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Litt om FFO Telenor Xtra
• Fotballfritidsordning (FFO) er et etter-skoletilbud som tilbyr fotball som
hovedaktivitet.
• GØIF ble godkjent som Telenor Xtra klubb
• 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 har Fjellsport.no og Krogsveen sponset drikkeflasker til alle

1. Skolestartere
Vi startet året med å utvide tilbudet til å omfatte 1.trinn. Etter å ha hatt noen barn på
prøvedager til jul så fikk vi inn 4 påmeldinger i januar. Disse er i dag vokst til 9 barn, og er
det største kullet fra Gokstad. (2.trinn inneværende skoleår).
Vi har nå 10 1.klassinger, fordelt på Helgerød, Gokstad og Ormestad.
2. Foreldremøte mars 2018
•
•
•
•
•
•
•
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Årsrapport- Gjennomgang av årsrapport 2017
Planer FFO – Videre satsing, brøyting av bane
Rekruttering – 1.trinn, barnehager, prøvedager
Betalingsløsninger – Online med kort
Miljø & adferd – Belønningssystem for å bedre miljø og samhold
Leksehjelp – Fornøyde
Heldags – Her ønsket foreldre heldags samme tider som SFO, alle ferier utenom juli.

Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2018

Årsrapport for GØIF FFO 2018

3. Heldagstilbud
• Tilbudt, vinterferie, inneklemte dager i mai + siste uken i juni, men fikk ikke nok
påmeldinger her.
• August ble gjennomført med 13 virkedager, fra 1 august til skolestart men dette ble
for lenge. Få påmeldinger og mange timer på Chris + assistenter.
• Ca. 1 uke før skolestart er perfekt.
• Grunnet få påmeldinger har det kun blitt gjennomført heldagstilbud i august
Hvorfor Heldags?

•
•
•
•

få inn barn før skolestart
promotere FFO
tilby foreldre en mulighet for barnepass før skolestart
«sette» rutiner på FFO

4. Antall og FFO
• Før jul 2017 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 2018.
• Vårhalvåret 2018 lå antallet på 16-18 deltakere.
• August og heldags: 10 deltakere
• FFO oppstart skoleåret 2018/2019 – 18 barn fra første dag.
• Antallet steg jamt frem til jul da antallet var oppe i 29. Deretter har noen falt fra og
noen kommet til, og i skrivende stund er det 26 barn.
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 215.323 NOK, mens det reelle
underskuddet ble 494.697 kNOK, altså 279.374 kNOK dårligere enn budsjett. Det negative
avviket skyldes at inntektene (og antall barn) ble lavere enn budsjettert, og det lot seg ikke
gjøre å spare på kostnadene tilsvarende. Det bør nevnes at 100% av lønns- og
personalkostnader for FFO leder ble ført på FFO, selv om FFO leder også brukte vesentlig
tid på andre klubboppgaver.
7. Henting på Skole
Vestfold Taxi – 6 faste turer per uke. 4 Gokstad og 2 Helgerød.
Frivillig – Daglig å krysser av på alle tre skoler, og til forskjellige tider. Samt ta med barn i
egen bil til GØIF.
Vestfold Taxi fungerer tilfredsstillende etter vi omgjorde rutinene ved bestilling. Nå ligger
turene fast, og ved store endringer så tar leder for FFO kontakt med Vestfold Taxi.
8. Ansatte
Fast - Chris Michael Olsen
Assistent på timebasis - Nikolai Klausen Engan
Assistent på timebasis - Lucimar Vieira Carvalho
Assistent på timebasis - Kirvil Paulsen
Ekstrahjelp - Fredrik Bøe (Ikke aktiv nå)
Ekstrahjelp - Frithjof Bøe (Ikke aktiv nå)
Ekstrahjelp - Fredrik Moen (Ikke aktiv nå)
Frivillig - Hege Fjellstad Larsen
Frivillig – Helge Siljan
Frivillig - Anette Hvitsten (Ikke aktiv nå)
Frivillig - Anita Henriksen (Ikke aktiv nå)
Skoleelever på praksis og valgfag. SVGS, Varden og Breidablikk.
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9. Oppsummert
GØIF FFO er fortsatt i sine første år 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 26 barn og det forventes en jevn økning i løpet av 2019.
FFO fortsetter i 2019 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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