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Lørdags - Koordinator søges til Åben Hal, Frederiksberg 
 

Åben Hal er et samarbejde mellem Frederiksberg Idræt og Frederiksberg Kommune, og er et gratis tilbud, 
der indbyder Frederiksbergs børnefamilier til leg, idræt og bevægelse. 

Åben hal foregår i Hermeshallen hver lørdag formiddag og er for 2-6-årige og deres forældre, hvor 
deltagerne kan være med til opvarmning og aktiviteter, som sættes i gang af instruktørerne men de kan 
også være aktive på egen hånd. Åben hal kan eksempelvis bestå af redskabsbaner ved springgraven i 
gymnastikhallen og små aktivitetsstationer med redskaber, boldspil eller lignende i badmintonhallen. 

Instruktørerne til Åben hal kommer fra Frederiksbergs idrætsforeninger, og skifter ofte fra gang til gang. Og 
her vil det blive din opgave, at sætte instruktørerne ind i arbejdsopgaverne, sørger for, at de følger 
retningslinjerne, samt fordele opgaverne. Derudover, at vil det være din opgave sammen med 
instruktørerne at:  

 Byde deltagerne velkommen og kontrollere tilmeldinger 
 Lave fælles opvarmning, sætte aktiviteter i gang, inspirere til leg og bevægelse 
 Lettere rengøring mellem hold jf. Covid-19-retningslinjer 
 Opsætning og oprydning 
 Sørge for at retningslinjer bliver overholdt. 

 
I bagagen tænker vi at du har:  

 Erfaring med Idrætsundervisning af børn i målgruppen 
 Er kreativ og kan inspirere til mange forskellige lege og aktiviteter for mange børn og deres 

forældre 
 Er imødekommende og smilende, 
 Er autoritær nok til at kunne bede folk om at overholde retningslinjerne. 
 Kan bevare overblikket, når der er mange bolde i luften  
 Kan tage vagter et par lørdage om måneden kl. 8.30-12.30. 

Vi sørger selvfølgelig for, at du bliver sat ordentlig ind i opgaverne, så du bliver komfortabel med din rolle. 
Du vil blive betalt et fast honorar (B-indkomst) efter aftale. Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, så 
tag fat i Mia Bergsbo på mb@fiu-frederiksberg.dk. Det også til hende du skal sende din ansøgning, mærket 
”Koordinator til Åben Hal”, senest den 14. september 2020.  

Forventet opstart medio september.  
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