Klasshandbollen 2021 ställer om till

Handboll i klassen
2021 års upplaga av Klasshandbollen kan tyvärr inte genomföras som
vanligt, så vi flyttar ut handbollen till skolgården under konceptet Hand
the ball!
Boll till alla klasser
HK Country skänker en Goalchaboll till samtliga kommunens klasser i årskurs 1 – 6 (inkl.
särskolan) och når 3 487 ungdomar i Skövde kommun.
Ny tröja med rosa krage
Vi tar fram tröjan precis som förra året. Kragen blir rosa istället för blå. De som anmält sig
och betalt får sin tröja för 150 kr. Den som ej vill ha tröjan meddelar lagansvarig för att få
pengarna tillbaka. Återbetalning sker till lagansvarig efter att beställningen av tröjor stängts.
Lagansvarig meddelar de antal tröjor och storlekar som önskas till HK Country senast 4/12
via lagsidans beställningsfunktion ”produkter”. Vi hör av oss till lagansvariga om utlämning,
vilket kommer att ske någon gång i början av februari 2021.
Alla andra, barn som vuxna, som önskar beställa tröjan (179 kr) kan göra det på den här
länken senast 4/12. Beräknad leverans i början av februari.
Hand the ball passar bra för oss att haka på
då det uppmanar till rörelse, kommunikation,
inkludering och företas med fördel utomhus.
Se filmen för att tydligare förstå vårt budskap
Tävling under våren
Alla klasser kan vara med och tävla om fina
priser genom att skicka in sin bästa ”Hand
the ball”-film under våren 2021. Mer
information kommer.
Ingenting är som vanligt, men det går att hitta något positivt
Eftersom det är omöjligt att arrangera Klasshandbollen som vanligt har vi jobbat för en positiv
omställning. Hand the ball är verkligen positivt (se filmer och läs mer här).
Hur vi kommer kunna följa upp det i skolorna får vi återkomma om när det finns
förutsättningar för det. Gratis boll till alla klasser är en bra start. �
Digital tidning
Det kommer en digital tidning om vad vi har åstadkommit med våra regnbågsfärgade tröjor
och viktiga budskap, Hand the ball och mycket mer.
Samarbetspartners
Tack vare våra samarbetspartners, som subventionerar tröjor och bollar, kan vi genomföra
den här omställningen. Stort tack!
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