OV Helsingborg på internationell konferens
OV Helsingborg har presenterat sitt omfattande sociala projekt ”Handbollsskola för alla – mot
utanförskap och för integration”, vid en stor internationell konferens i Malmö

Bilden: Mats Jacobson, projektledare, presenterar projektet ”Handbollsskola för alla” för ett 100-tal konferensdeltagare

Institutionen för Idrottsvetenskap vid Malmö högskola stod tillsammans med European
Association for Sport Management. EASM, som värd för The European Sport Management
Conference. Malmö den 5-8 september 2018 med 750 – 800 deltagare, från hela världen.
Temat var Managing Sport in a Changing Europe. Konferenstemat har valts för att reflektera
de förändringsprocesser och utmaningar som pågår inom idrotten och samhället i stort, och
som måste hanteras av idrottens organisationer på olika nivåer. Det kan t ex handla om frågor
kopplade till migration, integration och mångkulturalism. Konferenstemat var dessutom
tydligt kopplat till det lokala och nationella sammanhanget, samtidigt som det är
internationellt relevant.
OV Helsingborg inbjöds av arrangören att presentera sitt sociala projekt som identifierats som
mycket intressant och lovvärt.
*Mer information om projektet ”Handbollsskola för alla” biläggs.

Handbollsskola för alla -

Bilaga

mot utanförskap för integration

Projektet har nu varit igång i två år. Varje vecka deltar 300 barn, 7-10 år, i verksamheten. I
fyra olika stadsdelar bedrivs handbollsträning och läxhjälp på eftermiddagar som ett led i att
visa barnen en väg in i ett välkomnande föreningsliv.
Projektet syftar till att motverka att barn hamnar i utanförskap och får leva i samhället istället
för utanför. Med tidiga insatser ökar chanserna att motivera barn att finna en meningsfull och
aktiv fritid. Ett nära samarbete med skola, fritids, polis, kyrka och andra instanser i samhället
borgar för framgång. Responsen från skola och fritids har från start varit mycket positiv,
tillsammans kommer vi att ha stora möjligheter att ge barn en bra start på livet,
I samarbete med Arvsfonden, som till stor del finansierar projektet, kommer vi under en
treårsperiod försöka motverka utanförskap och integrera barn och deras föräldrar i vår
ordinarie handbolls-verksamhet. Forskning har visat att ca 13 % av alla barn som börjar
skolan kan komma att hamna i ett utanförskap med arbetslöshet, sjukdom, kriminalitet mm. I
vår stad innebär det nästan 200 barn varje år. Kostnaden för ett livslångt utanförskap i en enda
åldersgrupp i Helsingborg är 2,8 miljarder kronor. Då är ändå de personliga lidandena
omöjliga att beräkna.
Projektet bedrivs på fem olika skolor: Dalhemsskolan, Drottninghögsskolan, Wieselgrenskolan, Nanny Palmkvistskolan och Västra Berga skola. Träningen bedrivs med hjälp av
spelare från OV, både killar och tjejer. Allt för att skapa positiva förebilder för barnen. Leken
med bollen kommer att vara grunden för att skapa ett stort intresse för handbollen och
förhoppningsvis generera både nya spelare och föräldrar till OV-familjen.
Läxhjälpen vars innehåll är anpassat till varje skolas behov sköts av ett 25-tal volontärer. En
del av dessa är anställda på företag som låter sina medarbetare hjälpa till under arbetstid.
Ett viktigt mål med projektet är att skapa förutsättningar för integration. Detta är viktigt för
barn som bor i utanförskapsområden men även för barn från andra delar av Helsingborg.
Sedan starten har olika former av handboll erbjudits på samtliga skollov.
Projektet har på detta sätt skapat naturliga mötesplatser för barn som annars inte hade träffats.
Sommaren 2018 anordnade vi sommarskola under närmare tre veckor. Varje dag var det
handbollsskola på fyra olika platser i Helsingborg med omnejd. Start- samt avslutningsdagen
samlades alla barn på området runt Helsingborgs Arena. Dessa tillfällen var mycket
uppskattade av både barn och vuxna. Totalt deltog ca 2000 barn under sommarskolan.

Kontaktperson: Mats Jacobson, projektledare, tel: 0708.49 78 25

