
Ellen, ref. 

Evalueringsmøte allidrett onsdag 22.04.15 kl. 18.30 – 19.00 i litj-salen 

på samfunnshuset. 

Tilstede: 

Jørgen Wekre, Bård Anders Wigen, Per Øystein Fisknes, Monica Nyberg, Trond Kåre Olsen, Tor Even 

Hammer, Tina Kolstad Inderdal, Cecilie Røli, Anne Wally Ryan, Mari Ryan, Lise Sande Skjevik, Anne 

Lise Austmo, Ellen Schjei Wekre. 

Tema for møtet: evaluering av sesongen 2014/2015. 

Trimgruppa har også denne sesongen fordelt treningstider og rekruttert aktivitetsledere til de ulike 

gruppene. Alle som har vært engasjert som aktivitetsledere ble pr SMS kalt inn til evalueringsmøte 

samt at informasjon om møtet ble lagt ut på kalenderen på henningportalen.  

Ingen sakliste utsendt, men fritt for alle å komme med innspill om hvordan ting har fungert og hva 

som evt kan endres til neste sesong. 

Erfaringer fra den yngste gruppen er at det ble litt tøft for de yngste når storesøsken deltok i 

aktivitetene. Ønskelig at storesøsken ikke deltar på aktivitetene. Allidretten skal være en trygg arena 

for alle, der man kan utfolde seg i leik og allsidig aktivitet sammen med jevnaldrende.  

Gruppeinndelingen har stort sett fungert greit. Enkelte barn har deltatt på annen gruppe enn der de 

egentlig hører til, men dette har skjedd i forståelse med trenerne/lederne, hvis dette har vært mest 

praktisk for de det gjelder.  

Gutter og jenter har hatt allidrett sammen fra 1. – 4. trinn (to grupper: 1.-3. i lag og 4. trinn for seg), 

mens det har vært deling i en jentegruppe og en guttegruppe fra 5. trinn og oppover. Ingen 

ungdomsskoleelever har deltatt. Enkelte av disse har deltatt på dame- eller herretrimmen. Ønske om 

jenter og gutter hver for seg fra 4. trinn og oppover til høsten. Denne gruppen spiller fotball sammen 

i sommerhalvåret. 

Bør vi prøve å få til en slags periodeplan eller sette opp tema for hver uke? Dette må bli opp til hver 

enkelt gruppe å organisere. Det vil kanskje bli en naturlig variasjon av aktiviteter når man setter opp 

forskjellige trenere/aktivitetsledere for hver gang. Mest mulig leik for de yngste og etter hvert mer 

innføring i forskjellige idretter/ballspill, regler, teknikk osv. for de eldste ungene. Uteområdet kan 

også benyttes. 

Aktivitetslederkurs: vi hadde et slikt kurs for et par år siden, men med mange nye skolestartere til 

høsten vil det sikkert bli en del nye foreldre som etter hvert vil bli nye aktivitetsledere på allidretten. 

Trimgruppa satser på å få til en aktivitetskveld til høsten, like etter skolestart, med evt Mesternes 

Mester og andre tips til aktiviteter. Aktivitetslederkurs kan også bli aktuelt.  

Takk til alle som har bidratt på allidretten – påskjønnelse utdelt! 

Etter møtet bidro flere i ryddedugnad på materialrommet. Alt av utstyr ble flyttet ut i gymsalen, 

defekt utstyr ble kassert, rommet og skapene ble moppet og støvsuget før utstyret ble satt på plass 

igjen. På under en time var jobben gjort. Nok en gang: Tusen takk for hjelpa! 


