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Alle nysgerrige er velkomne 

under alleroed.funcup.dk i 

Lyngehallerne 12.-16.marts. 

 

Rundvisning for gæster   

16. marts  kl 12-13.  

Bestil frokost på 

alleroed.funcup.dk/sundfrokost. 

Den er gratis, hvis du skriver 

”(GÆST)” efter dit navn. 
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Selvudvikling for tusindvis af unge i Allerød starter 12.marts 
 

Sund motion, selvudvikling  og (ud-)dannelse for tusindvis af Allerøds 
børn og unge over de næste tre år starter 12.marts i Lyngehallerne, 
når 450 skoleelever coaches af 100 gymnasieelever og udskolingsele-
ver. ”Åben Skole”-initiativet LEDER.forendag har fået vind i sejlene.  
 

Engagerede gymnasieelever og skoleelever helt ned til 6 klassetrin kaster sig i 

marts 2018 igen over ledelsesdisciplinen coaching, når kommunens yngste sko-

leelever guides igennem 800 kidsvolley kampe i et af Danmarks største skole-

stævner i Lyngehallerne. De unge forbereder sig gennem kompetencemoduler i 

Coaching og konflikthåndtering og seminarer i ledelse. Både i skoletiden og i 

fritiden. De skarpe erfaringer skal gøre dem til bedre kammerater i skolen, bedre 

kollegaer og ledere i erhvervslivet og potentielle trænere i foreningslivet. Det er 

resultatet af initiativet, som nu for alvor er kommet til Allerød.  

 

Elever lærer at lede og kommunikere 
Initiativet LEDERforendag.dk giver skoleelever, gymnasieelever og studerende 

mulighed for at tilegne sig teoretiske værktøjer og praktisk erfaring inden for bl.a. 

ledelse, samarbejde, kommunikation og coaching. Forløbet hjælper de unge vi-

dere ud i foreningslivet som ledere og trænere ved forløbets afslutning. 

”LEDER.forendag er et win-win initiativ, som kan være til inspiration for idræts-

foreninger i hele landet. Ressourcestærke unge får tilbudt er kort uddannelse i 

ledelse, coaching og kommunikation, som de kan bruge i flere sammenhænge - 

både som frivillige og professionelt, og idrætsforeningerne får mulighed for at 

rekruttere flere unge kvalificerede trænere. LEDER.forendag kan efter min me-

ning være nøglen til fortsat at sikre kvalificerede trænere i foreningerne.” udtalte 

Marie Krabbe, DIF allerede i november 2014, da projektet vandt regionsfinalen i 

hovedstadsområdet om Danskernes Idrætspris.  

Dengang var også borgmester i Furesø Kommune Ole Bondo Christensen aner-

kendende: ” LEDER.forendag formår på fornem vis at bygge bro mellem skoler, 

gymnasier, erhvervsliv og foreningsliv. Udover at de unge opnår personlig ud-

vikling og bliver rollemodeller for børnene, så vinder det lokale foreningsliv ved, 

at de unge kommer ud med ledererfaring og deltager i fællesskaberne som trænere 

og ledere med nye styrkede kompetencer. Det er godt for alle parter”. Siden er 

projektet udvidet til at omfatte børn helt ned til 6.klassetrin, og det har været med 

til at sikre Furesø titlen som Årets Ungdomskommune 2018 under navnet 

STJERNE initiativet.  

Mads Ingvarsen og Christian Jeanty fra Lillevangskolen har hentet projektet til 

Allerød: ”Vi har valgt konceptet, fordi vi vidste det ville give eleverne en stor 

oplevelse på det sportslige og på det sociale område. Specielt ønskede vi at ar-

bejde med bestemte årgange, som en del af stævnet bliver udfordret på deres so-

ciale/ledermæssige kompetencer. De får en kort uddannelse som ledere, og de 

skal efterfølgende lede et hold af yngre elever. De vokser enorm med opgaven, 

og selvom de fortsat er unge, så er det vigtigt vi tør give dem et ansvar. Vi får 

også muligheden for at bruge stævnet til at bringe eleverne og medarbejderne 

samme på tværs af vores to afdelinger.” 

”Vi elsker når unge tager ansvar for egen og andres læring. Samtidig introduceres 

i tusindvis af børn til glæden ved at dyrke regelmæssig motion, f.eks. i en idræts-

klub. Det er sjovt og giver et socialt samvær, der giver faktisk livsglæde gennem 

hele livet. Vi vil også gerne facilitere, at flere introduceres til rollen, som frivillig 

i en idrætsklub,” fortæller Mogens W. Brolin, der glæder sig over samarbejdet 

med DGI Nordsjælland og de tre håndboldklubber i Allerød Kommune i forbin-

delse med stævnet i december. Mogens W. Brolin er initiativtager til LEDER. 

forendag forløbene for de unge i Allerød og for stævnet i Lyngehallerne 12.-

16.marts 2018. 

Læs mere om stævnerne til marts i Allerød på www.alleroed.funcup.dk og i        

Furesø på www.stjerneinitiativet.dk. 
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