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Information för kommunens beslutsfattare
om skolans klubbverksamhet
Skolans klubbverksamhet är
• fritidsverksamhet som skolan ordnar för elever i den grundläggande
utbildningen

Läget inom klubbverksamheten,
våren 2009

Bildnings- och utbildningsväsendet
utvecklar skolans klubbverksamhet

• I verksamheten medverkar 315 ut-

• Skolans klubbverksamhet är ett stra-

bildningsanordnare.

• Kommunen utvecklar skolans klubb-

tegiskt redskap som utbildningsan-

verksamhet som en del av tjänsterna

• frivillig och avgiftsfri för deltagarna

• Hela 85 procent av kommunerna del-

ordnaren kan använda för att för-

för barn och unga utifrån en utvär-

• mångsidig aktivitet som sker under

tar i utvecklingen av skolans klubb-

bättra välfärden i skolan och utveck-

dering.

verksamhet.

la utbildningssystemet.

handledning av en vuxen i en trygg
miljö.

• Kommunen garanterar alla elever

• Det finns redan 7 000 klubbar med

• Klubbverksamheten förebygger ut-

i grundskolan en likvärdig möjlighet

Målen för skolans klubbverksamhet

156 000 deltagande elever (32,4 pro-

slagning, och denna effekt har man

att delta i skolans klubbverksamhet.

har fastställts i grunderna för läro-

cent av alla elever).

på alla sektorer inom kommunen

planen för den grundläggande utbildningen.

• Den offentliga finansieringen utgör

uppfattat som en del av välfärds-

kalkylmässigt ett belopp på 2 400 eu-

tjänsterna för barn och unga.

ro per klubb.

Skolans klubbverksamhet skapar
välfärd genom att

KOMMUNEN UTVECKLAR SKOLANS KLUBBVERKSAMHET

• främja intresset för positiva fritidssysselsättningar och erbjuda möjlighet till fritidsaktiviteter på rimlig nivå
• erbjuda möjlighet till positiva fritidssysselsättningar
• stödja barnets och den ungas upp-

STATENS SPECIALUNDERSTÖD AV
KLUBBVERKSAMHETEN
ÅREN 2008-2009,
12,7 MILJONER EURO

Resurser

Utveckling / engagemang

Tväradministration

Kopplingar till kommunens
utvecklingsprogram

Utbilningsanordnarens andel 25%

växt
• stärka vänskapsrelationerna och
fostra till gemenskap
• öka upplevelserna av att lyckas och

Målet med skolans klubbverksamhet är att skapa mångsidig verksamhet som

kunna

stöder barnets och den ungas uppväxt och blir en fast del av barnets och den

• stärka hemmets och skolans part-

ungas eftermiddag. Utgångspunkten är att varje elev har möjlighet att delta i

Statens
specialunderstöd 75%

nerskap inom barnets fostran

åtminstone en klubb genom hela den grundläggande utbildningen.

• stödja skolans mål för fostran och
undervisning.
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Mer information om skolans
klubbverksamhet hittar du i serviceportalen
för klubbverksamhet på adressen
www.klubbar.fi

www.kerhokeskus.fi

www.sydkusten.fi

www.kll.fi

www.edu.fi/perusopetus/kerhotoiminta

www.hemochskola.fi

www.suomenvanhempainliitto.fi

