Ansökan om ledighet från skolundervisning under säsongen 2016-2017
Till rektor/lärare
Järfälla Alpina Klubb (JAK) bedriver tränings- och tävlingsverksamhet inom alpin
skidåkning. Vi är idag mer än 120 aktivt tränande och tävlande ungdomar.
JAKs övergripande målsättning är att ge våra ungdomar träning så att de, vid 16 års
ålder, är redo och har möjlighet att anta en plats vid något av Sveriges skidgymnasium.
Att JAKs strategi och målsättning är korrekt och lyckosam kan vi se på de senaste
årens resultat. Vi har idag över 10 ungdomar som har kvalificerat sig och tagit en plats
på ett skidgymnasium i Sverige. Vi har två elever vid Sveriges alpina
riksskidgymnasium och de övriga vid ett antal regionsskidgymnasium. JAK är därmed
en av Sveriges mest representerade klubbar trots att vi är en relativt liten klubb.
Från det att åkarna är 10 år behöver de öka antalet träningspass på snö. JAK har
därför satt samman ett träningsprogram med ett flertal läger framförallt under försäsong
då det inte finns tillgång till snö i Stockholm. Detta medför att eleven vid ett antal
tillfällen kan komma att lämna in en ledighetsansökan för att kunna delta på dessa
läger och därigenom möjliggöra en optimalt utveckling inom sin idrott. Det är förstås
upp till skolan att bedöma om det är möjligt att bevilja en sådan ledighetsansökan.
Alla våra åkare gör en målmedveten satsning på att bli en duktig idrottare. Som klubb
stödjer vi den satsningen och hoppas att er skola har förståelse för detta upplägg. Vi
från JAK ställer krav på våra åkare att de skall klara av sin skolgång även om de har
många lediga skoldagar. Träningsdagar som infaller på en normal skoldag planeras
därför med ett tidigt morgonpass i backen, lång lunch där vi kräver läxläsning som
övervakas av föräldrar/ledare och avslutar dagen med ett eftermiddagspass i backen.
Om skolarbetet trots detta skulle bli lidande ser vi det som en förutsättning för åkarnas
fortsatta satsning att ni som skola tar kontakt med elevens föräldrar för att diskutera
situationen. Järfälla Alpina Klubb önskar ha ett gott samarbete med respektive skola
där våra åkare går. Vi är öppna för frågor, så om ni som skola vill träffa
träningsansvarig eller ordförande för att veta mera om JAKs strategi och målsättning,
är ni varmt välkomna att ringa. Ni kan också nå oss via e-post: info@jarfallaalpina.se
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