Roskilde Håndbold får fornem pris
Stor tillykke til Roskilde Håndbold med prisen som Åben skole forening 2017!
En herlig anerkendelse for det kæmpestore skolesamarbejde, som Roskilde Håndbold gennem 30 år har
prioriteret højt, og som er blevet intensiveret de seneste 10-15 år, hvor vi både præsenterer håndbold i
skolen på alle alderstrin - OG ikke mindst får BOLDEN HELT IND I UNDERVISNINGEN, ligesom vi skaber
udvikling og udfordringer for alle. Prisen blev uddelt på Fjordskolen, hvor Roskilde Håndbold igen lavede
forløb med børn med udviklingshandicaps!
Læs mere her (hentet fra Roskilde Kultur og Idræts Facebookside)
På billedet ses nogle glade Jernladies fra Roskilde Håndbold nemlig Lisbeth og Karina Klarskov. Lisbeth,
Karina og prisuddelerne fra Kultur- og idrætsudvalget og Skole- og børneudvalget er omgivet af en masse
begejstrede elever, lærer og ledere fra Fjordskolen Lysholm, samt de seje U 14 drenge, der var med som
hjælpere! Håndbold er fedt!
Fjordskolen Lysholm er i dette skoleår en del af foreningslivet ind i folkeskolen og har med stor succes haft
forløb med Roskilde Håndbold.

Der uddeles fire Åben skole foreningspriser i år, og de fire priser uddeles til foreninger, der gør en særlig
indsats i forbindelse med Åben skole samarbejdet.
Med prisen følger udover æren, også 10.000 kr.
Priserne uddeles på vegne af Kultur- og idrætsudvalget og Skole- og børneudvalget. Prisuddelerne er:
• Birgit Pedersen, Formand for Kultur- og idrætsudvalget
• Evan Lynnerup, Næstformand for Kultur- og idrætsudvalget
• Claus Larsen, Formand for Skole- og børneudvalget
• Jette Tjørnelund, Næstformand for Skole- og børneudvalget
Begrundelse for udvælgelse:
Roskilde Håndbold har med stort engagement deltaget i ”Foreningslivet ind i folkeskolen” helt fra starten i

2013, og i år har Roskilde Håndbold med stor succes bl.a. lavet forløb med Fjordskolen. Indtil videre har
Roskilde Håndbold i samarbejde med Kommunen planlagt over 8 forløb med 3 folkeskoler.
Roskilde Håndbold har faktisk i gennem 30 år samarbejde med skoler og institutioner, men har især de
sidste 15 år udvidet og intensiveret skolesamarbejdet med det formål at få præsenteret håndboldspillet i
skolen, men endnu vigtigere få bolden helt ind i undervisningen. De har bl.a. udviklet konceptet ”Bolden ind
i undervisningen " som kan justeres til de enkelte klassetrin.
Så den nye skolereform og indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen” har været en gave til Roskilde
Håndbold. Klubben arbejder derudover med en række andre indsatser, hvor fokus er på, at alle er vigtige og
skal have udfordringer og samtidige vise at det, at bruge bolden giver super gode oplevelser og giver en
masse sociale relationer, herunder:
- Multihåndbold for børn med udviklingshandicap, hvilket spiller godt sammen med Åben skole-indsatsen.
- Babyhåndbold for 1 - 3-årige.
- Tumlinge for 3 - 5 årige.
- Mini for 5 - 7 årige. OG endelig
- Turbomini for 8-årige.

