Praktisk info for fodboldskolerne 2016

Kære skoleleder
Jeg sender hermed et brev med praktisk information omkring dette års fodboldskoler.
Det er vigtigt, at I sørger for at informere jeres instruktører godt, så de også ved, hvad praktikken er på DGI’s
fodboldskoler.

Antal deltagere i forhold til antal instruktører:
Instruktørnormeringerne og deltagerprisen er udregnet efter, at der som minimum kommer 20 på mini og 32 på
maxi, altså 52 deltagere i alt for begge skoler. Det betyder bestemt ikke, at skolerne under dette antal, bliver
aflyst. Det betyder blot, at de nedenstående instruktørnormeringer og antal lønninger, bliver tilpasset i sammenråd med foreningen efter deltagerantallet, skulle det være under overstående grænser.
Efter fodboldskolemødet har vi valgt, at første prioritet er at holde prisen. Det betyder, at der ikke umiddelbart
er afsat tøjpakker til assistenter i budgettet. Vi er dog stadig enige i, at assistenter er en rigtig god ide og gør
det derfor på den måde, at man kontakter Jeppe for at høre om der er plads til assistenter i forhold til antallet af
deltagere og instruktører, når vi nærmer os første tilmeldingsfrist for deltagerne (22. maj).
Assistenter er ikke lønnet, men kan modtage en tøjpakke.
Mini
Antal deltagere:
0-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Antal instruktører:
1-2 (Aftales med DGI)
3
4
5
6
7
8
9
10

Maxi
Antal deltagere:
0-32
33-48
49-64
65-80
81-96
97-112
113-128
129-144
145-160

Antal instruktører:
1-2 (Aftales med DGI)
3
4
5
6
7
8
9
10

Børneattester fodboldskoler
Ligesom sidste år skal vi indhente børneattesterne digitalt. Det betyder, at jeg skal have en liste fra jer skoleledere med navne og fulde CPR numre på alle instruktører og eventuelle assistenter. Så sender jeg en børneattest, som kommer i deres E-bokse, hvor de skal ind og godkende den, inden jeg får den retur.
Man har 14 dage til at godkende den efter, at jeg har sendt den afsted.
Udbetaling af løn til instruktører og skoleleder:




Fodboldskolerne i uge 26 får udbetalt løn sidst i uge 27 eller uge 31 (afhængig af hvornår de er indberettet til vores system fra jer af)
Fodboldskolerne i uge 27 vil få udbetalt i uge 28 eller 31.
Fodboldskolerne i uge 31 får udbetalt løn sidst i uge 32.

Ligesom sidste år, så udbetales der ikke løn til instruktører eller skoleledere, som vi ikke har modtaget en børneattest på.
Indberetning af lønsedler skal foregå via https://udbetaling.dgi.dk - hvor den enkelte instruktør skal tastes ind
med hans/hendes data. Vejledning til dette kommer senere.
Lønnen udbetales som omkostningsgodtgørelse.
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Miniinstruktør får 1200 kr. for mandag til onsdag
Maxiinstruktør får 2000 kr. for en hel uge.
Skoleleder får 3500 kr. for skoler med op til og med 125 deltagere og 4800 kr. for skoler over 125 deltagere.

Beløb til frugt til deltagerne og instruktørerne:
Der udbetales 3 kr. pr. barn pr. dag til frugt til fodboldskolen.
Der udbetales 3 kr. pr. dag pr. instruktør/skoleleder til frugt, samt et engangsbeløb på 30 kr. pr. instruktør/skoleleder til eks. morgenmad mandag morgen.
Jeg vil senere sende en mail og bede om klubben/forenings reg. nr og kontonummer til overførsel af beløb til
frugt.

Tøjpakken til instruktører og skolelederen:
Tøjpakken til instruktørerne og skolelederen består i år af:





2
1
2
1

stk.
stk.
stk.
stk.

fodboldstrømper
shorts
T-shirt
Poly sweatshirt

Tøj bestilling og oprettelse af instruktører og skoleleder:
For at kunne tilmelde instruktørerne i vores system og bestille tøjet til dem, så skal vi bruge deres data.
Det er vigtigt, at I har følgende oplysninger inden i sender bestilling afsted til mig:









Navn (fornavn og efternavn)
Adresse
Postnummer
Mail
Evt. fødselsdato
Evt. telefonnummer
Tøjstørrelse (shorts, T-shirt og Sweatshirt)
strømpestørrelse

Vi kan ikke bestille tøj til instruktører, hvor vi ikke har disse data på.
Vedhæftet er en blanket, som man kan bruge til at udfylde af hvert enkelt instruktør mht. tøjstørrelser osv.
man kan også lavet en samlet liste og sende til mig på mailen. Det er op til en selv. Vi skal bruge størrelse på
T-shirts, shorts, sweatshirt og strømper.

Sidste frist for tøj bestilling til instruktører/skoleleder til træk 1 er tirsdag den 24. maj kl. 08.00.
Denne frist gælder for alle fodboldskolerne uge 26, 27 og 31.
Kommer der nogle instruktører tilmeldinger mht. tøj efter denne frist, så kan vi ikke garantere at deres tøj når
frem til fodboldskolen starter.
Der kan ikke bestilles tøj til instruktører efter den 8. juni 2016.
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