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1. Oppstart
•

•

Ny leder var på plass i juni, men begynte allerede i mai jobben med profilering av
FFO i sosiale medier og pr. post. Det var utfordrende å nå ut til målgruppa såpass
kort tid før skolestart i forbindelse med sommerferie, oppsigelsestid på SFO og det
faktum at det var oppstart av noe helt nytt i GØIF.
2 assistenter ble ansatt på timebasis, Lucimar Vieira Carvalho og Nikolai Klausen
Engan. Det ble også inngått avtale med 2 ekstrahjelper, Trond Mellingsæther og
Fredrik Bøe. Vi fikk etterhvert 2 frivillige på plass, Anita Borgen Henriksen og Roy
Henriksen.
Litt om FFO Telenor Xtra
• Fotballfritidsordning (FFO) er et etter-skoletilbud som tilbyr fotball som
hovedaktivitet.
• GØIF ble godkjent som Telenor Xtra klubb og har fått disp. til å ikke brøyte baner.
• Telenor Xtra er en landsomfattende fotballfritidsordning med utdannede trenere
som vektlegger et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid. Det er
hovedfokus på fysisk aktivitet, kosthold og leksehjelp.
• Alle som er på GØIF FFO får treningsutstyr (bag, draktsett og treningsdress) fra
Telenor Xtra, med GØIF logo.
• I tillegg sponset Fjellsport.no drikkeflasker til alle

2. Lokaler / Innkjøp
Lokalene på GØIF trengte ikke store justeringer for å kunne fungere i forbindelse med FFO.
Boden i selskapslokalet ble pusset opp med maling og MDF plater, 30 hyller er satt opp slik
at barna har hver sin skuff de kan oppbevare klær i.
Ellers har det blitt kjøpt inn:
•
•
•
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Baller
1x 3v3 bane
Kontainer til utstyr, leie/sponsoravtale med Carl C. Fon og Ramirent.
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3. Heldagstilbud
Uken før skolestart arrangerte GØIF et heldagstilbud for barn i målgruppa til FFO, 2-4 trinn.
Dette tilbudet var «utenfor budsjett» og ble satt til en svært lav pris, akkurat nok til å gå
rundt. Dette ble gjort for å:
•
•
•
•

få inn barn før skolestart
promotere FFO
tilby foreldre en mulighet for barnepass før skolestart
«sette» rutiner på FFO
Tilbudet ble godt mottatt og det var 10 barn som benyttet seg av tilbudet. 2 av de
var feriegjester og resten, med ett unntak, går nå fast på FFO.
Det ble ikke nok påmeldinger til å kunne arrangere heldagstilbud i høstferien.

4. Skolestart og FFO
Til å begynne med var tanken tilby henting ved Gokstad skole, men ettersom det var få
påmeldinger utvidet GØIF til henting på flere skoler i området og ved skolestart var det 14
påmeldinger med henting på Gokstad, Helgerød og Ormestad. Slutten av august 15
påmeldinger og september kom vi opp i 16 deltakere. Vestfold Taxi henter 1 tur hver dag
på Gokstad, og de ansatte på FFO henter selv på Helgerød og Ormestad.
Før jul besluttet teamet rundt FFO å utvide tilbudet til å omfatte 1 trinn og hadde 3 gutter
på prøvedag. Disse meldte seg på før jul og ble med fra januar.
5. Aktivitet
En dag på GØIF FFO
• Ankommer i Taxi/bil fra ca.12.20
• Skifter i garderoben og går opp i salen for bespisning og leksehjelp
• Etter leksehjelp er det frilek fram til alle er ferdig med lekser
• Organisert aktivitet (fotballøkt)
• Barna hentes senest 16.30
På FFO har vi fokusert på annen aktivitet når fotball ute ikke har vært gjennomførbart. Vi
har hatt turer i skog og fjell, med aking, boksen går og gjemsel. Det har vært løping rundt
banene, lengdehopp, basket, olympiske leker, «snø-fotball» på gressbanen og annen
aktivitet ute hver dag.
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6. Økonomi
Økonomisk var det budsjettert med et underskudd på 626.346 kNOK, mens det reelle
underskuddet ble 440.894 kNOK, altså 185.542 kNOK bedre enn budsjett. Det positive
avviket skyldes at kostnadene ble lavere, og overgikk sviktende inntekter i forhold til
budsjett.
Det ble blant annet kjøpt inn 1 i stedet for 3 3v3 baner, og kostnadene for oppgraderinger
av lokalet ble holdt på et lavt nivå.

7. Oppsummert
GØIF FFO er fortsatt i sitt første skoleår og responsen fra deltakere og deres foresatte har
vært svært bra. Det at det tilrettelegges for forskjellig aktivitet gjør at også de som ikke er
de mest ivrige i fotball også har et flott aktivitetstilbud. Etter god atferd belønnes gruppen
med forskjellige lagpremier, det har bl.a. vært kveldskino på GØIF og taco på FFO. Antallet
er nå 16 barn og det forventes en markant økning i løpet av 2018.
FFO fortsetter i 2018 med fokus på å få driften til å gå i balanse. Fortsatt fokus på
rekruttering og kostnadskontroll vil være viktig.

Leder Fotballfritidsordning (FFO)
Chris - Michael Olsen
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