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4.7 HUR GÖR MAN FÖR ATT KONTAKTA SKOLOR? 

Här kommer råd och tips för hur man kan göra arbetet baserat på erfarenheter från BK Albrekts 
skolbridgeprojekt i Varberg. 

De erfarenheter klubben haft med dels en mellanstadieskola dels med en högstadieskola är att det är 
lätt att få med Bridge som en av flera aktiviteter inom Elevens val.  

Att göra vid kontakt med en högstadieskola är följande 

1. Ta reda på vad rektorn heter och dennes e-postadress 
2. Skriv ett e-mail till rektorn (förslag nedan) och be att få till ett möte. 
3. När du/ni träffar skolledningen bör du vara väl förberedd om 

a. Utbildningsmaterialet 
b. Kursplanen 
c. Samt ha idéer om varför Bridge är bra för eleverna vid skolan 

4. Ta reda på hur Elevens val är upplagt. Dels sett över tid och dels sett över lektionstid. Båda 
dessa kan variera kraftigt från skola till skola. 

5. Be att få se lokalen som det är tänkt att ha bridgeundervisning i. För en lektionssal är det 
lämpligt att ha maximalt fem bord. Det gör att du ska maximera antalet elever som får välja 
till 20 (kanske 22 för att alltid ha täckning för att någon är frånvarande av någon anledning). 
Ta inte för många elever, rekommendationen är att du bör ha en handledare per bord. Det 
blir också lugnare med färre elever i skolsalen. 

6. Vem är skolans kontaktman? Detta är bra att veta när det gäller veckoplaneringen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej Rektorn! 
Jag är Janne Bridge och är från den lokala bridgeklubben i Bridgetown. Vi skulle vilja introducera 
kortspelet Bridge för skolans elever genom Elevens Val, om det är möjligt. Jag skulle gärna vilja dig 
för att diskutera möjligheterna och varför Bridge är en passande aktivitet för dina elever i Elevens val. 

Återkom med förslag till tidpunkt för ett möte. 

Bridgehälsningar 
Janne Bridge, tel. 013-13 13 52. janne@bridge.com  

PS Om du inte vet vad bridge är, har jag bilagt en presentation. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

När det gäller kontakter med mellanstadieskolor ska du ha i åtanke att det där inte finns något 
Elevens val, men väl ett fritidshem eller motsvarande. Skillnaden är då att eleverna är där tills 
föräldrarna hämtar hem sina barn. I övrigt gäller samma upplägg som för högstadiet, med lite andra 
målsättningar, som du kan se enligt kursplanen. 
 
Bjud gärna in hela fritidshemmet till Bridgeklubben för en första kontakt med kortspelet. 
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