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ANSÖKAN OM STATSUNDERSTÖD FÖR UTVECKLING AV KLUBBVERKSAMHET FÖR
ÅREN 2008−2009
Utbildningsstyrelsen utlyser ett statligt specialunderstöd för kommunerna avsett för
utveckling av klubbverksamhet för åren 2008–2009.
Med skolans klubbverksamhet avses den i 47 § lagen om den grundläggande utbildningen
nämnda och i läroplansgrunderna definierade klubbverksamhet som skrivits in i skolans
verksamhets- eller arbetsplan, som skolan svarar för. Målen för klubbverksamheten har
definierats som norm i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004.
Deltagandet i verksamheten är gratis för barn och unga.
Utvecklandet av den grundläggande utbildningens kvalitet grundar sig på följande dokument:
- Regeringsprogrammet för Statsminister Matti Vanhanens II regering
(19.4.2007)
- Statens budgetproposition för år 2008 och
- Utvecklingsplanen för utbildning och forskning 2007–2012
De resurser som frigörs när åldersklasserna minskar används för utvecklandet av
utbildningens kvalitet. De utbildningsattityder, kunskaper och färdigheter som fås i den
grundläggande utbildningen bildar en grund för senare inlärning och därför är det speciellt
viktigt att sörja för den grundläggande utbildningens kvalitet. När den grundläggande
utbildningens resurser förstärks, förebyggs och förmildras marginaliseringen av barn och
unga. Målet är att minska på gruppstorlekarna, att förstärka stöd- och specialundervisningen,
studiehandledningen och elevvården, att satsa på skolornas klubbverksamhet och att främja
samarbetet mellan föräldrarna och skolan.
Tyngdpunkterna år 2008 är studiehandledning, elever som behöver effektiverat och särskilt
stöd och utvecklandet av samarbetet mellan klubbverksamheten och hemmet och skolan.
Mål för verksamheten
Målet för utvecklingen av skolornas klubbverksamhet är att få till stånd mångsidig
fritidsverksamhet som stöder barns och ungas tillväxt och som etableras till en del av barnets
och den ungas eftermiddag. Målet är att utveckla skolornas klubbverksamhet på så sätt, att
även de barn och unga, som till exempel på grund av att familjens stöd saknas inte har
möjlighet till regelbunden hobbyverksamhet, fås med i klubbverksamheten. Målet med att
återuppliva klubbverksamheten är att alla barn ska ha möjlighet till åtminstone ett, till
exempel idrottsinriktat, fritidsintresse genom hela den grundläggande utbildningen.
Ett annat mål för utvecklandet av klubbverksamheten är att fördjupa samarbetsmodeller
mellan hem och skola. Skolorna kan i ordnandet av klubbverksamheten utnyttja kunnandet
inom den tredje sektorn, skolans andra intressegrupper och olika förvaltningar. För att
utveckla klubbverksamheten och för att konsolidera klubbverksamheten som en del av
kommunernas och skolornas verksamhet, ska det i kommunerna utarbetas kvalitetskriterier
som inkluderas i den grundläggande utbildningens kvalitetskriterier.
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Villkoren för att statsunderstöd ska beviljas är att
•
•
•
•
•
•
•

skolans klubbverksamhet utvecklas för årskurserna 1−9 i den grundläggande
utbildningen så att samarbetet mellan hem och skola beaktas.
utvecklingen av klubbverksamhet startas åtminstone i en eller flera skolor i
kommunen eller som kommunsamarbete.
skolorna ordnar klubbverksamhet med olika slags innehåll (till exempel idrott, miljö-,
bildkonst- musik- och språkklubbar), åtminstone 3−5 timmar i veckan under två års
tid.
kommunens självfinansieringsandel är åtminstone 25 % av klubbverksamhetens
kostnader.
elevkåren deltar i utvecklingen av klubbverksamheten.
kommunens elevvårdsgrupp(er) deltar i utvecklingen av skolornas klubbverksamhet
bl.a. så att de kan föreslå åt eleverna att de kan delta i klubbverksamheten.
klubbarnas verksamhetsformer etableras som en del av skolverksamheten i samarbete
med skolorna och andra aktörer (som Klubbcentralen – stöd för skolan, Svenska
Finlands Skolidrottsförbund och Finlands föräldraförbund).

Nationellt stöd
•
•

Klubbcentralen utvecklar tillsammans med kommunerna klubbpedagogik och
använder Klubbcentralens webbaserade rådgivnings- och handledningssidor.
Utbildningsstyrelsen startar i samarbetet med Klubbcentralen en riksomfattande
utbildning för kommunerna och skolorna som stöd för klubbverksamheten.

Beviljande av statsunderstöd
Statsunderstödet beviljas utbildningsanordnaren för kostnader som föranleds av att starta
utvecklingsarbetet och konsolidera resultaten av arbetet under åren 2008−2009.
Utvecklingsverksamheten fortsätter år 2010 på villkor att riksdagen godkänner det anslag
som föreslås för utveckling av verksamheten. Då ordnas en ny ansökningsomgång.
Statsunderstöd kan beviljas till ett belopp av ca 10 000−70 000 euro/kommun, beroende på
antalet elever i grundläggande utbildning i kommunen. Nivån på finansieringen påverkas
också av mängden kommuner som söker statsunderstöd.
Statsunderstödet beviljas till enskilda utbildningsanordnare. Om verksamheten förverkligas
som ett gemensamt projekt mellan flera utbildningsanordnare, skall den sökande som
koordinerar projektet i ansökan namnge de andra aktörerna, samt presentera ett
förfaringssätt på basis av vilket den sökande kommer överens om användningen av
statsunderstödet med de andra aktörerna (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.).
Statsunderstödets användning
Anslaget kan användas för kostnader som uppkommer till följd av utvecklandet och
ordnandet av verksamheten, som ordnandet av klubbverksamhet i kommuner och skolor,
kostnader som uppkommer till följd av fortbildning, vikariatkostnader, skolresor,
materialkostnader samt tilläggskostnader som uppkommer till följd av utvecklingen av
klubbverksamheten. Utbildningsanordnaren ställer också personalens expertis och den
arbetstid som behövs till det egna utvecklingsarbetets förfogande.
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Ansökan om statsunderstöd och statsunderstödsbeloppet
Statsunderstödet beviljas en enskild utbildningsanordnare. Om verksamheten sker på
regional basis skall det av ansökan framgå vilka kommuner som deltar i verksamheten och
om statsunderstödet betalas för allas del åt en kommun eller skilt för varje kommun.

Ansökan om statsunderstöd skall innehålla följande punkter:
1) antalet elever inom grundläggande utbildning i kommunen och mängden
klubbar just nu
2) en plan för utvecklingen av klubbverksamheten och fördjupningen av
samarbetsformerna mellan hem och skola
3) en beskrivning av tidtabellen för genomförandet åren 2008–2009
4) en preliminär plan för konsolidering av klubbverksamheten
5) en plan för hur många skolor, förvaltningar och personer som deltar i
utvecklingsarbetet
6) en budget
7) en beskrivning av de personresurser som kommunen själv finansierar
8) kontaktinformation för den person som ansvarar för verksamheten
9) kontaktinformation för den person som svarar för ansökan om
statsunderstöd
10) kontonummer på vilket statsunderstödet betalas.
Ansökan om statsunderstöd fylls i under tiden 28.4–26.5 2008 på adressen
www.oph.fi/info/klubbverksamhet
Ansökan tillställs (två undertecknade exemplar) Utbildningsstyrelsens registratur (adr.
Gumtäktsvägen 3, 00520 Helsingfors) senast 30.5.2008 före tjänstetidens slut. Ansökningar
som lämnats in efter detta datum lämnas obeaktade. Utskrifter på ansökningar som
registrerats på webben skall skickas undertecknade till Utbildningsstyrelsen, för annars kan
inte ansökningarnas autenticitet och integritet i enlighet med 9 § 2 mom. lagen om
elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och 22 § 2 mom.
förvaltningslagen (434/2003) inte verifieras med tillräcklig säkerhet. Om ansökningen som
skickats skriftligt till Utbildningsstyrelsen avviker från den ansökan som registrerats på
webben, ska skillnaderna nämnas tydligt. Besluten om beviljandet av statsunderstöden görs
före 19.6.2008.
Utbildningsstyrelsen kommer att ordna informationsmöten (finskspråkiga) om startandet
av klubbverksamhet. För mötena svarar projektchef Riitta Rajala. Anmälningar till
informationsmöten önskas en vecka i förväg på grund av kaffeservering.
Informationsmöten:
18.04.2008
05.05.2008
07.05.2008
09.05.2008

Uleåborg, Länsstyrelsens länssal, Linnankatu 3
Varkaus, Stadsbiblioteket, Osmajoentie 1
kl. 12.45–14.15, anmälningar: ita@laaninhallitus.fi
Helsingfors, Heliahusets auditorium, Bangårdsvägen 13
kl. 10.00–12.00, anmälningar: hilkka.ruotsalainen@laaninhallitus.fi
Jyväskylä, Länsstyrelsens auditorium Volmari, Cygnaeuksenkatu 1
kl. 9.00–11.00, anmälningar: tarja.olsen@oph.fi
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12.05.2008

Rovaniemi, City-Hotelli, Saga-kabinetten, Pekankatu 9
kl. 10.00–12.00, anmälningar: tarja.olsen@oph.fi

Ytterligare uppgifter:
Projektchef Riitta Rajala, tfn 09 7747 7745, gsm 050 436 7214, e-post: riitta.rajala@oph.fi
Överinspektör Asta Pietilä, tfn 09 7747 7220, e-post: asta.pietila@oph.fi
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