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Hei igjen!
Skeid og Sagene IF har siden 2016 hatt en samarbeidsavtale med bydelen, som nå utløper 1.1.2020. Før dette
samarbeidet eventuelt forlenges, ønsker vi å gjøre en evaluering sammen med dere:
1. Bidrar avtalen til formålet:
 Idrettslagene er initiativrike, åpne og inkluderende for barn og ungdom.
 Idrettslagene får gode og stabile arbeidsvilkår i lokalmiljøet.
 Lagene er en positiv medspiller for Bydel Sagene.
 Idrettslagene er ressurssenter og knutepunkt for folkehelse og idrettsaktiviteter i nærmiljøet.
 Vi får samarbeidsprosjekter for prioriterte målgrupper.
 Idrettslagene arbeider for å forhindre frafall eller at barn faller utenfor muligheten til å drive idrett.
2. Følger vi opp våre avtalte forpliktelser:
 Holde hverandre oppdatert på relevant informasjon
 Gjøre samarbeidet kjent både internt og eksternt
 Vektlegge gjensidig dialog
3. Virker avtalen etter hensikten:
 Virker basistilskuddet og tilskudd til lav betalingsevne etter hensikten?
 Når vi barn i prioriterte målgrupper; barn fra lavinntektsfamilier og barn med spesielle behov?
 Søker idrettslagene og bydelen om eksternt finansiering og prosjektstøtte til tiltak som kan bidra til å nå
disse målgruppene?
 Følger idrettslagene opp sine prioriteringer i avtalen?
4. Forlengelse:
 Er idrettslagene interessert i å forlenge samarbeidsavtalen?
 Er det punkter under formål og forpliktelser som kan forbedres slik at virkningen av avtalen blir enda bedre?
Det er fint hvis idrettslagene tar en runde internt på dette, og gir en god skriftlig tilbakemelding til meg innen 26.
september.
Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker å drøfte disse punktene med meg i forkant, eller ta en prat dere i mellom!
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