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Ansøgningsskema for

Pulje	til	forsøg	med	idræt	som led	i	sundheds- og	
beskæftigelsesfremmende	indsatser – Motion	og	

fællesskab	på	recept

Finanslovskonto 17.49.25.10.

Projektets titel: Bevæg dig – sammen 

Ansøger

Kommune: Silkeborg Kommune 

Projektresumé

Beskriv kort projektets formål, aktiviteter, målsætninger, herunder tidligere erfaringer 

med lignende projekter mv. 
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Formål og målsætninger 

Formålet med Bevæg dig – sammen er at udvikle en samarbejdsmodel på tværs af kommunale 

forvaltningsområder og civilsamfundet med henblik på at styrke borgernes fysiske, mentale og sociale 

helbred som led i en sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsats.

Herunder er der fire målsætninger:

1. At styrke borgernes fysiske, mentale og sociale helbred gennem deltagelse i bevægelse og fællesskab i 

foreningsregi.

2. At deltagerne kommer tættere på / tilbage på arbejdsmarkedet eller i højere grad fastholdes på 

arbejdsmarkedet.

3. At udvikle et tværfagligt samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund, så deltagerne guides til en 

foreningsaktivitet og fastholdes deri.

4. At etablere partnerskaber med lokale idrætsforeninger og udvikle bæredygtige foreningstilbud.

Tidligere erfaringer

Silkeborg Kommune er visionskommune for Bevæg dig for livet* med et outdoorfokus, og en del af denne 

vision er at arbejde med partnerskaber med frivillige foreninger i civilsamfundet med det formål at få flere 

borgere i Silkeborg Kommune til at være fysisk aktive. 

I Silkeborg Kommune har vi allerede flere positive erfaringer med at arbejde tværfagligt mellem sektorer 

med henblik på at skabe mere sammenhængende forløb for borgerne, og få flere borgere til at deltage 

aktivt i civilsamfundet med henblik på at øge den fysiske og mentale sundhed samt øge tilknytningen til 

arbejdsmarkedet. Her kan nævnes:

 Kultur på recept:

Projekt for ledige med angst, stress og depression med henblik på at styrke mental sundhed og 

helbredsmestring igennem kulturoplevelser, så de kommer tættere på/ tilbage på 

arbejdsmarkedet.

 Sundhed gennem fællesskaber:

Pilotafprøvning i kommunen hvor almen praksis henviser patienter, der formodes at have gavn af 

at blive en del af et fællesskab, til en samtale i Frivilligcenter Silkeborg. Her hjælper en vejleder 

med at guide borgeren til et fællesskabende tilbud med henblik på at styrke den mentale sundhed.

 STAR projekt Koordineret Jobrettet Ungeindsats (KJU):

Som en del af det samlede projekt blev det afprøvet, at en foreningsrepræsentant fik træffetid hos 

sagsbehandlerne i Ungeguiden med det formål at rekruttere unge med komplekse udfordringer til 

at være fysisk aktive sammen i et fitnesscenter og en gymnastikforening.

På baggrund af disse erfaringer ønsker Silkeborg Kommune, DGI Midtjylland, Frivilligcenter Silkeborg og 

de faglige organisationer 3F og FOA at afprøve en samarbejdsmodel for at undersøge, hvordan idræt og 

fællesskaber kan bruges i sundheds-, beskæftigelses- og/eller fastholdelsesindsatser.

Aktiviteter i Bevæg dig – sammen 

I Bevæg dig – sammen er der tre hovedaktiviteter:

 Udvikle og tilpasse en samarbejdsmodel.

 Afprøve en tværgående bevægelsesbrobyggerfunktion.

 Lave partnerskabsaftaler med foreninger og udvikling af foreningsaktiviteter. 

Samarbejdsmodellen skal sikre en smidig koordination mellem de forskellige aktører, så borgeren støttes i 

en lettere overgang fra deltagelse i kommunens indsatser til deltagelse i foreningslivet, og at det for 

borgeren ses som et sammenhængende forløb, der er let at navigere i. 
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Bevægelsesbrobyggeren er en gennemgående person, som skal sikre det sammenhængende forløb fra 

kommunal indsats eller arbejdsplads til en foreningsaktivitet. Bevægelsesbrobyggeren vil derfor være 

tilstede i Ungeguiden og afdelingen Sygedagpenge og Jobafklaring i løbet af ugen. 

Foreningsaktiviteterne er frivillige for borgere i jobcenterregi at deltage i, men skal indgå som et led i deres 

beskæftigelsesrettede indsats.

Borgerne deltager i foreningsaktiviteter med fokus på bevægelse og fællesskab, hvilket vil have en positiv 

betydning for deltagernes fysiske og mentale helbred. Det er jobcenterets erfaring, at det forbedrede 

helbred har en positiv betydning for mulighederne på beskæftigelsesområdet. Bevæg dig – sammen vil 

have fokus på bevægelse og fællesskaber, da de fleste har brug for at indgå i kontinuerlige fællesskaber, 

og mange i målgruppen udenfor arbejdsmarkedet mangler netop disse og kan ofte være isolerede.

Derudover vil der ske følgende i projektet:

 Udvikling af rekrutteringsindsats og henvisningsprocedure med jobcenter, sundhedshus og faglige 

organisationer.

 Udvikling af afklarende samtale, der kan give det rigtige match mellem borger og 

foreningsaktivitet.

 Håndholdt indsats til de borgere, der har brug for ekstra støtte til at deltage i en foreningsaktivitet.

 Lave partnerskabsaftaler med lokale idrætsforeninger eller andre fritidstilbud, der tilbyder 

bevægelse og fællesskab.

 Særligt fokus på at tilbyde udendørsaktiviteter.

 Opkvalificere og udvikle foreningsaktiviteterne, så alle kan deltage i udvalgte aktiviteter uanset 

forudsætninger.

 Fokus på fastholdelse i foreningsaktiviteterne.

 Samarbejde med FOA og 3F på arbejdspladser, hvor medarbejderne er i risiko for nedslidning.

*DGI og DFI fælles vision om at 75% af befolkningen skal være fysisk aktive i 2025 og 50% i en forening.

Projektets målgruppe

Beskriv kort og præcist projektets målgrupper. Angiv desuden måltal for inddragelse af 

målgrupperne opdelt på målgrupper samt hvad der ligger til grund for det forventede 

antal, f.eks. tidligere erfaringer med målgruppen, samarbejdsaftaler mv. 
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Med Bevæg dig – sammen ønsker vi at afprøve samarbejdsmodellen og bevægelsesbrobyggerfunktionen

på flere målgrupper for at få forskellige erfaringer med indsatsen. Erfaringerne indgår i en 

forankringsproces med henblik på at inkludere nye og andre målgrupper i foreningslivet. Projektet har 

derfor begge målgrupper fra puljeopslaget med:

 Borgere, der er i særlig risiko for udvikling af livsstilssygdomme, herunder borgere uden for 

arbejdsmarkedet samt borgere, der er i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.

 Borgere, hvor fysisk aktivitet i foreningsfællesskaber kan indgå som led i et behandlings- og

rehabiliteringsforløb eller bidrage til tilknytning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Målgrupperne i projektet er yderligere afgrænset til nedenstående målgrupper, hvor de tilhører én eller 

begge ovenstående grupper.

Målgruppe 1: Borgere tilknyttet Ungeguiden i Silkeborg Kommune

 Unge mellem 15 og 30 år på uddannelseshjælp (aktivitetsparate) som er i særlig risiko for 

udvikling af livsstilssygdomme.

 Målgruppen vil både være unge uden yderligere udfordringer og unge som har mere komplekse 

udfordringer, som har brug for en mere håndholdt indsats.

Målgruppe 2: Borgere i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet 

 Borgere tilknyttet sygedagpenge- og jobafklaringsafdelingen og er i risiko for udvikling af 

livsstilssygdomme og/eller i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.

 Medlemmer af de faglige organisationer 3F eller FOA, og er i risiko for udvikling af 

livsstilssygdomme og/eller i risiko for nedslidning på arbejdsmarkedet.

 Medarbejdere på arbejdspladser med risiko for fysisk og/eller mental nedslidning f.eks.

hjemmepleje/ plejecentre, dagplejere, teknisk servicefag, chauffører, møbelfabrikker, rengøring og 

hotel og restaurationsbranchen.

 Borgere der er tilknyttet Silkeborg Kommunes Sundhedshus og som har afsluttet et 

rehabiliteringsforløb.

Målgrupperne er valgt, da projektet ønsker at:

 Sætte tidligt ind med forebyggelse af livsstilssygdomme og nedslidning.

 Få flere unge i gang og blive fastholdt med bevægelse.

 Forebygge længerevarende og tilbagefald i sygemeldinger.

 Forebygge nedslidning af 3F og FOA´s medlemmer, så de fastholdes på arbejdsmarkedet.

 Sikre borgere der har deltaget i et kommunalt rehabiliteringsforløb fastholdes i bevægelse.

 Give borgere udenfor arbejdsmarkedet mulighed for at deltage i et kontinuerligt fællesskab.

Projektets visitation

Beskriv hvordan den/de specifikke målgruppe/r vil blive henvist til projektet, og hvor 

mange borgere der forventes at deltage i projektet, jf. puljeopslag.

De forskellige målgrupper i projektet henvises til bevægelsesbrobyggeren på følgende måde:

Henvisning fra jobcenter – Ungeguiden og Afdelingen for sygedagpenge og jobafklaring

Henvisningen til bevægelsesbrobyggeren kan ske på følgende måder:

 Bevægelsesbrobyggeren kontakter borgeren proaktiv, når vedkommende alligevel skal til samtale 

med sagsbehandleren.

 Sagsbehandleren opfordrer borgeren til at tage kontakt til bevægelsesbrobyggeren, hvis 

vedkommende sidder i huset den pågældende dag.
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 Sagsbehandler sender kontaktoplysninger på borgeren til bevægelsesbrobyggeren, hvis borgeren 

er motiveret for deltagelse og har givet samtykke. Borgeren kontaktes derefter med henblik på en 

samtale. 

De unge som har flere komplekse udfordringer, så de ikke direkte kan henvises til foreningsaktiviteten, får 

tilbudt en håndholdt indsats gennem en vejleder fra Frivilligcenter Silkeborg. Vejlederen giver ekstra støtte 

og motivation til borgeren og har mulighed for at følge borgeren til aktiviteten i op til 12 uger. 

Henvisning fra 3F og FOA

 Ledige medlemmer i målgruppen henvises til bevægelsesbrobygger ved deres personlige samtale 

i ledighedsforløbet (primært 3F).

 Sammen med 3F og FOA laves der informationsmateriale til medlemmerne om mulighed for en 

afklarende samtale med bevægelsesbrobyggeren i forhold til at bevæge sig mere fysisk -både 

medlemmer udenfor arbejdsmarked og i arbejde.

 Sammen med 3F og FOA afholdes der informationsmøder og afklarende samtaler på 

arbejdspladser, hvor der er forøget risiko for fysisk og mental nedslidning. Det kan f.eks. være: 

hjemmepleje/plejecentre, dagplejere, teknisk servicefag, chauffører, møbelfabrikker, rengøring og 

hotel og restaurationsbranchen.

 Ved samtaler med fagorganisation, borger og jobcenter kan bevægelsesbrobyggeren deltage i 

relevante samtaler med henblik på at fastholde borgeren i job og/eller tilbage på arbejdsmarkedet. 

 Rekruttering via arbejdspladser med risiko for fysisk og mental nedslidning gennem inddragelse af 

fællestillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og f.eks. lokalledere i hjemmeplejen/ 

plejecentre.

Henvisning fra Sundhedshuset

 Ved afslutning af et rehabiliteringsforløb i Sundhedshuset afholdes en afsluttede samtale, hvor det 

afklares om borgeren ønsker at fortsætte bevægelse i en foreningsaktivitet. Den sundhedsfaglige 

medarbejder matcher selv borgeren med det rette tilbud og giver derefter den pågældende 

foreningsaktivitet besked om en ny deltager, så foreningen kan være klar med den gode velkomst.

Bevægelsesbrobyggeren afholder en afklarende samtale med borgeren, hvor motivation og barrierer for 

deltagelse i foreningsaktiviteten afklares, hvorefter der kan ske et match med foreningsaktiviteten. 

Derefter giver bevægelsesbrobyggeren den pågældende foreningsaktivitet besked om, hvornår og hvem 

der starter i deres tilbud, så foreningen kan være klar med den gode velkomst til den nye deltager.

Bevægelsesbrobyggeren følger op tre uger senere for at sikre fastholdelse, og når indsatsforløbets 12 

uger er gået, kontakter bevægelsesbrobyggeren deltageren for at sikre at han/hun fortsætter i 

foreningslivet. Bevægelsesbrobyggeren giver sagsbehandleren besked om borgerens status på 

foreningsdeltagelse. 

Projektets indsatsmodel

Beskriv kort projektets forandringsteori, herunder projektets aktiviteter og hvordan 

projektets succeskriterier opnås. 

I beskrivelsen skal der indgå overvejelser omhandlende de i puljeopslaget opstillede 

elementer såsom etablering af samarbejdsmodel, målrettede aktiviteter i 

idrætsforeninger og rekruttering af borgere.

Nedenstående beskrivelse af indsatsmodellen og kernelementerne skal ses i sammenhæng med 

ovenstående beskrivelse af projektets formål og målsætninger. 
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Samarbejdsmodellen 

Samarbejdsmodellen skal sikre et sammenhængende forløb mellem de forskellige personer/aktiviteter, så 

borgeren føres direkte ud i foreningsaktiviteten og overgangen opleves som let at navigere i. 

Borger Henvisning Bevægelsesbrobygger Foreningsaktiviteter

- Udenfor 

arbejdsmarked

- På arbejdsmarked: 

risiko for 

nedslidning

- Risiko for udvikling 

af livsstils-

sygdomme 

- Motiveret for fysisk 

bevægelse

- Ungeguiden

- Afdeling for 

sygedagpenge og 

jobafklaring 

- Arbejdspladser

- Sundhedshuset 

- Proaktiv rekruttering 

på Ungeguide og 

afdeling for 

sygedagpenge og 

jobafklaring 

- Afklarende samtale

- Håndholdt indsats 

ved Frivilligcenter 

vejleder

- Kontakt og sparring 

til foreningsaktivitet 

- Inkluderende 

fællesskab

- Løbende optag

- 12 ugers 

indsatsforløb i et 

kontinuerligt tilbud

- Forskellige 

bevægelses

aktiviteter

- Både dag- og aften 

hold

- Både inde- og 

udeaktiviteter 

Borgerens forløb i samarbejdsmodellen:

 Henvises af sagsbehandler til bevægelsesbrobygger til en afklarende samtale / rekruttering via 

arbejdspladser til foreningsaktiviteter.

 Afklarende samtale som skal afklare borgerens ressourcer, sundheds- og sociale udfordringer, 

borgerens motivation for bevægelse og parathed til at indgå i et fællesskab. Der laves et match 

mellem borger og foreningsaktivitet.

 Opstart i foreningsaktivitet, kontaktes tre uger efter opstart af bevægelsesbrobygger for at sikre 

fastholdelse og afklare om det var det rigtige tilbud – hvis ikke laves der et nyt match.

 Gratis 12 ugers introduktionsforløb i foreningsaktiviteten. Derefter fortsætter borgeren i 

foreningsaktiviteten og betaler selv kontingent.

 12 og 26 ugers opfølgning med borgeren i forhold til fastholdelse i aktiviteten og dataindsamling. 

Aktører der indgår i samarbejdsmodellen og deres roller

 Borger: Være motiveret for bevægelse i en fællesskabende foreningsaktivitet.

 Jobcenter (Ungeguiden og Sygedagpenge-jobafklaring): Rekruttere og henvise borgere i 

målgruppen til en afklarende samtale med bevægelsesbrobyggeren og sikre at projektet bliver til 

en naturlig del af borgerens øvrige beskæftigelsesindsats.

 3F og FOA: Rekruttere og synliggøre muligheden for en afklarende samtale med 

bevægelsesbrobygger og være bindeled til arbejdspladser med medarbejdere i risiko for 

nedslidning med henblik på rekruttering fra arbejdspladser.

 Sundhedshuset: Henvise borgere efter endt rehabiliteringsforløb til fortsat at være fysisk aktiv i en 

foreningsaktivitet.

 Frivilligcenter Silkeborg: Varetage en håndholdt indsats for de borgere der har komplekse 

udfordringer i forhold til at starte direkte i en foreningsaktivitet.

 Bevægelsesbrobygger: Afholde afklarende samtaler, støtte op om deltagernes fastholdelse i 

foreningsaktiviteter både på kort og lang sigt, være bindeleddet til DGI Midtjylland og foreninger 

samt bidrage til opkvalificering af foreningerne og deres tilbud.

 Partnerskabsforeninger: Udvikle bæredygtige foreningsaktiviteter, hvor alle kan deltage uanset 

forudsætninger og samtidig er et inkluderende fællesskab, hvor man sørger for en god velkomst, 

involverende bevægelses kultur og fastholdelse.
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 Projektleder: Gennemgående ansvarsperson, der sikrer én indgang til projektet for involverende 

samarbejdspartnere, facilitere videndeling med samarbejdsmodellens aktører og løbende tilpasse 

samarbejdsmodellen. Skal sikre data, skabe netværk, lave aftaler med arbejdspladser, sikre 

projektets synlighed og evaluering af projektet.

Ejerskabet sikres gennem styregruppen, hvor ledelsesrepræsentanter fra de involverende organisationer 

er repræsenteret. Projektejer er leder i beskæftigelsesafdelingen, bevægelsesbrobyggeren ansættes i 

Kultur og Fritidsafdelingen og projektlederen er forankret i Sundhed og Omsorgsafdelingen. Derved sikres 

ledelsesmæssig opbakning fra alle tre kommunale afdelinger.

Målrettede aktiviteter i idrætsforeninger

Bevæg dig – sammen ønsker at videreudvikle og optimere allerede eksisterende tilbud i foreningen i det 

omfang, det er muligt, hvor fokus vil være på at tilpasse aktiviteterne til målgruppen. Aktiviteterne skal 

tage højde for målgruppens mulige barrierer for deltagelse, så man kan deltage uanset forudsætninger, 

økonomi, udstyr og tidligere erfaringer. 

Silkeborg Kommune er selvudnævnt Danmarks outdoor hovedstad og Bevæg dig for livet-aftalen har et 

udefokus. Projektet vil sigte mod, at halvdelen af foreningsaktiviteterne skal være udendørs, da vi gerne 

vil være undersøgende i forhold til om dette fokus kan være mere motiverende for nogle målgrupper, der 

kan have barrierer mod at deltage i indendørsaktiviteter. Sundhedshuset har allerede gode erfaringer med 

udendørstilbud og trenden er nu, at mange voksne ønsker at bevæge sig i naturen.  

Foreningsaktiviteterne skal samlet set kunne tilbyde aktiviteter i både dag- og eftermiddag/aften timer. Jo 

flere muligheder, der er til rådighed for borgerne, jo flere forventes at deltage. For eftermiddags/

aftenaktiviteterne vil det være interessant at afprøve familieaktiviteter, hvor det er muligt at tage børn med 

til bevægelse, da familieaktiviteterne kan være et fastholdelseselement for de yngre målgrupper. 

Tilbuddene i foreningen er frivillige at deltage i for borgerne og skal ses som et supplement til deres 

beskæftigelsesindsats eller som et selvstændigt forløb, hvis borgeren er i job. 

Andre overvejelser og tanker i forhold til de målrettede aktiviteter:

 Projektleder, bevægelsesbrobygger, DGI Midtjylland og partnerskabsforeninger skal sammen lave 

et værdisæt og spilleregler for modtagelsen og fastholdelsen i aktiviteten. 

 Foreningsaktiviteten skal have løbende optag, så borgeren kan starte, når motivationen er 

tilstede. 

 Foreningsaktivitetens indhold skal tilrettelægges, så alle kan deltage uanset forudsætninger og 

have fokus på både kondition og muskel-skeletstyrkende elementer, så det vil have en positiv 

betydning for risikoen for udvikling af livsstilssygdomme og nedslidning på arbejdsmarkedet.

 Foreningen og dens aktiviteter opkvalificeres gennem DGI Midtjyllands kurser, netværksmøder og 

bevægelsesbrobyggerens sparring. Kurserne kan være: den gode velkomst, aktivitetsudvikling, 

ABC for mental sundhed, sundhedsfaglig viden om målgruppen og praktisk træning.

 Der afholdes to årlige sparringsmøder på tværs af aktørerne i samarbejdsmodellen for at 

indsamle erfaringer og udvikle samarbejdsmodellen.

 Tilskud til instruktørløn i dagtimerne, da det kan være svært at finde instruktører i dette tidsrum.

 Foreningsaktiviteterne skal være geografisk spredt i kommunen. 

Overvejelser i forhold til opfølgning på borgeren, kontingent og fastholdelse se forrige afsnit om 

samarbejdsmodellen.

DGI Midtjylland og Kultur og Fritid har allerede god kontakt til flere idrætsforeninger, som ønsker at udvikle 

og optimere deres tilbud for at sikre en god overgang fra kommunale indsatser til foreningsaktiviteterne.



8

Inddragelse af borgere med henblik på styrket sundhed

Inddragelse af borgere er allerede sket i ansøgningsfasen, hvor fem borgere i et boligsocialt område er 

kommet med følgende input, der er vigtige at tænke ind i foreningstilbuddet:

 Faste ugentlige aktiviteter, der sikrer struktur og mulighed for prøvegange.

 Aktiviteterne skal være i lokalområder.

 Økonomisk exit strategi, så der kan fortsættes i aktiviteten efter de 12 ugers introduktionsforløb.

I den videre udvikling vil der løbende blive inddraget borgere for at få deres viden og perspektiver med ind 

i projektet. F.eks. via en kvalitativ midtvejsevaluering og etablering af en deltagergruppe på tværs af 

holdene, der kan have en rådgivende funktion.

Overvejelser og tanker i forbindelse med indtag af borgere og kendskab til projektet:

 Projektindsatsperioden er 12 uger, da det her kan blive en vane og motivationen kan øges, da 

borgerne kan opleve fysiske og mentale helbredsforbedringer i perioden.

 Da der primært videreudvikles og optimeres på eksisterende tilbud i foreningsregi, vil det øge 

bæredygtigheden og volumen i aktiviteten. Aktiviteten er eksisterende og er ikke afhængig af et 

stort antal deltagere fra projektet for at starte op og dermed er det lettere at indgå i det 

eksisterende fællesskab, da der vil være stort fokus på at inkludere nye medlemmer.

 Projektleder og bevægelsesbrobygger skal deltage på teammøder i både jobcenter og 

fagorganisationer, udvikle materiale, nyhedsbreve til fagorganisationer og være synlige tilstede i 

både jobcenter og fagorganisationer for at øge kendskabet blandt sagsbehandlerne til Bevæg dig 

– sammen.
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