
Special Olympics
School Days

Speci-Lo är 
vår maskot. 
Hon älskar att 
röra på sig. 
Ibland hälsar 
hon på ute 
på skolorna 
för att sprida 
 rörelseglädjen.School Days Be Unified

Omkring 1,4 miljoner människor världen över deltar i olika 
SpecialOlympicsUnified-sporter.Därmedhjälperdetillattpå
ettkulsättförändraattityderochbidratillhälsosammareliv
förpersonmedintellektuellfunktionsnedsättning.

NutarviUnified-konceptettillskolan.2019lanseradevi
SpecialOlympicsSchoolDaysBeUnified.BeUnifiedlåter
skolelevermedochutanintellektuellafunktionsnedsättningar
provapåidrotttillsammans.

Underpremiäråretgenomförsfyrastörredagarruntom
ilandet.IÖstersundden4aprildeltognärmare200elever
iaktivitetermedlängskidorochsnöskor.Gymnasieelever
ärledareunderdagensomliksomSchoolDays-konceptet
innehållerinvigning,provapå-stationerochmedaljutdelning.

School Days

SpecialOlympicsSchoolDaysärenidrottsdaganpassad
försärskolan,därelevernaerbjudsmöjlighetattprovapå
olikaidrotter.Gymnasieeleverärledareunderdagenoch
konceptetinnehållerinvigning,provapå-stationeroch
medaljutdelning.

Sedanlanseringen2015haröver130SchoolDaysgenom-
förtsochtusentalseleverisärskolanharfåttchansenatt
provapåidrott.Måletärattspridarörelseglädje.

Dagenärtänktsomettsamarrangemangmellanidrotts-
föreningar,särskolorochSvenskaParasportförbundets
egnadistrikt.Vilkaidrottersomerbjudsberorpåvilkalokala
föreningarsomfinnspåorten.

Informationsblad

Världens roligaste idrottsdag i särskolan. Syftet med Special 
Olympics School Days är att elever i  särskolan ska introduceras 
till idrott på ett roligt och enkelt sätt, utan krav på att tävla. Lokala 
idrottsföreningar medverkar under dagen för att minska steget att 
bli föreningsaktiv.

STEG 1. Intresseanmälan
En organisatör, ett distrikt eller en förening, anmäler intresse till Special 
 Olympics Sverige om att genomföra en School Day genom den anmälningslänk 
som finns på specialolympics.se. 

STEG 2. Avtal mellan organisatör och Special Olympics Sverige
Organisatören godkänner framtagen checklista för School Days, för att 
säkerställa att konceptet ser likadant ut i hela Sverige och avtal skrivs mellan 
båda parter. Vid genomförd School Day får organisatören ta emot ett arrangörs-
bidrag. 

STEG 3. Planering tillsammans med skolor och lokala idrottsföreningar
Organisatören planerar idrottsdagen tillsammans med skolor och lokala idrotts-
föreningar. Gymnasielever genomgår utbildningen ”Parasport och ledarskap” 
för att kunna delta som funktionärer på idrottsdagen och föreningarna planerar 
upplägget av prova på-stationer. 

Några steg i planeringen: Beställning av funktionärströjor och medaljer, 
upplägg av School Day, och kommunikation med Special Olympics Sverige. När 
dagen närmar sig bjuds media in.    

STEG 4. Genomförande
En School Days genomförs under en halvdag i skolan. 
Moment under en School Day: 

• Invigning 
• Uppvärmning 

• Prova på-stationer av olika idrotter
• Fika
• Avslutning och medaljutdelning
• Gymnasielever får intyg på genomförd utbildning

STEG 5. Utvärdering och uppföljning med skolor och idrottsföreningar 
Ungefär en månad efter genomförd School Day deltar idrottsfören-
ingarna i ett utvärderingsarbete för att följa upp om några elever har 

fortsatt i förenings idrott. Skolorna deltar i en utvärdering om deras 
upplevelse av dagen. Organisatören skickar även bilder till Special 
Olympics  Sverige, som publiceras i det gemensamma albumet för 
School Days.  

Alla kan delta!
Alla har roligt!
Alla får medalj!


