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här. Det är vi tillsammans 
med skolan, lärare och an-
dra aktiviteter, poängterar 
Pelle Holm.

Pelle Holm identifierade ti-
digt e� stort behov av ve�i-
ga ledare för Bollis-verksam-
heten. Passande nog drog 
Svenska Fotbollförbundet 
igång ”Reboot football for 
jobs” för e� år sedan. Det är 
e� arbetsmarknadsprojekt 
med fotboll i fokus vars syfte 
är a� slussa unga vuxna vida-
re till studier eller jobb – vil-
ket alltså kan vara just Bollis.

– Förbundet fick 24 miljo-
ner från Europeiska social-
fonden för det första året. Re-
boot har genomförts i Norr-
köping, Umeå, Göteborg och 
Motala. Nu examineras den 
första gruppen i slutet av 
april och vi har få� nya peng-
ar för e� år till. ESF och vi ser 
a� det har funkat väldigt bra, 
konstaterar Anna Holm som 
är projektledare för Reboot i 
Norrköping.

Jodå, hon är do�er till Pel-
le och har lång erfarenhet 
av olika chefsjobb efter sin 
amerikanska universitetsex-
amen. 

Anna poängterar lagidrot-
tens metoder för a� stödja 
och utbilda deltagarna – även 
om framtidsjobbet inte nöd-

vändigtvis vara i sportens 
värld.

– Vi jobbar mycket med 
självledarskap, a� vara i e� 
positivt utvecklande sam-
manhang. Var och ens resa 
är viktig även om vi jobbar 
tillsammans med exempel-
vis tränarutbildningar, do-
marutbildningar eller le-
darutbildningar. Sen adde-
rar vi arbetsmarknadskun-
skap och studievägledning.

Är det folk som har kom-
mit lite halvsne som är 
med på Reboot?
– Nja. Utanförskap snarare. 
Man kanske inte riktigt vet 
vart man vill eller a� man 
har hoppat av skolan. Några 
kanske läser upp e� ämne 
och kombinerar det med Re-
boot. Det blir väldigt tydligt 
a� det här är varje individs 
resa samtidigt som vi gör oli-
ka aktiviteter ihop.

Vilka åldrar är det?
– Den yngsta är 17 och den 
äldsta som har varit med är 
30. På den nya utbildningen 
som startar i maj blir det fo-
kus på de som har varit på-
verkade av covid. A� man har 
tagit studenten under den ti-
den eller a� man har hoppat 
av gymnasiestudierna eller 
blivit av med jobbet.

Vad får de med sig för-
utom kunskaperna?

– E� diplom, och sen skriver 
vi e� rekommendationsbrev 
på vad de har gjort. Men det 
viktigaste är utvecklingen 
som var och en gör och de 
nätverk som man får till sig 
genom Reboot. 

Handledare för Reboot i Norr-
köping är Allan Borgvardt, Li-
zethe Morsing, Jennie Egeriis, 
Armando Ibrakovic, Willy 
Flores, Andreas Hadenius och 
Sandra Coskun Isik.

– Det är e� superbra gäng 
och vi jobbar nära varandra. 
Utbildningen kombineras 
med fysiska aktiviteter som 
fotboll eller gym. Det är ut-
bildning på förmiddagarna 
och på eftermiddagarna är 
det praktik och jobb på Boll-
lis, eftersom vi har det sam-
arbetet. En förutsä�ning där 
är ju a� man kan jobba med 
barn.Deltagarna får spel-
formsutbildning och Allan 

kör Bollisutbildning, säger 
Anna Holm.

Hur många av  
deltagar na i Reboot blir 
ledare i Bollis?
– De flesta. En del vill göra an-
nat också och en del behöver 
lite längre tid på sig, beroen-
de på var man står i sin ut-
veckling.

Nästa steg för Bollis är a� för-
söka knyta upp barnen till en 
förening.

– En del av barnen spelar 
organiserad fotboll, men vi 
jobbar på a� få ännu fler ut 
i föreningslivet. Vi måste se 
hur vi ska gå framåt och där 
kommer även IFK in i bilden 
genom vårt nya samarbete, 
säger Pelle Holm.
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Bollis och Reboot
●Bollis Lek och spel: Riktar sig till 500 barn per år i årskus 
2–6 i områdena Hageby, Navestad och Marielund. Syftet är 
att öka barnens förmåga att klara av skolgången där fotboll 
och ”Goal Fair Play” har en viktig roll.
●Reboot Football for jobs: Ett projekt från Svenska Fotboll-
förbundet med stöd av Europeiska Socialfonden. Syftet är 
att, bland annat med lagidrottens metoder, slussa unga vuxna 
vidare till studier eller jobb (exempelvis som ledare för Bollis 
i just Norrköping).

Instruktion inför Bollis på Sydvallen. Allan Borgvardt och Andreas Hadenius, som också är handledare på Reboot, berättar för barnen vad dagen ska handla om. FOTO: JOHNY DAAGH

Pelle Holm och dottern Anna Holms två olika projekt samarbetar med varandra.

Allan Borgvardt är ledare både för Bollis och Reboot.

Förbundet: 
”Det här är 
det bästa av 
två världar”
FOTBOLL
Svenska Fotboll-
förbundet ger tummen 
upp för Reboot och 
Bollis i Hageby. ”Ett fan-
tastiskt projekt”, säger 
general sekreteraren 
Håkan Sjöstrand.

Strålande sol och mycket 
spring i benen. Det blev en 
perfekt eftermiddag på Syd-
vallen i Hageby när bland 
andra förbundets gene-
ralsekreterare Håkan Sjö-
strand och nationella pro-
jektledaren Mats Anders-
son kom för a� se hur Re-
boot (och Bollis) ser ut i 
verkligheten.

– Det här är ingen teori, 
det vi ser här sker på rik-
tigt. Det här är e� fantas-
tiskt projekt som vi har få� 
möjlighet a� driva och en 
investering i samhällsny�a. 
Om vi på något sä�, genom 
fotbollen, kan bidra till vet-
tig sysselsä�ning och med-
mänsklighet så är det jä�e-
bra. För mig är det kanske 
viktigare än någonsin när 
vi ser vad som händer. Vi 
brukar prata om vår om-
värld men det här är fak-
tiskt tä� inpå oss, det som 
händer nu. Det går inte a� 
blunda för de utmaningar-
na som finns runt omkring 
oss, säger Håkan Sjöstrand, 
bland annat med tanke på 
påskkravallerna i Navestad 
e� par kilometer ifrån Syd-
vallen.

Reboot �nns i fyra städer. 
I Norrköping blir effekten 
väldigt direkt när deltagar-
na, som efter utbildningen 
ska slussas vidare till an-
dra studier eller arbete, in-
tegreras som ledare i Bollis 
för barn i årskurs 2–6.

– Det här är e� bra exem-
pel på hur Reboot kan sam-

arbeta med en redan befint-
lig aktör i e� sånt här om-
råde. Här får vi ut det bäs-
ta av två världar. Vi får dels 
utveckla våra deltagare, ut-
veckla individer. De får gå 
våra utbildningar och sen 
får de praktisera här. Sen 
 bidrar vi också med aktivi-
teter för barn och ungdo-
mar i idro�ssvaga eller  ut-
sa�a områden, vilket ock-
så är e� av syftena med 
Re boot, konstaterar Mats 
Andersson.

Reboot-deltagaren Emilia 
Bouterse, 20 år, närmar sig 
slutet på sin e�åriga utbild-
ning och är jä�enöjd med 
vad hon har få� ut.

– För mig ha det varit bra. 
Det har varit kul a� jobba 
med fotboll, en grej jag 
brinner för mest. Jag trivs 
väldigt bra här och jag har 
vuxit mycket som person, 
berä�ar hon under en öv-
ning.

Vad vill du göra nu?
– Jag kommer vara kvar här 
lite till och sen har jag sökt 
högskola till efter somma-
ren. Det är Coaching och 
Sport management i Växjö, 
och förhoppningsvis kom-
mer jag in.

Kusinerna Nour och Gasel 
från årskurs två på Söder-
porten stortrivs med Bollis 
och fotbollstimmarna.

– Det är roligt, säger båda 
i kör.

Nour gillar kompisgre-
jen som uppkommer tack 
vare fotbollen.

– Vi känner igen folk från 
skolan. Då kan vi spela med 
andra som vi inte känner så 
bra och prata lite med dem 
också, säger hon.

Johny Daagh
Johny.Daagh@ostmedia.se

Kusinerna Gasel och Nour går i klass två på Söderportens 
skola. FOTO: JOHNY DAAGH


