
DKs bedste samlingssted 

Opfølgning på mødet med Mariagerfjord Ungdomsskole. 

Samarbejde mellem  

 Mariager Hallen 

 Mariagerfjord Ungdomsskole 

 Kultur og Fritid  

om at skabe DKs bedste samlingssted efter skoletid. Tanken er vi at skal udnytte den ledige kapacitet der er 

i Mariager Hallen mellem skoletid og foreningsliv. Vi vil gerne  

 Placering i Mariager Hallen. 

 Målgruppen er 4. – 6. klasse – juniorklub. 

 Åbent mandag – fredag i tidsrummet 14.30 – 17.00. 

 Brugerbetaling kr. 300,- per måned 

Ideen er at Juniorklubben skal starte samtidig med det nye skoleår primo august 2016. Der skal være 

særligt fokus på kost, motion og positive relationer. Især kostdelen hvor målgruppen involveres har høj 

prioritet.  

Der ansættes en idrætspædagog på ca. 18 timer om ugen som skal være tovholder på projektet. Vedkomne 

skal fungere som kontaktperson mellem elev og forældre. Derudover etableres der et samarbejde mellem 

pædagogen og foreningslivet. Foreningslivet spiller en vigtig rolle i Juniorklubben og skal blandt andet være 

med til at stå for aktivitetsdelen. Der er en gulerod for foreningen i form af løn til instruktør. Det giver også 

foreningen mulighed for at promovere aktiviteterne overfor en helt ny målgruppe. 

Mariager Hallens rolle i projektet er at stille faciliteterne og personale (begrænset) til rådighed i perioden 

august – december 2016.  På den lange bane skal det gerne betale sig, såfremt projektet bliver en succes og 

bæredygtig. Der er gode rammer til at skabe en juniorklub i Mariager Hallen. Køkkenfaciliteterne er også 

optimale og vil samtidig kunne genere en ekstra indtægt for hallen i henhold til kostdelen. 

Økonomien bag projektet bliver primært støtte af Kultur og Fritid med hjælp af breddeidrætsmidlerne fra 

Kulturministeriet. Ungdomsskolen er en meget vigtig samarbejdspartner og skal hovedsagligt bidrage med 

viden og ansættelse af fagligt personale. Kun i begrænset omfang med økonomi.  

Næste skridt bliver, at færdiggøre en køreplan samt budget. Dernæst inviteres Mariager Hallens bestyrelse 

samt centerleder til et infomøde hvor vi vil præsenterer projektet.    


