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1. Inngangur.
Dagana 11.-14. mars 2009 dvöldu skýrsluhöfundar í Watford á Englandi, sem
er bær skammt utan Lundúna með um 80 þúsund íbúa. Tilefnið var að kynna
okkur samstarf knattspyrnuakademíu Watford FC og barnaskólans Harefield
Academy (hér á eftir nefndur Harefield-skólinn), sem sett var á laggirnar fyrir
um hálfu öðru ári.

Hugmynd að ferð þessari kviknaði í janúar/febrúar 2008 þegar skýrsluhöfundar
fóru í ferð til Englands á vegum Ungmennafélags Álftaness (UMFÁ) með
milligöngu norska knattspyrnuþjálfarafélagsins, þar sem meðal annars var
boðið upp á kynningu á starfi Watford FC. Leist okkur vel á hugmynd þá, sem
byggt er á, sem í stuttu máli lýtur að því að grunnskólanám barna og
íþróttaiðkun (knattspyrna) er sameinað. Töldum við að mögulegt væri að hafa
samstarf þetta að einhvers konar fyrirmynd að samstarfi í sveitarfélaginu
Álftanesi milli íþróttafélags og grunnskóla. Upphaflega voru hugmyndirnar um
samstarf kynntar og ræddar innan UMFÁ.

Á vormánuðum 2008 voru skýrsluhöfundar skipaðir í starfshóp, sem útfæra átti
hugmyndir þessar, með tilliti til hvort unnt væri að innleiða þær hugmyndir í
sveitarfélaginu Álftanesi. Töldum við svo mögulega vera og voru
hugmyndirnar kynntar fyrirsvarsmönnum sveitarfélagsins og grunnskólans
haustið 2008. Í framhaldi var afráðið að skýrsluhöfundar myndu fara til
Watford fyrri hluta árs 2009 í því augnamiði að kynna sér nánar samstarf
Watford FC og Harefield-skólans. Ferðina fórum við sem áður greinir dagana
11.-14. mars sl.

Gagnaöflun meðan á dvöl okkar í Watford stóð fór einkum fram með tvenns
konar hætti. Annars vegar með viðtölum við „lykilfólk“ í samstarfi Watford FC
og Harefield-skólans og hins vegar með því að fylgjast með framkvæmdinni,
einkum séð frá bæjardyrum Watford FC, það er fylgst var með æfingum og

kappleikjum iðkenda/nemenda. Það fólk sem einkum var rætt við var
eftirfarandi:
Nick Cox, yfirþjálfari knattspyrnuakademíu Watford FC.
Ian Smithson, tengiliður knattspyrnuakademíu Watford FC og
Harefield-skólans (starfsmaður Watford FC) og tengiliður við iðkendur
akademíunnar sem ekki sækja nám við Harefield-skólann.
Mark Warburton, framkvæmdastjóri knattspyrnuakademíu Watford FC.
Pat Cottis, umsjónarmaður með sérhæfðum íþróttagreinum við
Harefield-skólann.
Tim Ball, fjármálastjóri knattspyrnuakademíu Watford FC.

2. Knattspyrnuakademía Watford FC.
Watford FC er rótgróið atvinnuknattspyrnufélag, sem stofnað var árið 1881.
Félagið leikur í næstefstu deild á Englandi og hefur nokkrum sinnum leikið í
efstu deild. Besti árangurs félagsins hingað til var þegar liðið lék til úrslita í
ensku bikarkeppninni árið 1984.

Við félagið er starfandi knattspyrnuakademía fyrir unga iðkendur. Í
grundvallaratriðum má aldursskipta iðkendum akademíunnar í þrennt:
Iðkendur 9-11 ára.
Iðkendur 12-16 ára.
Iðkendur 17-18 ára.

Hugmyndafræði knattspyrnuakademíunnar er í grunnin sú sama fyrir alla
iðkendur og byggist á mismunandi námskrám (e. „academy syllabus“).
Námskrárnar eru sniðnar að þrengri aldurshópum en grunnaldursskipting sem
áður var nefnd. Aldursskipting námskránna skiptist eftirfarandi:
Iðkendur yngri en 12 ára.
Iðkendur 12 og 13 ára.

Iðkendur 14 og 15 ára.
Iðkendur 16 til 18 ára.

Námskrárnar byggja á nokkrum meginþáttum, en áherslumunur er á
meginþáttum hverrar námskrár fyrir sig, eftir því hvaða aldurshóp er um að
ræða. Munurinn lýsir sér best sem stigmögnun frá einum aldurshópi til annars
með auknum kröfum. Meginþættir námskránna eru eftirfarandi:
1) Tækniþjálfun (e. „technical programme“).
2) Leikfræðiþjálfun (e. „tactical focus“).
3) Líkamsþjálfun (e. „physical focus“).
4) Sálfræðiþjálfun (e. „psychological focus“).

Auk þessa gera námskrárnar ráð fyrir frammistöðumati eða niðurstöðu (e.
„conclusion“) hvers iðkanda fyrir sig, sem og sérstakri hugmyndafræði (e.
„philosophy“) er byggir á að hver og einn iðkandi öðlist reynslu, sem nýst getur
viðkomandi í náinni framtíð, þar á meðal utan knattspyrnu.

Tækniþjálfun

knattspyrnuakademíunnar

byggir

á

eftirtöldum

fjórum

aðalþáttum (e. „the 4 R’s“):
1) Að móttaka knött (e. „receiving“).
2) Að senda knött (e. „releasing“).
3) Að halda knetti (e. „retaining“).
4) Að rekja knött (e. „running with the ball (including dribbling)“).

Eftir því sem iðkendur verða eldri því meiri áhersla er lögð á að framkvæma
æfingar undir aukinni pressu og í hópum (til dæmis þrír á þrjá og fjórir á fjóra).

Leikfræðiþjálfun

knattspyrnuakademíunnar

byggir

í

megindráttum

á

leikkerfinu 4-3-3. Enn fremur er lögð áhersla á leikkerfin 4-1-2-3, 4-2-1-3
(hvoru tveggja útfærsla á 4-3-3) og 4-4-2. Í grundvallaratriðum er um að ræða

sömu megináherslur fyrir alla iðkendur. Auknar kröfur eru gerðar eftir því sem
iðkendur eru eldri.

Líkamsþjálfun knattspyrnuakademíunnar byggir í grundvallaratriðum á sömu
megináherslum fyrir alla aldurshópa. Aðaláherslur eru á jafnvægi, liðleika,
snerpu, sprengikraft, hraðabreytingar, samhæfingu, tækniæfingar þar sem
reynir á hreyfifærni (til dæmis hlaup), ýmsa fjölbreytta leikfimisleiki (e.
„aerobic“) og fleira.

Sálfræðiþjálfun knattspyrnuakademíunnar byggir einnig í grundvallatriðum á
sömu þáttum fyrir alla aldurshópa. Megináhersla er á mat á frammistöðu,
markmiðssetningu

(skammtímamarkmið,

meðallöng

markmið

og

langtímamarkið) þar sem öll áhersla er á niðurstöðumarkmið, að læra af
mistökum, glíma við erfið og krítísk augnablik og stöðu einstaklings innan liðs.
Nokkra athygli vakti að innan þessa þáttar er ekkert unnið skipulega með atriði
eins og sjálfstraust, áhugahvöt, kvíða, sjálftal, skynmyndir og liðsanda og
liðsuppbyggingu svo eitthvað sé nefnt. Skoðun yfirþjálfara akademíunnar, Nick
Cox, var sú að þarna þyrfti að gera betur. Sérstaka athygli vakti að mikil
áhersla er lögð á endurgjöf, einkum í mati á frammistöðu.

Við knattspyrnuakademíuna starfa allmargir þjálfarar, bæði í fullu starfi og
hlutastarfi. Meginábyrgð á þjálfun bera þjálfarar í fullu starfi. Enn fremur er
sérstakur þrekþjálfari, nokkrir markmannsþjálfarar og sjúkraþjálfari er ávallt
tiltækur.

Þjálfarar hafa töluvert svigrúm hvernig þeir útfæra námskrárnar og hvernig þeir
nálgast megináherslur þeirra. Námskrárnar eru með öðrum orðum sveigjanlegar
út frá þjálffræði. Enn fremur byggja skrárnar á mati þjálfara hverju sinni á því
hvernig hóp hann hefur undir höndum.

Námskrárnar ná yfir eitt þjálfunartímabil, en framkvæmdin er sú að unnið er
með tiltekin atriði í sex vikna önnum. Eftir sex vikur fer svo fram mat á því
hvort einhverju, og eftir atvikum hverju, eigi að breyta, með tilliti til stöðu
hópsins. Hefst þá „ný“ sex vikna önn. Þjálfarar meta þetta í samráði sín í
millum.

Iðkendur knattspyrnuakademíunnar eru valdir af fulltrúum Watford FC, en
félagið hefur sérstaka útsendara („skáta“) á sínum vegum sem hafa það
hlutverk að skoða og finna unga og efnilega iðkendur innan áhugamannafélaga.
Nokkuð strangar reglur gilda um hvaða iðkendur eru gjaldgengir í akademíuna,
en ræður búseta þar mestu um. Reglur þar að lútandi eru settar af breska
knattspyrnusambandinu, en innihald þeirra er á þá lund að félag getur ekki gert
samning við iðkanda yngri en 16 ára, sem búsettur er í lengri fjarlægð en í
einnar og hálfrar klukkustundar akstur frá höfuðstöðvum viðkomandi félags
(miðast við umferð í þéttbýli). Að þessu leyti eru því hendur félagsins bundnar.
Mun það tíðkast hjá einhverjum félögum að sjá iðkendum fyrir dvalarstað, sem
staðsettur er innan búsetumarka. Slíkt tíðkast ekki hjá Watford FC.

Um 140-145 iðkendur eru í knattspyrnuakademíunni. Skiptist fjöldinn þannig
að um 40 drengir eru á aldrinum 9-11 ára, um 70-75 á aldrinum 12-16 ára og
um 30 á bilinu 17-18 ára.

3. Barnaskólinn Harefield Academy.
Barnaskólinn Harefield Academy er staðsettur í Watford og var stofnaður árið
2005. Um er ræða skóla með um 800 nemendur sem rekinn er fyrir opinbert fé,
en auk þess nýtur skólinn velgjörðar nokkurra styrktaraðila, sem munu vera þrír
eða fjórir talsins. Skólinn er hefðbundinn breskur barnaskóli fyrir börn á
aldrinum 12 til 16 ára, sem hefur þá sérstöðu að bjóða nemendum að stunda
íþróttir samhliða námi. Að jafnaði er við það miðað að um sé að ræða
nemendur sem skara fram úr á einhverju íþróttasviði.

Ýmsar íþróttagreinar eru í boði fyrir nemendur Harefield-skólans. Hins vegar
eru í gildi samningar milli skólans og einstakra íþróttafélaga með áherslu á
frjálsar íþróttir, skautaíþróttir og borðtennis. Watford FC er eina íþróttafélagið í
knattspyrnu sem er með samning við skólann.

Í þeim tilvikum sem sérstakir samningar eru um íþróttagreinar innheimtir
skólinn skólagjöld. Að jafnaði mun það vera viðkomandi íþróttafélag, sem
stendur straum af þeim kostnaði.

Engar lágmarkseinkunnir þarf til að komast inn í skólann. Að sama skapi hefur
það engar „afleiðingar“ standist nemandi ekki próf. Hins vegar er unnt að vísa
nemanda úr skóla sýni hann af sér slæma hegðan eða laka ástundun náms.

4. Samstarf Watford FC og Harefield Academy.
Samstarf Watford FC og Harefield-skólans hófst fyrir um hálfu öðru ári.
Byggir það á formlegum samstarfssamningi milli félagsins og skólans, sem
Watford FC hafði frumkvæði að. Hugmynd þessi mun vera að hollenskri
fyrirmynd, sem sótt er frá hollenska knattspyrnufélaginu Wilhelm II.

Í stuttu máli er fyrirkomulagið það að um 50 drengir við skólann á aldrinum
12-16 ára koma úr knattspyrnuakademíu Watford FC, sem er rúmur einn þriðji
hluti

allra

iðkenda

akademíunnar.

Af

þessu

leiðir

að

iðkendur

í

knattspyrnuakademíu Watford FC annars vegar á aldrinum 9-11 ára og hins
vegar 17-18 ára stunda því ekki nám við skólann. Að sama skapi eru um það bil
20-25 iðkendur akademíunnar á aldrinum 12-16 ára, sem stunda ekki heldur
nám við skólann. Fyrir því kunna að vera ýmsar ástæður, svo sem búseta,
trúarlegar ástæður og fleira.

Watford FC greiðir skólagjöld fyrir iðkendur/nemendur á þeirra vegum og sér
um akstur þeirra til og frá skóla. Enn fremur býður Watford FC þeim upp á

aðstoð við heimanám á skólatíma, ef þurfa þykir. Iðkendurnir stunda svo nám
við Harefield-skólann og æfa á skólatíma, en skólinn leggur til húsnæði og
íþróttaaðstöðu. Allar æfingar fara því fram í húsakynnum skólans. Samtals
nemur íþróttaiðkun um 15 klukkustundum á hverri viku.

Hefðbundinn skóladagur hefst að jafnaði um klukkan átta árdegis og lýkur að
jafnaði um klukkan 18. Knattspyrnuæfingar eru venjulega bæði árdegis og
síðdegis. Yfirleitt er ekki æft á föstudögum, þar sem kappleikir eru um helgar,
annaðhvort á laugardegi eða sunnudegi. Fyrirkomulagi þessu er meðal annars
ætlað að tryggja iðkendum betri aðstæður til hefðbundins fjölskyldulífs, en
almennt tíðkast hjá ungu afreksfólki í íþróttum í Englandi.

Samstarf skólans og félagsins er náið og upplýsingamiðlun er bæði mikil og
regluleg, þar á meðal um ýmiss konar persónuupplýsingar, svo sem um
einkunnir, ástundun nemenda, hegðan þeirra og fleira. Af þeim sökum liggur
ávallt fyrir samþykki foreldra/forráðamanna nemenda fyrir að aflétta trúnaði og
miðla umræddum persónuupplýsingum áður en iðkandi frá Watford FC hefur
nám við skólann.

Þegar upp koma einhver álitamál um nemanda er tekið sameiginlega á þeim,
þar sem hvert mál fer í ákveðinn farveg og er teymi skipað hjá fulltrúa skóla og
íþróttafélags. Algeng álitamál er upp koma eru til dæmis hegðan nemanda
(dónaskapur við kennara eða starfsmann), ástundun náms (heimalærdómi
ábótavant)

og

fjarvistir

(sem

eru

mjög

fáar).

Brjóti

nemandi

úr

knattspyrnuakademíu Watford FC af sér liggja að jafnaði einhvers konar
„viðurlög“ við því. Afleiðingarnar eru oftast þær að um tímabundna útilokun
frá íþróttaiðkun er að ræða, oft í einn dag.

Mat skólastjórnenda Harefield-skólans er að fyrirkomulag þetta skapi
nemendum aðhald og sé í langflestum tilvikum þeim til hagsbóta. Almennt
batna einkunnir og munu fá dæmi vera um hið gagnstæða. Þess ber að gæta að

eitt skilyrða þess, að iðkandi í knattspyrnuakademíu Watford FC fái að stunda
nám við Harefield-skólann er að námsárangur standi að minnsta kosti í stað frá
því sem áður var. Með öðrum orðum mega einkunnir nemanda ekki lækka. Ef
upp koma slík tilvik er gripið inn í og viðkomandi veitt frekari aðstoð.

Það er mat skýrsluhöfunda að mikil ánægja sé með samstarf þetta á báða bóga.
Markmiðin eru skýr. Annar vegar að skapa eins gott umhverfi fyrir afreksfólk í
knattspyrnu og unnt er, sem og veita því fólki eins góða menntun samhliða og
unnt er, og um leið að bæta ímynd knattspyrnumannsins (sem er fremur slæm í
Englandi). Hins vegar að gefa afreksfólki framtíðarinnar í íþróttum kost á betra
fjölskyldulífi og veita því tækifæri á að stunda nám og íþróttir á sama stað.
Undirliggjandi er áhersla á gildi og mikilvægi menntunar.

5. Samstarf Watford FC og Álftaness.
Meðan á dvöl skýrsluhöfunda í Watford stóð náðist „óformlegt“ samkomulag
milli UMFÁ og Watford FC um frekara samstarf félaganna í náinni framtíð.
Samstarf það gefur UMFÁ kost á eftirfarandi:
Að hagnýta sér þá þekkingu sem Watford FC byggir á við að sameina
knattspyrnuiðkun og nám.
Að senda þjálfara UMFÁ til dvalar hjá Watford FC í því augnamiði að
sækja sér þekkingu og reynslu og
Að senda unga iðkendur, sem skara fram úr, frá UMFÁ til reynsludvalar
hjá Watford FC.

Jafnframt var ræddur sá möguleiki að fulltrúar Watford FC kæmu til Íslands í
því augnamiði að skoða unga knattspyrnuiðkendur á Álftanesi, með mögulega
reynsludvöl í huga.
Einnig var sú hugmynd rædd að leikmenn frá Watford FC (einkum úr
unglingaliði) kæmu og léku fyrir meistaraflokk Álftaness í Íslandsmóti. Óvíst
er hins vegar hvort slíkt sé unnt nema í sérstökum tilvikum, þar sem

undirbúningstímabil og keppnisferðalög standa sem hæst hjá Watford FC á
hákeppnistímabili á Íslandi.

6. Niðurstöður.
Líkt og að framan greinir fóru skýrsluhöfundar í ferð þessa í því augnamiði að
kynna sér samspil knattspyrnuiðkunar og náms hjá knattspyrnufélaginu
Watford FC og barnaskólanum Harefield Academy. Því liggur beinast við að
spyrja hvort unnt sé að heimfæra þessa hugmyndafræði Watford FC og
Harefield-skólans fyrir knattspyrnuiðkendur á Álftanesi og nemendur við
grunnskólann á Álftanesi, og ef svo er, í hvaða mæli það væri unnt.

Mat okkar á þessu stigi að innan ákveðinna marka og í einhverjum mæli kunni
að vera unnt að sameina knattspyrnuiðkun og grunnskólanám á Álftanesi. Hjá
Watford FC og Harefield-skólanum er samstarfið aðeins ætlað drengjum, en
hugmynd okkar snýr að því að gefa bæði drengjum og stúlkum kost á því sem í
boði verður. Nokkur álitaefni eru hins vegar uppi, sem staldra þarf við.

Það fyrsta lýtur að því hvort að slík hugmynd falli að aðalnámskrá
grunnskólans, það er hvort námskráin sé svo sveigjanleg og einstaklingsmiðuð,
að hún veiti svigrúm til slíks samstarfs. Nokkuð örðugt er fyrir skýrsluhöfunda
að meta hvort svo sé.

Annað álitaefnið lýtur að því í hve miklu mæli mætti innleiða slíkt samstarf,
það er hvert umfangið ætti að vera; hve margar kennslustundir, hve margir
nemendur og svo framvegis. Veltur það á svigrúmi aðalnámskrárinnar og fleiri
þáttum, svo sem þeim sem nefndur er í umfjöllun um næsta álitaefni.

Þriðja álitaefnið lýtur að því hvort unnt sé að fella verkefni sem þetta undir
„þróunarskóla“ líkt og það hugtak er skilgreint í lögum nr. 91/2008 um
grunnskóla, sbr. 44. gr. laganna, en slíku verkefni myndi fylgja sérstakt
fjárframlag, sbr. umfjöllun í athugasemdum í greinargerð laganna.

Fjórða álitaefnið lýtur að því með hvaða hætti hugmyndin yrði útfærð, en telja
verður að útfærslan myndi krefjast töluverðrar vinnu og þar með aukinn
kostnað.

Fimmta álitaefnið lýtur að meðferð á persónuupplýsingum, en telja verður að
miðlun upplýsinga um börn í grunnskóla kunni að fela í sér vinnslu
persónuupplýsinga eins og þær eru skilgreindar samkvæmt lögum um
Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Telja verður að
samþykki foreldra/forráðamanna nemenda um miðlun og notkun upplýsinga
yrði talið fullnægjandi. Skýrsluhöfundar telja mikilvægt að atriði þessu sé veitt
sérstök athygli, enda meðferð á persónuupplýsingum vandmeðfarin.

Sjötta álitaefnið lýtur að íþróttaaðstöðu á Álftanesi. Það er mat skýrsluhöfunda
að eins og núverandi íþróttaaðstöðu á Álftanesi er háttað sé ekki unnt að ráðast
í verkefni sem þetta að fullum þunga, þar sem aðstaðan telst ekki vera
fullnægjandi. Hins vegar sé hægt að hefja vísi að þessu samstarfi strax haustið
2009 með nýtingu þeirra íþróttamannvirkja sem nú eru fyrir hendi. Það er
jafnframt mat okkar að með tilkomu gervigrasvallar myndi íþróttaaðstaða
breytast til batnaðar og grundvöllur kynni að skapast til að taka upp samstarf
íþróttafélags og grunnskóla í takt við þá fyrirmynd sem skoðuð var í Watford.

Álftanesi, 26. apríl 2009.

Ásgrímur Helgi Einarsson,

Birgir Jónasson,

þjálfari mfl. karla Álftaness

yfirþjálfari drengjaflokka Álftaness

