
 

 

 

 

 

December 2012 

Overordnet formål med projekt Fritidspas på landsplan 

Formålet med puljen er at etablere ordninger for udsatte børn og unge, som omfatter 
fritidsvejledning og økonomisk støtte med henblik på at integrere børn og unge i almindelige 
fritidsaktiviteter sammen med andre børn og unge. 

Baggrund 

Integration i almindelige fritidsaktiviteter sammen med andre børn kan medvirke til at 
nedbryde den negative sociale arv for udsatte børn og unge, herunder bidrage til nye sociale 
relationer, og på længere sigt øget livskvalitet. Fritidsaktiviteter kan endvidere bidrage til at 
styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og netværk ligesom det kan bidrage med 
positive oplevelser i dagligdagen. 

 

Fritidspas ”Aktiv Fritid” i Silkeborg Kommune 

Formål 

Ambitionen med projektet er at belyse, hvilke forebyggende tiltag, der er anbefalelsesværdige i 
forhold til, at et øget antal stærkt udsatte børn i Silkeborg Kommune bliver opsporet, vejledt og 
fastholdt i fritidsaktiviteter og derigennem styrke gruppens trivsel, sociale kompetencer og 
selvværd. 

Målgruppe 

Projektets målgruppe er stærkt udsatte børn fra 0.-5.kl. som har behov for en social indsats, 
begrundet i fx sociale, fysiske eller psykiske årsager. Vurderingen af målgruppen tager 
udgangspunkt i Silkeborg Kommunes Børne- og Ungepolitik. 

Der er tale om hjemmeboende børn, der af forskellige årsager ikke deltager i fritidsaktiviteter. 
Børnene er tilhørende i 6 skoledistrikter: Langsø, Sølyst, Frisholm, Kjellerup, Dybkær og Gødvad. 
Det anslås at der er ca. 300 børn i de udvalgte områder i målgruppen. 

Metodeudviklingsprojekt 

Metoden tager udgangspunkt i afprøvning og udvikling af modeller for en udvidet 
fritidsvejledningsindsats i forhold til gruppen af stærkt udsatte børn, som via 
helhedsorienterede og inkluderende tiltag sikres særlig støtte for at kunne integreres i det 
eksisterede fritidsliv. 

Projektperiode juni 2011- september 2014: 



 

 

 

Projektet er organiseret som et partnerskab mellem Silkeborg Kommune og DGI Midtjylland, 
som er repræsenteret ved de to projektledere. 

I hvert skoledistrikt har projektet ansat nøglepersoner, hvis hovedopgave er at opspore, vejlede 
og fastholde børnene i fritidsaktiviteter. Nøglepersonen er en ansat i skolens SFO, hvor det er 
relationen til barnet og familien, der er indgangsvinklen til at opspore og vejlede barnet ud i 
fritidslivet. Opsporingen foregår i et samarbejde mellem nøgleperson og sundhedsplejerske, 
klasselærer, familierådgivningen og andre i det tætte netværk omkring et udsat barn. Primært 
vejledes barnet ud i lokalområdet, hvor der er tæt til aktiviteter og hvor kammeraterne 
befinder sig. Efterfølgende er det nøglepersonens opgave, i samarbejde med andre 
ressourcepersoner/ mentorer, at hjælpe barnet med at lette adgangen til fritidslivet og hjælpe 
dem med at bevare motivationen og dermed fastholde sig i fritidslivet. 

Aktiv Fritid har p.t. været i kontakt med ca. 160 børn i målgruppen i forhold til at blive aktive i 
fritidslivet.  

Projektet vil i foråret 2013 og i det kommende projekt år sætte fokus på fritidslivets forståelse 
for og tilgang til målgruppen, som har brug for en lettilgængelig adgang til fritidslivet. Aktiv 
Fritid vil i lokalmiljøerne bidrage til etablering og opbyggelse af trivselsskabende aktivitetstilbud 
og kursusudvikling, så fritidslivet kan blive en sparring i forhold til at fastholde børnene i 
målgruppen i fritidslivet. 

Kontakt projektlederne: 

Tinna Ølholm Jørgensen 
Tlf. 40 37 34 84 
Email: tinna.oelholm.joergensen@dgi.dk 

Connie Robsøe Mikkelsen 
Tlf. 24 88 39 56 
Email: connie.robsoee.mikkelsen@skolekom.dk 
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