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FØRSTE ØKT: På den første av fire økter med «EasyBasket for alle» fikk 6a ved Ny-Krohnborg skole jobbe sammen mot slutten. F.v. Jonathan Herzberg, Rem Slezin, Duaa A. G. Abaker,
Emilia J. Wisniewska, Salvador-Jesus-Gioglea og Zanyar Jabbar med ballen.

«EasyBasket for alle» har fullt pro
gram. Driverne håper prosjektet
etter hvert kan bli landsdekkende.
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Hva som skjer etter
prosjektperioden er
fremdeles i det blå.

– Er dere klare? spør instruktør
Sondre Lemme.
– Ja, svarer elevene, mens
noen avgjør hvem som skal være
Lebron James.
Prosjektet «EasyBasket for
alle» har hatt travle dager på
bergensskoler denne høsten.

– Fullt kjør
Høsten 2017 startet basketball
klubben Bergen Elite prosjektet,
og i januar besøkte de den første
skolen.
– Prosjektet kom i gang for
fullt i høst, så nå har det vært
fullt kjør, sier pedagog Sondre
Lemme.
Det er Lemme som reiser
rundt til sjetteklasser i Bergen.
– Opplegget består av tre
deler. Først en individuell del
for å få frem aktivitet. Deretter
en pardel, der de får velge part
nere selv. Det skaper trygghet.
På slutten har vi en gruppedel.
Målet er å la elevene oppleve
mestring i løpet av de fire
øktene, sier Lemme.
Håper å fortsette
Et annet mål med opplegget er
å styrke lærernes kompetanse.

Fredrik Hannestad

RETT I KURVEN: På slutten av økten fikk elevene teste skuddarmen.
Her er Nathalia Wiktoria Bialon og Aksel C. Nergaard i aksjon.

FAKTA
Easy Basket for alle
n Et kompetanseutviklingsprosjekt for barneskoler i Norge
som skal skape et pedagogisk,
inkluderende og engasjerende
lavterskeltilbud for barn ved å
styrke lærernes kompetanse
innen progresjonsrettet ballspillaktivitet gjennom fire økter.
n Med støtte fra Sparebankstiftelsen, SR-Bank og Bergen kom-

mune startet «Easy Basket for
alle» et toårig pilotprosjekt til
midten av 2019, hvor de besøker
sjetteklasser i bergensskoler.
n I løpet av prosjektperioden er
målet å utvikle et konsept som
kan bli landsomfattende.

Lemme er fornøyd med hvordan
opplegget er blitt mottatt.
– Det har fungert veldig bra.
Behovet har vært større enn jeg
trodde på forhånd. Jeg lurte jo på
om lærerne ville være skeptiske,
siden jeg på en måte skal komme
og «lære dem», men lærerne er
åpne for kompetansepåfyll.
Med støtte fra Sparebank
stiftelsen SR-Bank og Bergen
kommune, har «EasyBasket for
alle» fått midler og en liste på 15
skoler de skal besøke. Arbeidet
er godt i gang, men prosjekt
tiden strekker seg bare til juni
2019.
– Jeg håper å få det til slik at
jeg kan jobbe fulltid med dette,
sier Lemme.

– Positive tilbakemeldinger
Det håper også Fredrik Hanne
stad, som jobber med admini
strasjon og kommunikasjon for
prosjektet.
– Vi har ikke fått lovnader
om støtte etter prosjektperio
den, så hva som skjer etterpå er

fremdeles i det blå. Vi søker etter
midler, for terskelen blir høyere
for skoler om opplegget koster
penger. Vi ønsker at dette skal
bli et landsdekkende prosjekt,
men det går ikke så fort som vi
hadde ønsket, sier Hannestad,
som også er styreleder i Bergen
Elite.

Ikke rekruttering
Selve opplegget er ført i pennen
av Lemme og Geir Bangstad,
trener for Bergen Elite og peda
gogisk ansvarlig. Det er Bergen
Elite som eier prosjektet, men
det handler ikke om rekrutte
ring.
– Vi har ikke yngre lag, bare et
elitelag for kvinner, så vi er litt
fristilt fra det, men vi har kom
petanse, sier Bangstad.
Prosjektet ønsker å frigjøre
seg litt fra særidretten.
– Innenfor barns psykiske
helse, glede i aktivitet og mot
standserfaring så ser vi at meto
dikken kan være med på å bygge
robuste barn innenfor lekens
rammer, sier han.
På sikt ønsker Bangstad å
ansette flere instruktører.
– Prosjektet er skalert for å
bli nasjonalt, for vi har laget en
struktur i bunn, men det vil ta
tid, og det avhenger av økonomi
og personal.

