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Der indgås hermed samarbejdsaftale / Partnerskab imellem nedenstående parter, 
for skoleåret _______________________ 
 

Samarbejdsaftalen / Partnerskabet tager udgangspunkt i en samarbejdsmodel (s.2).  

 
 
Forening: _______________________________________________________ 

Hjemmeside: _____________________________________________________ 

Kontaktperson: ___________________________________________________ 

Tlf.nr: _____________________ E-mail:______________________________ 

 
Skole: __________________________________________________________ 

Hjemmeside: _____________________________________________________ 

Kontaktperson (Klasse / afdeling): _____________________________________ 

Tlf.nr: _____________________ E-mail:______________________________ 

 
Kontaktperson (Klasse / afdeling): _____________________________________ 

Tlf.nr: _____________________ E-mail:______________________________ 

 
Kontaktperson (Klasse / afdeling):______________________________________ 

Tlf.nr: _____________________ E-mail:______________________________ 

 
DHF / Distriktsforbund / kreds: ______________________________________ 

Hjemmeside: _____________________________________________________ 

Kontaktperson: ____________________________________________________ 

Tlf.nr: _____________________ E-mail:______________________________ 

 
 

 

Samarbejdsaftalen / Partnerskabet genforhandles senest_____________________ 

 
 
På foreningens vegne:   På skolens vegne:  
 
__________________________________ __________________________________   
 
 
På DHF/ distriktsforbundets / kredsens vegne:    
  
__________________________________  

 

Dato:______________________________ 
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Simple samarbejdsmodeller: 

□ Intromodel - en event afholdt på skolen eller i foreningen, over en dag.  

□ Karavanemodel - Håndboldkaravanen præsenteret af foreningen og DHF. 

□ Inspirationsmodel - inspiration til bevægelse i den boglige undervisning. 

 

 

Udvidede samarbejdsmodeller: 

□ Partnermodel – foreningen tilbyder håndboldforløb til en eller flere skoler. 

□ Trænermodel - foreningens træner tilknyttes en skole og et håndboldforløb. 

□ Talentmodel – foreningen tilbyder træning til talenter på skolen.  

□ Indsatsmodel – samarbejde om særlige områder, fx idrætsusikre børn.   

 

□ _______________________________________________________ 

 

 

 

Der kan indgås aftaler imellem skole og forening, uden at distriktsforbundet / kredsen involveres. 

Ligeledes kan der også være elementer, hvor foreningen får opbakning fra DHF/ distriktsforbundet / 

kredsen. DHF / Distriktsforbundet / kredsen benyttes primært i forbindelse med udformningen af 

samarbejdsaftale, ved Karavanemodellen eller de udvidede samarbejdsmodeller.  

 

Aftalen kan også indeholde elementer omkring fælles materialer eller lignende, hvis det er aktuelt.  

 

Parterne bør ligeledes aftale nærmere, hvordan de hver især kan formidle og sprede ”den gode 

håndboldhistorie” eksempelvis til hjemmesider, intranet, lokale medier, sociale medier, temablade 

mv.  
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