens navn: 

 

 

Klubbens navn: 

 

Kontaktperson (lærer/pædagog):  

 

 

Kontaktperson (klubleder): 

Adresse: 

 

Adresse: 

E-mail: E-mail: 

Mobil: Mobil: 

 

 

 

__________________  ___________________________________ 

dato                                underskrift 

 

 

 

__________________   ________________________________ 

dato                                 underskrift 
 


