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Generelt 

Projekt ”Aktiv Fritids” arbejdsgruppe (projektleder, Steen Bach og de to fritidsvejledere som 

varetager den daglige drift af projektet, Claus Møller Hansen og Karin Hansen-Schwartz), har 

læst evalueringen af Projekt Aktiv pr. aug. 2014 og har følgende kommentarer til rapporten og 

dennes anbefalinger:  

Overordnet set er evalueringen i god overensstemmelse med den virkelighed, som 

fritidsvejlederne har observeret igennem projektets første tre år. Det har været en forholdsvis 

let opgave, at igangsætte børnene, og det har været en forholdsvis let opgave at holde dem i 

gang i det år de har været tilknyttet projektet, og herigennem fået den fornødne vejledning og 

støtte til, at blive i den valgte aktivitet. Alle de tre tidligere evaluerings rapporter, 

omhandlende projektets kortsigtede mål, bekræfter ovenstående. Stort set alle kortsigtede 

mål er nået, og det selvom der har været en merindskrivning af 25 børn pr. år.: læs: fra 

oprindeligt 75 til 100 børn.  

Allerede efter afslutning af første projektår, blev det meget tydeligt for arbejdsgruppen, at et 

enkelt års deltagelse og støtte i ”Aktiv Fritid”, langt fra var nok for en stor del af børnene, og 

det selvom fritidsvejlederne havde gjort hvad der var muligt for at sikre, at børnene kunne 

fortsætte efter endt støtte. Med tilladelse fra Aktiv Fritids Styregruppe, lavede arbejdsgruppen 

derfor et udviklingsforslag, som omhandlede en fortsætterpulje. Dette blev bevilliget ved 

budgetforhandlingerne i 2013. For os at se, så er det meget nemmere og temmelig sikkert 

også billigere, at lade deltagerne fortsætte under ”Aktiv Fritid”, end at skulle lade barnets 

familierådgiver tage over på opgaven.  

Det kommer således ikke bag på arbejdsgruppen, at deltagerne i projekt ”Aktiv Fritid”, ikke 

kan være selvkørende efter blot et års støtte, men at børnene skal følges og støttes i meget 

længere tid.  

Evalueringens anbefalinger 

Til rapportens oplistede anbefalinger har arbejdsgruppen følgende kommentarer(skrevet 

under hver anbefaling med rødt og i kursiv): 

o Muligheden for fortsat økonomisk støtte til den gruppe af børn/forældre,  

for hvem dette er en væsentlig barriere, for at kunne fortsætte med den 

pågældende fritidsaktivitet, når børnene stopper i projektet. 

Arbejdsgruppen er enig - jf. tidligere beskrevet. 

 

o Muligheden for at den mentor barnet har haft tilknyttet i projektet stadig 

kan forblive tilknyttet barnet i en overgangsperiode efter barnet er 

stoppet i projektet, hvis barnet har behov for dette. 
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Ønsket kommer ikke bag på arbejdsgruppen, men det har været meget 

vigtigt for os, at en mentor ikke skal agere støtte-kontaktperson, men 

udelukkende være en hjælp og støtte til at barnet kunne skabe sig et 

netværk ude i selve aktiviteten/foreningen. Sådan forestiller vi os også at 

det bør være fremadrettet – ellers er det jo netop en støtte-/kontaktperson 

som barnet skal visiteres til. I de tilfælde at et barn i forvejen er visiteret til 

en støtte-/kontaktperson, der forsøges det at lade denne følge barnet i den 

etablerede fritidsaktivitet, således at der ikke kommer for mange 

støttepersoner ind over en familie.  

 

o Muligheden for en forlængelse af perioden hvor barnet er tilknyttet 

projektet, hvis barnet har behov for dette.  

Arbejdsgruppen er helt enig, og har jo allerede fået opbakning til dette via 

den bevilligede fortsætterpulje. For os er det utopi at tro, at et stærkt socialt 

udsat barn på eks. 8 år, kan være selvkørende uden hjælp og støtte efter blot 

et år!  

 

o Muligheden for et endnu tættere samarbejde mellem projekt Aktiv Fritid 

og Familierådgivningen om det enkelte barn. Specielt i perioden hvor 

barnet udsluses fra projektet, hvor der samarbejdes om at lave en fælles 

plan for barnet/familien, så de kan klare sig uden projektets støtte. 

 

Arbejdsgruppen er helt enig heri. Fritidsvejlederne har allerede udarbejdet 

en udslusningsmodel som forsøges fulgt, og som er lavet i dialog med - og 

med ønsker fra familieafdelingens rådgivere. Det har dog vist sig mere end 

svært, at få den til at fungere i praksis! En af de væsentligste årsager hertil 

er stor udskiftning på rådgiversiden. 

 

Fritidsvejlederne har deltaget i tre Tværsmøder og inviteret til ydereligere 

ét(som desværre ikke var mulig at deltage i) – dette ud af 287 optagne børn. 

For fremadrettet at sikre det efterlyste tættere samarbejde, så kunne der 

måske kigges på om det vil være formålstjenstligt, at Aktiv Fritid i langt 

højere grad tænkes ind i Tværssamarbejdet!? Aktiv Fritid, har jo adgang til 

børnene og deres hjem uden for institutions tiden, og gør her observationer, 

som ikke kan hentes fra institutionsverden.  
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Evalueringen set i lyset af det allerede fremsendte udviklingsforslag 

I forhold til det faktum, at ”blot” ca. 25% af deltagerne i projekt Aktiv Fritid fortsætter efter 

endt støtte, så bør det tænkes ind i det allerede fremsendte udviklingsforslag, således at der 

gøres plads til flere fortsættere. Uden en ekstra tilførsel af økonomi, kan det gøres ved at antal 

nye deltagere reduceres. Vi må forvente at fortsætterpuljen vil akkumuleres ud over årene.  

Såfremt man finder at raten på ca. 25% som er i stand til at fortsætte efter blot et års støtte er 

en acceptabel andel, så er der jo ingen grund til at gøre noget ved fordelingen. Det er dog et 

frustrationspunkt for fritidsvejlederne, at deltagerne stopper når støtten ophører, når det er 

forholdsvis let at holde dem i gang med fortsat støtte. 

Afrunding 

Arbejdsgruppen er glade for at se den store effekt som Aktiv Fritid har, og ikke mindst at både 

familierådgivere og forældre synes at Aktiv Fritid gør en stor forskel for børnene. Sidst men 

ikke mindst er vi superglade for den fine evaluering og gode tilbagemeldinger, som kommer 

fra de vigtigste aktører i projekt ”Aktiv Fritid” – børnene selv!  


