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Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Eyvind Vesselbo, Peter Michael 
Fenger, Marie Louise Gjern Bistrup, Andreas Just 
Karberg, Anne Hjorth 

Fraværende: Lise Rovsing (Afbud.) 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2012 
 
1  Åbent         Projekt Fodbold Fulton 
 
036078-2012 
 
 
Resumé 

Sagen fremlægges med henblik på beslutning om indgåelse af samarbejdsaftale med Fonden 
Akademiet Fodbold Fulton. 

 
Baggrund 

Fonden Akademiet Fodbold Fulton har henvendt sig til Gentofte Kommune og inviteret til 
samarbejde om udviklingen og realiseringen af et spændende fodboldskoletilbud. 16 
fodboldinteresserede, men skolemæssigt mindre velfungerende drenge, inviteres til at deltage i et 
to-årigt undervisningsforløb i landets første ”fodboldklasseværelse”. Projektet tilbydes som 
udgangspunkt elever i Gentofte Kommune på 8. klassetrin med ambitionen om at øge elevernes 
mulighed for succesfuldt at afslutte deres folkeskoleforløb. 
  
Udviklingsprojektets videre mål er at styrke elevernes faglige og sociale færdigheder, så de 
personligt og fagligt rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette skal ske dels gennem 
et differentieret læringsperspektiv, hvor den enkelte elevs læringspræferencer kortlægges og 
udnyttes, og dels gennem anvendelsen af de sociale og læringsmæssige mekanismer, fodboldens 
verden tilbyder. Det er derfor afgørende, at de deltagende elever brænder for fodbold, da glæden 
ved sporten skal motivere til både leg, læring og dagligt fremmøde. 
  
Fonden Akademiet Fodbold Fulton er dannet af en bred skare af engagerede mennesker med de 
tidligere professionelle fodboldspillere, Brian Laudrup og Lars Høgh, som de oprindelige idemænd. 
Laudrup og Høgh vil bidrage aktivt til projektet dels ved lejlighedsvis at deltage i træningspas 
o.lign., og dels ved at trække på deres store netværk i fodboldens verden, så der kan skabes 
kontakter og samarbejder til gavn for projektets elever. 

Til den daglige træning og undervisning samt medprojektledelse stiller Gentofte Kommune 
ressourcer svarende til 3 årsværk pr. år til rådighed for projektet. 

Der etableres en styregruppe, der følger projektet tæt. 

Vedlagt som bilag 1 er Akademiet Fodbold Fultons projektoplæg, der danner baggrund for 
samarbejdet. 

Vedlagt som bilag 2 er forslag til samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Fonden 
Akademiet Fodbold Fulton. 

 
Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at projektet rummer et godt potentiale ved at kombinere et 
differentieret læringssyn, der allerede praktiseres på forskellig vis i Gentofte Kommune, med 
idrættens sociale og læringsmæssige mekanismer. Projektet er et kvalificeret bud på de nye veje, 
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vi må gå i Gentofte Kommune, for bl.a. at opfylde målet om at enhver ung gennemfører en 
ungdomsuddannelse. 

Det er endvideres vurderingen, at projektet kan rummes driftsmæssigt inden for rammerne af 
allerede eksisterende aktiviteter.På fritidsområdet arbejdes der således aktuelt med projekter og 
indsatser som "Øget kvalitet i idrætsundervisningen", Brobygning mellem institutioner og 
foreninger" samt "Specialister i idrætsundervisningen", og på skoleområdet har inklussion, 
forebyggelse og en stribe tilbud på specialundervisningsområdet naturlige relationer til projektet. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og fritidsudvalget og Børne- og skoleudvalget: 

At Gentofte Kommune indgår samarbejdsaftale med Fonden Akademiet Fodbold Fulton. 

 
Beslutninger 

Vedtaget. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Børne- og Skoleudvalget 
 
________________________ 
 
Bilag 

 Akademiet Fodbold Fulton marts 2012 
 Samarbejdsaftale Fodbold Fulton revideret 27 august 

 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2012 
 
2  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
058259-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 12. september 2012 
 
3  Lukket         Sag på dagsordenen 
 
058259-2011 
 
 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
 
________________________ 
 
 
 
 
 


