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1.0 Indledning 
Erfaringsopsamlingen vedrørende metodeudviklingen af projekt Aktiv Fritid er foretaget af 

konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med SSP og Forebyggelse Esbjerg Kommune. 

 

1.1 Baggrund og formål med projekt Aktiv Fritid  
Projekt Aktiv Fritid er et projekt for børn i alderen 8-18 år, som har eller kan få en foranstaltning efter 

Servicelovens § 52. I målgruppen indgår børn og unge, der kan defineres som stærkt socialt udsatte og som 

har sociale, personlige og adfærdsmæssige vanskeligheder, der skal tages højde for. Endvidere har mange 

af målgruppens børn og unge en svag forældreopbakning1.  

Det overordnede formål med projektet er at udvikle og afprøve metoder, så stærkt socialt udsatte børn og 

unge kan deltage aktivt i det frivillige forenings- og klubliv. I løbet af projektet skal der udvikles metoder til 

at støtte de stærkt socialt udsatte børn/unge i en ny start, med mulighed for at kunne definere sig selv i et 

positivt og anerkendende perspektiv. Målet er på længere sigt, at øge målgruppens sociale kompetencer til 

at indgå i sociale relationer samt styrke deres selvværd og i sidste ende højne deres livskvalitet.  

Denne rapport er en erfaringsopsamling vedrørende udviklingen og brugen af de forskellige metoder, der 

er udarbejdet i løbet af projekt Aktiv Fritid.  

 

1.2 Læsevejledning 
Datamaterialet til denne rapport består af et interview med de to fritidsvejledere fra projekt Aktiv Fritid i 

Esbjerg Kommune, som har stået for udviklingen af de forskellige metoder til projektet.  I rapporten 

beskrives de erfaringer, som fritidsvejlederne har gjort sig i forhold til udviklingen og brugen af de 

forskellige metoder, der er udarbejdet i løbet af projekt Aktiv Fritid.  

Rapporten er opdelt i to dele. Den første del beskriver hvilke metoder/tiltag, der er udviklet i forhold til  

fritidsvejledernes egen funktion i projektet og de metoder/tiltag, der er udviklet i forhold til samarbejdet 

mellem fritidsvejlederne og de forskellige aktører i projektet. Den anden del beskriver de metoder/tiltag, 

der er udviklet for at imødekomme de målsætninger, der er opstillet i projektbeskrivelsen til projekt Aktiv 

Fritid for metodeudviklingen. 

 

 

                                                      
1 I målgruppen indgår ikke børn og unge med store psykiske problemer, tungt misbrug eller som er meget kriminelle/farlige.  
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2.0 Fritidsvejledernes funktion i projekt Aktiv Fritid 
I denne del af rapporten er fokus på de metoder, der er udviklet i forbindelse med fritidsvejledernes 

funktion i projekt Aktiv Fritid, samt de metoder, der er udviklet i forbindelse med det tværfaglige 

samarbejde med de eksterne aktører i projektet. 

 

2.1 Fritidsvejledernes funktion i projektet  
Fritidsvejledernes funktion i projekt Aktiv Fritid er bl.a.: 

1. At få så mange spottere2 som muligt ind i et tæt samarbejde omkring målgruppen. 

2. At udvikle metoder, til fastholdelse af målgruppen gennem et godt tværfagligt og tværsektionelt 

samarbejde mellem projektets aktører (spottere, trænere og mentorer). 

3. At udvikle en metode/metoder hvormed der skabes klarhed om, hvem der gør hvad og med hvilke 

kompetencer. 

4. At være synlige i marken i forhold til aktørerne i projektet og børnene. 

 

 

1) Hvad er der gjort for at få så mange spottere som muligt ind i et tæt samarbejde omkring 

målgruppen?  

For at få spotterne til at indgå i et tæt samarbejde omkring målgruppen er der afholdt over 50 

informations- og dialogmøder med aktuelle spottere. Derudover har fritidsvejlederne løbende sparret med 

spotterne omkring de børn, de har sendt til projekt Aktiv Fritid. 

Det, at fritidsvejlederne har været i løbende dialog med spotterne har, ifølge fritidsvejlederne, medvirket 

til, at spotterne har følt sig forpligtet overfor de børn, de har sendt til projekt Aktiv Fritid. 

Generelt har samarbejdet, ifølge fritidsvejlederne, været godt med størstedelen af spotterne. Der er dog 

enkelte grupper af spottere,  hvor fritidsvejlederne har oplevet en del ventetid på svar og sparring omkring 

børnene. 

 

                                                      
2
 Spotternes funktion, i forbindelse med Projekt Aktiv Fritid, er at gøre fritidsvejlederne opmærksomme på de børn, der matcher 

projektets målgruppe, hvorefter fritidsvejlederne tager kontakt til disse børn.  

Spotterne inddeles i følgende to grupper: 

 Primære spottere: SFO-personale, klub-personale, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, PPR, SSP, Krim, personale 

fra eksisterende tilbud til målgruppen 

 Sekundære spottere: Privatpraktiserende læger, boligsociale medarbejdere, trænere og ledere i foreninger  
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2) Hvilke metoder er der udviklet, til fastholdelse af målgruppen gennem et godt tværfagligt og 

tværsektionelt samarbejde mellem projektets aktører (spottere, trænere og mentorer)? 

En af fritidsvejledernes funktioner har været, at udvikle metoder til fastholdelse af målgruppen gennem et 

godt tværfagligt og tværsektionelt samarbejde mellem projektets aktører (spottere, 

foreningsledere/trænere og mentorer).  

For at udvikle et godt tværfagligt og tværsektionelt samarbejde mellem projektets aktører, er der afholdt 

halvårlige fyraftensmøder med et relevant fagligt indhold for både spottere, foreningsledere/trænere og 

mentorer. Fyraftensmøderne har, ifølge fritidsvejlederne, været godt besøgt og skabt en rigtig god 

forståelse for de forskellige aktørers opgaver med børnene, og ikke mindst forståelse for, at et godt 

samarbejde er altafgørende, hvis børnene skal lykkes i foreningerne.  

Derudover har fritidsvejlederne, så vidt muligt,  sørget for at inddrage alle vigtige aktører, når et barns fritid 

skulle planlægges. Ifølge fritidsvejlederne har ovenstående medvirket til et godt samarbejde og dialog 

mellem de forskellige aktører og skabt mulighed for videndeling omkring det pågældende barn. 

Generelt har de forskellige aktører i projektet været gode til at møde op til de halvårlige fyraftensmøder.  

Ifølge fritidsvejlederne har der dog været lidt udfordringer med at trække foreningslederne/trænerne til 

møderne.  

 

3) Udvikling af en metode/metoder hvormed der skabes klarhed om, hvem der gør hvad og med hvilke 

kompetencer. 

Ifølge projektbeskrivelsen er målsætningen, at der skal udvikles en metode, hvormed der skabes klarhed 

om, hvem der gør hvad og med hvilke kompetencer. For at imødekomme dette, er der udviklet en 

vejledningsmetode, som beskriver hvem der gør hvad hvornår. Derudover er der udviklet en plan til 

mentorerne, som i detaljer beskriver, hvad mentoren har fået til opgave med barnet. 

Ifølge fritidsvejlederne medvirker vejledningsmetoden til at barnet, forældrene og fagpersoner ved hvilke 

personer der gør hvad hvornår, idet opgaverne omkring barnets aktivitetsdeltagelse er nøje uddelegeret og 

nedskrevet i et oplysningsark. Fritidsvejlederne oplever dog, at planlægningen af tidsplan og rollefordeling 

ikke altid lykkes. Ifølge fritidsvejlederne skyldes det bl.a., at det ikke altid lykkes for socialrådgiverne at 

overholde aftalte tidsplaner bl.a. vedr. udslusning af barnet fra projektet, eller fordi der sker en udskiftning 

på socialrådgiversiden undervejs. Der er i den forbindelse udarbejdet første version til en 

udslusningsmetode, som beskriver hvordan fritidsvejlederen skal agere, inden barnet udskrives af projekt 

Aktiv Fritid. Metoden skal medvirke til at sikre, at barnets socialrådgiver kan tage over, samt at 

socialrådgiveren er klar over, at det nu er hans/hendes ansvarsområde. 
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4) Hvad har I (fritidsvejlederne) gjort for at være synlige i marken i forhold til aktørerne i projektet og 

børnene? 

Fritidsvejlederne besøger altid de foreninger, som børnene sendes til. Fritidsvejlederne har desuden besøgt 

alle de aktører, som har ønsket et besøg/oplæg om projektet, og har været de gennemgående personer i 

alle afholdte fyraftensmøder. Fritidsvejlederne deltager ligeledes i det årlige arrangement ”foreningernes 

dag”, som afholdes af en lang række foreninger i Esbjerg Kommune. Derudover deltager fritidsvejlederne i 

”Fun Fredag”, som er et fast lokalt arrangement 2x årligt i Bramming, ligesom fritidsvejlederne også er 

synlige i forbindelse med diverse træningsaftener, opvisninger, kampe m.v.  

2.2 Fritidsvejledernes funktion/rolle i forhold til mentorerne 
Ifølge fritidsvejlederne er deres vigtigste funktion i forhold til projektets mentorer, at lave et godt  match 

mellem mentor og barn, da relationen mellem mentor og barn er en af de grundlæggende forudsætninger 

for, at barnets deltagelse i projektet bliver en succes. 

 

Fritidsvejlederne har erfaret, at det er vigtigt, at være meget omhyggelig med at indføre mentorerne i 

arbejdet med børnene. Derfor afholdes der altid et møde med nye mentorer, hvor fritidsvejledernes 

forventninger til mentorerne bliver gennemgået vha. dokumentet ”Forventninger til mentorer",  ligesom de 

gældende retningslinjer bliver gennemgået.  

 

Det er vigtigt, at mentoren har mulighed for at deltage i projektet i en længere periode, da tidligere 

erfaringer med fritidspas viser, at barnets motivation for at deltage i projektet øges, når forløbet følges tæt 

op af den samme mentor gennem hele forløbet. For at imødekomme dette spørges der altid ind til, om 

mentoren vil kunne følge barnet i hele perioden. Såfremt mentoren har afbud, praktikker eller lignende, så 

er det vigtigt, at der gives besked i god tid.  

 

Inden mentorerne får en opgave, er det fritidsvejledernes ansvar at klæde dem ordentligt på til opgaven. 

Fritidsvejlederne skal desuden reagere hurtigt, når der skal følges op på episoder, der er gået galt i marken, 

så mentorerne ikke oplever at stå alene.  

 

Der foregår en løbende sparring mellem fritidsvejlederne og de enkelte mentorer. Derudover afholdes 

netværksmøder for mentorerne hvert halve år  med et indhold, som er relevant i forhold til deres arbejde 

med børnene. Til de af mentorerne, som har særligt tunge opgaver tilbydes desuden ekstern supervision. 

 

I forbindelse med fritidsvejledernes samarbejde med mentorerne, er der udviklet følgende metoder/tiltag: 

 

 Der er udviklet et dokument ”Forventninger til mentorer”, som gennemgås med nye mentorer. 

 Der er lavet en lukket facebookgruppe, hvor opgaver og information slås op. 

 Fritidsvejledernes telefon er åben ”24/7” ved henvendelse fra mentorer. 

 Der er arrangeret halvårlige netværksmøder. 

Noget af det vanskeligste ved samarbejdet med mentorerne har, ifølge fritidsvejlederne, været at finde 

datoer hvor det var muligt, at få samlet  mentorerne i forbindelse med de halvårlige netværksmøder. 
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Derfor har fritidsvejlederne udover at opslå datoerne for netværksmøderne i god tid også valgt, at give 

mentorerne løn for at deltage i netværksmøderne.  

En anden problemstilling, som fritidsvejlederne har oplevet i forbindelse med samarbejdet med 

mentorerne, som typisk er studerende, er, at de ofte er nød til at stoppe pga. praktikker, andet arbejde 

eller flytning. 

For mange mentorers vedkommende er det deres fritidsjob. Mentorerne får derfor ikke kun løn, når de 

følger barnet til fritidsaktiviteten, men også i de tilfælde hvor der er afbud, hvilket skal medvirke til at sikre 

mentoren en stabil løn og dermed undgå, at mentoren finder et andet fritidsjob.   

 

2.3 Fritidsvejledernes funktion/rolle i forhold til spotterne 
Spotternes funktion i forbindelse med Projekt Aktiv Fritid er, at gøre fritidsvejlederne opmærksomme på de 

børn, der matcher projektets målgruppe, hvorefter fritidsvejlederne tager kontakt til disse.  

Spotterne inddeles i følgende to grupper: 

 Primære spottere: SFO-personale, klub-personale, lærere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, PPR, 

SSP, Krim, personale fra eksisterende tilbud til målgruppen. 

 Sekundære spottere: Privatpraktiserende læger, boligsociale medarbejdere, trænere og ledere i 

foreninger. 

 

Fritidsvejledernes funktion i samarbejdet med spotterne er, at tage imod børnene så hurtigt som muligt, og 

melde tilbage til spotterne om hvad barnet startes op med, samt løbende holde spotterne orienteret om 

ændringer såsom aktivitetsskift, aktivitetsstop m.v.  

 

I forbindelse med fritidsvejledernes samarbejde med spotterne er der udviklet følgende metoder/tiltag: 

 

 Vejledningsmetode, som præcis beskriver deltagerens vej til valg af aktivitet og mentor, så 

spotterne er vidende om, at det er barnets ønsker vedr. fritidsaktiviteten, der er 

omdrejningspunktet.  

 Informationsfolder til spottere. 

 Udslusningsmetode, som beskriver processen i forbindelse med barnets udslusning af Projekt Aktiv 

Fritid – hvem gør hvad, og hvordan undgås at barnet ”falder mellem to stole” og derfor må stoppe 

aktiviteten.  

 

Fritidsvejlederne vurderer, at samarbejdet generelt fungerer godt. Fritidsvejlederne drager stor nytte af 

spotternes faglige indsigt og viden omkring familierne hvorfra børnene kommer, hvilket medvirker til, at 

fritidsvejlederne kan fokusere mere på det fremadrettede og positive. At samarbejdet fungerer godt er 

også en opfattelse, som langt de fleste spottere er enige i jf. resultaterne fra den første metodeevaluering. 

 

Fritidsvejlederne oplever dog, at samarbejdet til tider vanskeliggøres pga. en stor udskiftning på 

socialrådgiversiden, og den til tider manglende tilbagemelding fra samme. Fritidsvejlederne forsøger at 
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imødekomme disse vanskeligheder ved jævnligt at rundsende deres materiale til socialrådgiverne for at 

sikre, at de er bekendt med projektet og holde dem opdateret. Derudover opsøger fritidsvejlederne også 

mulige nye spottere og orienterer dem om projektet. 

 

2.4 Fritidsvejledernes funktion/rolle i forhold til foreningslederne/trænerne 
Ifølge fritidsvejlederne er deres egen væsentligste funktion i forhold til lederne/trænerne i de foreninger 

børnene fra projektet kommer, at være til rådighed når de har brug for dem, samt at støtte op om tiltag, 

der kan hjælpe projektets målgruppe i foreningen. Fritidsvejlederne opsøger både de foreninger, der er en 

del af projektet og de foreninger, der ikke er, for at informere om projektet. Desuden inviteres 

foreningerne til fyraftensmøder, hvor fritidsvejlederne informere om projektet. 

 

I forbindelse med fritidsvejledernes samarbejde med foreningslederne/trænerne, er der udviklet følgende 

metoder/tiltag: 

 

 Udviklet en foreningspulje ”Kom indenfor”, der er en økonomisk håndsrækning til foreninger, 

som sætter fokus på inkludering af socialt udsatte børn og unge. 

 Udviklet folder til foreninger. 

 Projektets hjemmeside indeholder et afsnit specifikt for foreningerne. 

 Takkearrangement for de ledere/trænere, som har børn fra projektet. 

 Fyraftensmøder hvor lederne/trænerne informeres om projektet. 

 Fritidsvejlederne deltager i ”Foreningernes dag”3. 

 Fritidsvejlederne står til rådighed ”24/7”. 

 

Fritidsvejledernes erfaringer i forhold til samarbejdet med lederne/trænerne fra foreningerne er positive. 

Fritidsvejlederne oplever, at foreningerne er meget glade for at tage del i opgaven med at hjælpe børnene, 

og modtager dem med åbne arme og uden fordomme. En opfattelse som også langt de fleste 

foreningsledere/trænere er enige i jf. resultaterne fra den første metodeevaluering. 

 

2.5 Fritidsvejledernes funktion/rolle i forhold til børnene fra projektet 
Ifølge fritidsvejlederne er deres væsentligste funktion i forhold til børnene som deltager i projektet, at 

vejlede børnene i øjenhøjde og opbygge et tillidsfuldt forhold. De skal være børnenes fritidsvejleder ikke 

forældrenes, socialrådgiverens eller sundhedsplejerskens. 

 

For at imødekomme ovenstående målsætning, er der udviklet følgende metoder/tiltag: 

 

 Vejledningsmetode. 

 Mentormatchning. 

 Fritidsvejlederne orienterer desuden de forskellige aktører i projektet og børnene, at de er der 

for at varetage barnets behov vedr. deres fritidsaktivitet. 

                                                      
3
 "Foreningernes dag" er en årlig begivenhed, hvor de forskellige foreninger i Esbjerg Kommune mødes. 
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Fritidsvejlederne oplever, at tiltagende i næsten alle tilfælde virker efter hensigten, hvilket bl.a. ses ved, at 

der yderst sjældent laves om på et mentormatch, samt at antallet af aktivitetsskift blandt børnene er meget 

få. Derudover viser børnenes halv- og helårsevaluering af projektet, at langt de fleste er glade for at deltage 

i projektet.  

 

Der er dog nogle af børnene, som det kan være svært for fritidsvejlederne at nå indtil. For at være bedre 

rustet til mødet med denne gruppe af børn, har fritidsvejlederne deltaget i kurset "Den motiverende 

samtale". Fritidsvejlederne får også supervision om det pågældende barn med en fagperson, der til dagligt 

arbejder med samme målgruppe. 

 

2.6 Fritidsvejledernes funktion/rolle i forhold til forældrene 
Ifølge fritidsvejlederne er deres vigtigste funktion i forhold til forældrene til de børn, som deltager i 

projektet, at være støttende i forældrenes forsøg på hjælpe børnene på vej i aktiviteten. Skabe et godt 

samarbejde med forældrene, hvor fritidsvejlederne og forældrene har tillid til hinanden. Der skal være tid 

til at lytte til de udfordringer forældrene har – både med børnene, men også i det hele taget. Det skal dog 

ifølge fritidsvejlederne gøres klart for forældrene, at det er børnene, projektet er sat i verden for at hjælpe, 

og det er derfor også vigtigt at sætte grænser, når der kræves for meget fra forældrenes side. 

 

I forbindelse med fritidsvejledernes samarbejde med forældrene, er der udviklet følgende tiltag/metoder: 

 

 Metode for vejledning, som beskriver barnets vej til valg af aktivitet og mentor, så forældrene er 

vidende om at det er barnets ønsker vedr. fritidsaktiviteten, der er omdrejningspunktet. Den 

beskriver ligeledes hvor forældrene evt. kan få en rolle. 

 Folder til forældrene om projektet. 

 Fritidsvejlederne står desuden til rådighed, hvis forældrene har spørgsmål m.v. i forhold til barnet. 

Fritidsvejledernes erfaringer i forhold til samarbejdet med forældrene er generelt positive. Forældrene 

virker glade for tilbuddet, kun få bliver vrede og frustrerede. Det sker dog til tider, bl.a. når der siges nej til 

køb af alt for meget og/eller for dyrt udstyr. Fritidsvejlederne forsøger at tackle disse problemstillinger ved 

hjælp af tålmodighed samt sparring fra spotterne, som oftest socialrådgiverne eller hjemmevejlederne. 

 

3.0 Evaluering af projektets metoder 
I denne del af rapporten er fokus på de målsætningerne for metodeudviklingen, der er opstillet i 

projektbeskrivelsen til projekt Aktiv Fritid, og som er evalueret i projektets  metodeevaluering efter det 

første projektår. Det drejer sig om følgende: 
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 Hvad er der gjort for, at aktørerne i projektet4 oplever, at der udvikles systematiske og brugbare 

metoder for rekruttering af målgruppen til organiserede fritidsaktiviteter?  

 Hvad er der gjort for, at aktørerne i projektet oplever, at der udvikles systematiske og brugbare 

metoder for fastholdelse af målgruppen i organiserede fritidsaktiviteter? 

 Hvad er der gjort for, at aktørerne i projektet oplever, at der udvikles systematiske metoder, hvor 

der tages højde for børnenes køn, alder og etnisk baggrund, i forhold til rekruttering og fastholdes i 

organiserede fritidsaktiviteter? 

 Hvad er der gjort for, at aktørerne i projektet oplever, at der udvikles systematiske og brugbare 

metoder for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen? 

 

 

3.1 Metoder for rekruttering af målgruppen 
Ifølge metodeevalueringen efter første projektår er der gennemført følgende initiativer for at sikre, at 

aktørerne i projektet oplever, at der er udviklet systematiske og brugbare metoder for rekruttering af 

målgruppen til organiserede fritidsaktiviteter: 

 

 Der er udarbejdet en informationsfolder til spottere, hvori målgruppen er beskrevet. I 

informationsfolderen er der ligeledes en kort beskrivelse af projektet samt af hvordan og til hvem 

spotterne henvender sig, hvis de har et barn til projektet. 

 Der er efter det første projektår afholdt over 40 informationsmøder med relevante 

samarbejdspartnere og spottere (SFO, AKT-vejledere, socialrådgivere, sundhedsplejersker, 

sundhedsorganisationer, politikere, foreningernes paraplyorganisationer mv.) 

 Der arrangeres to gange årligt fyraftensmøder for spottere (afsender af projektdeltagere) og 

foreninger (modtagere af projektdeltagere). På møderne gives der en status på projektet, hvorefter 

deltagerne har mulighed for at give fritidsvejlederne input til det videre arbejde og endelig, er der 

et indspark fra en ekstern foredragsholder/oplægsholder.  

 Der er udviklet en hjemmeside, hvorpå det er muligt at læse om projektet og ligeledes løbende 

blive opdateret på projektet. 

 Fritidsvejlederne deltager i det årlige arrangement ”Foreningernes dag”, hvor de er i dialog med 

kommunens foreninger. 

 

Da resultaterne fra metodeevalueringen efter første projektår viser, at  projektets aktører generelt er godt 

tilfredse med de tiltag fritidsvejlederne har udviklet, er fritidsvejlederne fortsat med at gøre brug af disse 

tiltag de efterfølgende projektår. 

 

3.2 Metoder for fastholdelse af målgruppen 
Ifølge metodeevalueringen efter første projektår er der blevet gennemført følgende initiativer for at sikre, 

at aktørerne i projektet oplever, at der udvikles systematiske og brugbare metoder for fastholdelse af 

målgruppen i organiserede fritidsaktiviteter: 

 

                                                      
4
 Med aktørerne i projektet menes spottere, foreningsledere/trænere og mentorer. 
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 Der er udarbejdet en informationsfolder til foreningerne, hvori de kan læse om selve projektet. I 

informationsfolderen fremgår det også hvordan foreningerne skal forholde sig i forhold til 

projektdeltagerne. 

 Der er udviklet en vejledningsmetode, der bl.a. betyder, at de foreninger som har deltagere fra 

projekt Aktiv Fritid, i de fleste tilfælde også har en kontaktperson, som er i løbende dialog med 

projektets fritidsvejledere. Herved kan der hurtigt følges op, hvis en deltager ikke møder op, 

mistrives eller lignende. 

 Der er udarbejdet en folder til projektets mentorer, hvori der står, hvad der forventes af dem. 

Folderen skal være med til at sikre, at projektet har et korps af stabile mentorer, som ved, hvad der 

forventes af dem som mentor.  

 Der bliver afholdt halvårlige netværksmøder for mentorer, således at der løbende bliver informeret 

om tiltag/udfordringer, som kan forbedre barn/mentor relationen.  

 Der er udarbejdet en forældrefolder, hvor forældre til børn i projektet bl.a. kan finde information 

om projektet samt kontaktoplysninger til fritidsvejlederne. 

 

Da resultaterne fra metodeevalueringen efter første projektår viser, at  projektets aktører generelt er godt 

tilfredse med de tiltag fritidsvejlederne har udviklet, er fritidsvejlederne fortsat med at gøre brug af disse 

tiltag de efterfølgende projektår.  

 

Derudover har fritidsvejlederne været i løbende dialog med både spottere og foreninger. Denne dialog har 

bl.a. medvirket til, at der er blevet udviklet en udslusningsmetode, som skal medvirke til at sikre, at barnet 

ikke tabes mellem to stole efter endt forløb hos projekt Aktiv Fritid. 

 

 

3.3 Metoder for rekruttering og fastholdelse af forskellige målgrupper  
Ifølge metodeevalueringen efter første projektår er der blevet gennemført følgende initiativer for at sikre, 

at aktørerne i projektet oplever, at der udvikles systematiske metoder, hvor der tages højde for børnenes 

køn, alder og etnisk baggrund, i forhold til rekruttering og fastholdes i organiserede fritidsaktiviteter: 

 

 Der er afholdt møde med kommunens integrationskonsulent, som efterfølgende har været 

med til at videreformidle info om projektet til kommunens forskellige etniske grupper. 

 Det påses og prioriteres, at mentorkorpset består af mentorer med forskellig køn og etnisk 

baggrund, så det bedst mulige match kan skabes mellem barn og mentor.  

 Der er afholdt informationsmøder med spottere, der arbejder med forskellige målgrupper af 

socialt udsatte børn og unge, eksempelvis: Ungecenteret, SFO-ledere, sundhedsplejersker, som 

arbejder med overvægtige piger og pigegrupper m.v. 

 

Registeringsskemaerne og resultaterne fra halv- og helårsevalueringerne viser, at de børn, som deltager i 

projektet både indbefatter drenge og piger.  
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Resultaterne viser ligeledes, at både børn af dansk og af anden etnisk baggrund end dansk fordelt på 

forskellige aldersgrupper, deltager i projekt Aktiv Fritid. På den baggrund har fritidsvejlederne vurderet, at 

der ikke har været grund til, at udvikle nye metoder inden for dette område. 

 

 

3.4 Metoder for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde  
Ifølge metodeevalueringen efter første projektår er der blevet gennemført følgende initiativer for at sikre, 

at aktørerne i projektet oplever, at der udvikles systematiske metoder for det tværfaglige og 

tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen: 

 

 Der bliver indkaldt til halvårlige møder, hvor samtlige spottere (afsender af projektdeltagere) og 

foreninger (modtager af projektdeltagerne) inviteres. Her tages der hver gang initiativ til 

gruppearbejde og der er mulighed for at netværke. 

 Der afholdes halvårlige styregruppemøder. I styregruppen sidder der repræsentanter for de 

vigtigste samarbejdspartnere bl.a. Kultur og Fritidsforvaltningen og Familie og Forebyggelse i 

Esbjerg Kommune samt repræsentanter fra foreningerne i Esbjerg Kommune.  

 Der afholdes informationsmøder/fyraftensmøder om projektet for spottere, mentorer og 

foreninger, som enten deltager eller kunne have interesse i at deltage i projektet.  

 Der er også gjort opmærksom på projektet i SSP og Forebyggelses fagblad, som sendes ud til langt 

de fleste af projektets aktører. Derudover er der lavet en hjemmeside om projektet. 

 

Der er ikke lavet de store ændringer i ovenstående siden metodeevalueringen efter første projektår. 

Antallet af informationsmøder er dog aftaget de sidste par år, hvilket fritidsvejlederne mener skyldes, at 

aktørerne ved hvem fritidsvejlederne er og kender til projektet. 

 
3.5 Metodeudvikling på baggrund af resultaterne fra 1. metodeevaluering 
Resultaterne fra den første evaluering viser, at næsten alle de af aktørerne, som havde gjort brug af en eller 

flere af de tre metoder, der primært er brugt for at informere og opdatere aktørerne om projektet (hhv. 

informations- og netværksmøder vedr. projektet, præsentationsfoldere om projektet og hjemmesiden om 

projektet), har haft positive erfaringer med dem.  

 

Der er dog en del af aktørerne, som ikke har gjort brug af de forskellige tiltag/metoder. Det drejer sig bl.a. 

om manglende mødedeltagelse til informationsmøderne om projektet blandt en stor andel af de tre 

grupper af aktører i projektet.  

 

 Ca. 1 ud af 5 af spotterne har ikke deltaget i et møde.  

 11 ud af de 19 mentorer har ikke deltaget i et af mentornetværksmøderne om projektet. 

 2 ud af 3 af respondenterne fra foreningerne har ikke deltaget i et møde, hvor de fik information 

om projekt Aktiv Fritid.  
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For at få flere til at deltage i møder vedr. projektet,  har fritidsvejlederne derfor været meget 

opmærksomme på, at informere om møderne, bl.a. ved brug af avisannoncering for at nå ud til 

foreningslederne. Derudover informere fritidsvejlederne om møder m.v., når de mødes med de forskellige 

aktører, og sender information om møderne direkte til deres mails/mobil. 

 

Resultaterne fra første metodeevalueringen viste også, at mange af aktørerne ikke har besøgt projektets 

hjemmeside: 

 

 Ca. 8 ud af 20 af spotterne ikke har besøgt projektets hjemmeside, og ca. 5 ud af 20 ikke har 

kendskab til, at projektet har en hjemmeside.  

 Blandt mentorerne er det ca. hver tredje, som ikke har besøgt projektets hjemmeside, og ca. hver 

femte har ikke kendskab til, at projektet har en hjemmeside.  

 Ca. 2 ud af 3 af lederne/trænerne fra foreningerne har ikke besøgt projektets hjemmeside, og hver 

fjerde har ikke kendskab til, at projektet har en hjemmeside.  

 

For at udbrede kendskabet til hjemmesiden har fritidsvejlederne derfor fortalt om den på fyraftensmøder 

for projektets aktører, og vedhæftet links til hjemmesiden, når der har været forespørgsler på projektet. 

Mentorerne bliver desuden præsenteret for hjemmesiden ved ansættelse, og  alle projektets aktører skal 

tilmelde sig til arrangementer vedr. projektet via hjemmesiden.  

 

Ca. 1 ud af 4 af spotterne har, ifølge resultaterne fra første metodeevalueringen, brug for flere oplysninger 

om forløbet for det enkelte barn, de har henvist til projektet. For at imødekomme dette behov, sender 

fritidsvejlederne løbende feedback til spotteren, hvis denne ellers er en fagperson, som de må videregive 

oplysninger til, da fritidsvejlederne er underlagt tavshedspligt. Såfremt det er en socialrådgiver, informere 

fritidsvejlederne altid, når det pågældende barn er startet på en fritidsaktivitet, samt hvis der sker 

ændringer. Derudover har fritidsvejlederne gjort meget ud af at fortælle, at spotterne gerne må kontakte 

dem, hvis de har brug for yderligere oplysninger. 

 

Mere end hver tredje mentor efterlyser, ifølge resultaterne fra første metodeevalueringen, mere viden om 

det barn fra projekt Aktiv Fritid, de skal være mentor for. Ifølge fritidsvejlederne gør de sig altid umage med 

at fortælle alt relevant om barnet, så mentoren har de bedste forudsætninger for at følge og støtte barnet. 

Der er dog oplysninger som fritidsvejlederne bevidst holder for sig selv, da disse oplysninger ifølge 

fritidsvejlederne ikke har indflydelse på mentorens evne for at løfte opgaven, eller højne kvaliteten af 

arbejdet. 

 

Hver tredje respondent fra foreningerne efterlyser, ifølge resultaterne fra første metodeevalueringen, mere 

viden om det enkelte barn fra projekt Aktiv Fritid, før de starter i deres forening. Fritidsvejlederne forsøger 

at imødekomme de foreninger, der har brug for mere viden. Men hvis barnet fungerer godt i aktiviteten, og 

der er mentor påsat, så er der ifølge fritidsvejlederne ingen grund til at informere foreningen mere om det 

pågældende barn, end at barnet deltager via Aktiv Fritid, da sådanne informationer om barnet kan 

vanskeliggøre barnets mulighed for en ny start. 
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For at få klargjort hvilke oplysninger, de forskellige aktører har brug for, er en af anbefalingerne i den første 

evaluering af metodeudviklingen, at fritidsvejlederne skal afholde møder med hhv. spottere, mentorer og 

foreninger, hvor resultaterne fra undersøgelsen præsenteres og ovenstående problemstillinger kan vendes.  

Fritidsvejlederne har overvejet anbefalingen, men har bevidst ikke handlet på det. Fritidsvejlederne 

begrunder dette valg med, at de ikke mener det vil være en rigtig disponering af deres tid, hvis de skal 

bruge endnu mere af deres arbejdstid på at afholde møder om emner, der ifølge fritidsvejlederne, i 

forvejen tages op på de informationsmøder og fyraftensmøder, som afholdes for projektets aktører.   

 

 


