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1.0 Indledning 
Evalueringen af de kortsigtede mål vedr. projekt Aktiv Fritid er foretaget af konsulentfirmaet Lilhauge 

Svarrer i samarbejde med SSP og Forebyggelse Esbjerg Kommune. 

 

1.1 Formålet med projekt Aktiv Fritid 
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. Dette gøres ved at etablere ordninger for disse 

børn, som blandt andet omfatter økonomisk støtte, fritidsvejledning og en mentorordning.  

 

På længere sigt er formålet, at anvende de udviklede metoder systematisk til at støtte de stærkt socialt 

udsatte børn/unge i en ny start, med muligheden for at kunne definere sig selv i et positivt og 

anerkendende perspektiv. Målet er derfor på længere sigt, at målgruppen øger deres sociale kompetencer 

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

 
1.2 Målgruppe 
Projektets målgruppe er børn og unge 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/eller adfærdsmæssige vanskeligheder, der skal tages højde for. Endvidere vil 

mange af målgruppens børn og unge have svag forældreopbakning.  

 

I målgruppen indgår ikke børn og unge med store psykiske problemer, med et tungt misbrug eller som er 

stærkt kriminelle/farlige.  

 

1.3 Formålet med evalueringen af de kortsigtede mål 
Denne rapport indeholder det samlede resultater fra hele projektperiodens evalueringen af de kortsigtede 

mål. Formålet med denne evaluering er at få kortlagt, om de kortsigtede mål for projektet er indfriet. De 

kortsigtede mål er at; 

 

- 300 stærkt udsatte børn/unge skal påbegynde en fritidsaktivitet i løbet af den samlede 

projektperiode fra d. 01.07.2011 til d. 31.12.2014. 

- 80 procent af målgruppen stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter det første år 

- 60 procent af målgruppens forældre støtter aktivt op om barnets/den unges deltagelse i 

fritidsaktiviteten efter 6 måneder (ifølge barnet/den unge selv) 

- 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt og stadig fastholdes i en fritidsaktivitet oplever, at 

have fået flere venner/lettere ved samvær med voksne/jævnaldrende efter det første år 

- 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt og stadig fastholdes i en fritidsaktivitet oplever, at 

have øget sin fysiske udfoldelse efter det første år 
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1.4 Datamaterialet 
Dokumentationen af de kortsigtede mål er foretaget ved brug af et registreringsskema med information om 

det enkelte barn/den enkelte unge. Derudover er der foretaget en evaluering et halvt og et helt år efter at 

barnet/den unge er indtrådt i projektet, hvor han/hun er blevet bedt om at vurdere forløbet efter det 

første halve år og det første hele år.  

 
1.4.1 Registreringsskema 
Registreringsskemaet er udfyldt af fritidsvejlederne, som bl.a. har registret følgende ift. de børn/unge, der 

er blevet tilknyttet projektet: 

 

 Barnets/den unges navn 

 Barnets/den unges bopæl 

 Hvem barnet/den unge er henvist af 

 Tidspunkt for opstartssamtale 

 Kontaktperson/vejleder 

 Mentor 

 Den forening barnet/den unge er tilknyttet 

 Træningstider 

 Starttidspunkt i foreningen 

 Besvarelse af halv- og helårsevaluering 

 Om barnet/ den unge er stoppet og begrundelse herfor 

 

1.4.2 Halv- og helårsevaluering 
Halvårsevalueringen og helårsevalueringen er en elektronisk evaluering, som børnene/de unge er blevet 

bedt om at besvare efter de har været tilknyttet projektet i hhv. et halvt og et helt år.  

 

Datamaterialet fra halvårsevalueringen består i denne rapport af 141 besvarelser, indsamlet i perioden fra 

d. 01.07.2011 til d. 31.12.2014.  

 

Datamaterialet fra helårsevalueringen består i denne rapport af 65 besvarelser, indsamlet i perioden fra d. 

01.07.2011 til d. 31.12.20141. 

 

Børnene/de unge har bl.a. skulle evaluere: 

 

 Deres mentor 

 Den fritidsaktivitet, de går til pt. 

 Deres fysiske form efter de er startet på den pågældende fritidsaktivitet 

 Forældrenes opbakning 

 Om de har fået nye venner efter de er startet på den pågældende fritidsaktivitet 

                                                           
1
 I evalueringen efter 1. projektår, er der ikke foretaget nogen helårsevalueringen, da ingen af børnene havde deltaget i projektet i 

et år på daværende tidspunkt. 
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Børnene/de unge har besvaret evalueringen vha. en tablet, som deres mentor eller fritidsvejlederen har 

haft med. Mentor/fritidsvejlederen har stået til rådighed under besvarelsen, hvis barnet/den unge har haft 

brug for hjælp i forbindelse med besvarelsen.  

 

Tabel 1 viser kønsfordelingen for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. 
 
Tabel 1 
Er du: Antal Procent 

Dreng 88 62,4 

Pige 53 37,6 

I alt 141 100,0 

 

Tabel 2 viser kønsfordelingen for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 
 
Tabel 2 
Er du: Antal Procent 

Dreng 44 67,7 

 Pige 21 32,3 

I alt 65 100,0 

 

Som det ses af tabel 1 og 2 er andelen af drenge større end andelen af piger. 62,4 % svarende til ca. 6 ud af 

10, der har besvaret halvårsevalueringen, og 67,7 % svarende til ca. 7 ud af 10, der har besvaret 

helårsevalueringen er drenge. 

 

Tabel 3 viser aldersfordelingen for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. 
 
Tabel 3 
Hvor gammel er du? Antal Procent 

Under 8 år 1 0,7 

 8 år 13 9,2 

 9 år 14 9,9 

10 år 15 10,6 

11 år 21 14,9 

12 år 14 9,9 

13 år 21 14,9 

14 år 18 12,8 

15 år 9 6,4 

16 år 5 3,5 

17 år 8 5,7 

18 år 1 0,7 

 Over 18 år 1 0,7 

I alt 141 100,0 
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Tabel 4 viser aldersfordelingen for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 
 
Tabel 4 
Hvor gammel er du? Antal Procent 

Under 8 år 0 0,0 

8 år 1 1,5 

9 år 6 9,2 

10 år 3 4,6 

11 år 8 12,3 

12 år 9 13,8 

13 år 8 12,3 

14 år 8 12,3 

15 år 10 15,4 

16 år 4 6,2 

17 år 5 7,7 

18 år 2 3,1 

Over 18 år 1 1,5 

Total 65 100,0 

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 89,4 % svarende til ca. 18 ud af 20 

under 16 år. 

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, er 81,5 % svarende til ca. 16 ud af 20 

under 16 år. 

 

Tabel 5 viser forældrenes etniske baggrund for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. 

 
Tabel 5 
Er dine forældre født i Danmark? Antal Procent 

Begge mine forældre er født i Danmark 84 59,6 

Min far er født i Danmark, men det er min mor ikke 8 5,7 

Min mor er født i Danmark, men det er min far ikke 8 5,7 

Ingen af mine forældre er født i Danmark 38 27,0 

Andet 3 2,1 

I alt 141 100,0 

 

Tabel 6 viser forældrenes etniske baggrund for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 
 
Tabel 6 
Er dine forældre født i Danmark? Antal Procent 

Begge mine forældre er født i Danmark 46 70,7 

Min far er født i Danmark, men det er min mor ikke 5 7,7 

Min mor er født i Danmark, men det er min far ikke 4 6,2 

Ingen af mine forældre er født i Danmark 10 15,4 

Andet 0 0,0 

I alt 65 100,0 
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For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, har 59,6 % svarende til ca. 12 ud af 20 

forældre, som begge er født i Danmark, mens det gør sig gældende for 70,7 % svarende til ca. 14 ud af 20 

ved helårsevalueringen. 

 

 

2.0 Evaluering af de kortsigtede mål 
I denne evaluering undersøges bl.a. om målsætningen for de kortsigtede mål er blevet opfyldt, ved at 

sammenholde de registrerede informationer fra registreringsskemaerne samt halv- og 

helårsevalueringerne med de forventede resultater.  Derudover vil der i evalueringen også blive set 

nærmere på børnene/de unges vurdering af deres mentor og den fritidsaktivitet de går til samt deres 

generelle trivsel. 

 

 
2.1 Registreringsskema  
 
2.1.1 Antal børn/unge påbegyndt projekt Aktiv Fritid 
Tabel 7 viser antallet af børn/unge, der er påbegyndt projekt Aktiv Fritid i perioden fra d. 01.07.2011 til d. 

31.12.2014. 

 
Tabel 7 
 Piger Drenge Samlet 

 Antal Antal Antal 

01.07.2011 - 
31.12.2014 

131 215 346 

 

 

Som det fremgår af afsnit 1.3 er målsætningen, at 300 stærkt udsatte børn/unge skal påbegynde en 

fritidsaktivitet i løbet af projektet. 

 

I perioden fra d. 01.07.2011 til d. 31.12.2014, er der registreret en opstartsdato på i alt 346 børn/unge. 

Dermed kan det konkluderes at målsætningen om, at 300 stærkt udsatte børn/unge skal påbegynde en 

fritidsaktivitet, er indfriet.  

 

 

2.1.2 Fastholdelse af børn/unge i Projekt Aktiv Fritid 
Tabel 8 viser antallet af børn/unge, der stadig er tilknyttet projekt Aktiv Fritid efter et år. I tabellen indgår 

kun de børn/unge, der har haft mulighed for at være tilknyttet projektet i et år, dvs. børn/unge, der blev 

tilknyttet projektet i perioden fra d. 01.07.2011 til d. 31.12.2013, hvilket drejer sig om 252. 

 

 

 

 



       

Side 8 af 21 
 

Tabel 8 
 Piger  Drenge  Samlet  

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Har været tilknyttet en fritidsaktivitet 
et år og har ikke brug for projektets 
hjælp længere  

41 43,6% 79 50,0% 120 47,6% 

Forlænget deres tilknytning med 
projektet udover et år 

15 16,0% 16 10,1% 31 12,3% 

Stoppet før tid skal på efterskole 6 6,4% 5 3,2% 11 4,4% 

Stoppet før tid har fået fritidsjob 1 1,1% 0 0,0% 1 0,4% 

Stoppet før tid pga. anbringelse 2 2,1% 5 3,2% 7 2,8% 

Stoppet før tid pga. fraflytning fra 
Esbjerg Kommune 

2 2,1% 3 1,9% 5 2,0% 

Stoppet før tid, men har selv fundet en 
ny fritidsaktivitet 

1 1,1% 0 0,0% 1 0,4% 

Er ikke længere tilknyttet en 
fritidsaktivitet grundet manglende 
motivation/ problemer derhjemme  

10 10,6% 16 10,1% 26 10,3% 

Er ikke længere tilknyttet en 
fritidsaktivitet grundet sygdom 

2 2,1% 1 0,6% 3 1,2% 

Er aldrig kommet i gang med en 
fritidsaktivitet 

3 3,2% 12 7,6% 15 6,0% 

Andet 11 11,7% 21 13,3% 32 12,7% 

I alt 94 100,0 158 100,0% 252 100,0% 

 

Som det fremgår af afsnit 1.3 er målsætningen, at 80 procent af målgruppen stadig er tilknyttet en 

fritidsaktivitet efter det første år.  

 

Andelen af børn/unge, som har påbegyndt en fritidsaktivitet, og stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter 

et år er på 59,9 %.  

 

 10,0 % er stoppet før tid enten fordi de er flyttet fra kommunen, kommet på efterskole, har fået et 

fritidsjob, blevet anbragt uden for hjemmet eller selv har fundet en fritidsaktivitet uden om projektet. 

 

30,2 % har af andre årsager valgt at afslutte deres fritidsaktivitet og er ikke længere tilknyttet projekt Aktiv 

Fritid. 

 

Dermed kan det konkluderes, at målsætningen om at 80 procent af målgruppen stadig er tilknyttet en 

fritidsaktivitet efter det første år ikke er indfriet. Det skyldes bl.a. en række udefrakommende faktorer, som 

projekt Aktiv Fritid ikke har haft indflydelse på, f.eks. at barnet/den unge er flyttet/blevet anbragt uden for 

kommunen eller er startet på efterskole, og derfor ikke længere har mulighed for at være tilknyttet 

projektet. Derudover har en enkelt af børnene/de unge selv fundet en fritidsaktivitet, og en anden har fået 

et fritidsjob i stedet. Når ovennævnte børn/unge modregnes ligger andelen af børn/unge, som har 

påbegyndt en fritidsaktivitet, og stadig er tilknyttet denne fritidsaktivitet efter et år på 66,6 %.  
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2.2 Halv- og helårsevaluering  
Følgende datamateriale bygger på resultater fra de halv- og helårsevalueringer, der er foretaget i perioden 

fra d. 01.07.2011 frem til d. 31.12.2014.  

 
2.2.1 Mentor 
Tabel 9 viser andelen, der har en mentor for de 141 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. 
 
Tabel 9 
Har du en mentor? Antal Procent 

 Ja 74 52,5 

Nej 67 47,5 

I alt 141 100,0 

 
Tabel 10 viser andelen, der har en mentor for de 65 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 
 
Tabel 10 
Har du en mentor? Antal Procent 

 Ja 26 40,0 

Nej 39 60,0 

I alt 65 100,0 

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, har 52,5 % svarende til ca. 5 ud af 10 en 

mentor tilknyttet projektet. 

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, har 40,0 % svarende til 4 ud af 10 en 

mentor tilknyttet projektet. 

 

Tabel 11 viser børnene/de unges vurdering af deres mentor, for de børn/unge der har besvaret 

halvårsevalueringen. 
 
Tabel 112 
 Jeg er glad for min mentor Antal Procent 

Enig 65 87,8 

Delvis enig 7 9,5 

Delvis uenig 2 2,7 

Uenig 0 0,0 

I alt 74 100,0 

 

Tabel 12 viser børnene/de unges vurdering af deres mentor, for de børn/unge der har besvaret 

helårsevalueringen. 

 

 

                                                           
2
 Det er kun de børn/unge, der har en mentor, som har svaret på dette spørgsmål. 
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Tabel 123 
 Jeg er glad for min mentor Antal Procent 

Enig 26 100,0 

Delvis enig 0 0,0 

Delvis uenig 0 0,0 

Uenig 0 0,0 

I alt 26 100,0 

 

For de børn/unge, som har besvaret halvårsevalueringen og har en mentor, er 97,3 % svarende til ca. 19 ud 

af 20 enige i, at de er glade for den mentor de har i projekt Aktiv Fritid, mens det gør sig gældende for 

samtlige børn/unge, som har besvaret helårsevalueringen. 

 

 

Tabel 13 viser børnene/de unges vurdering af, om deres mentor har tid nok til dem, for de børn/unge der 

har besvaret halvårsevalueringen.  

 
Tabel 134 
Min mentor har tid nok til mig Antal Procent 

Enig 62 83,8 

Delvis enig 5 6,8 

Delvis uenig 3 4,1 

Uenig 4 5,4 

I alt 74 100,0 

 

Tabel 14 viser børnene/de unges vurdering af, om deres mentor har tid nok til dem, for de børn/unge der 

har besvaret helårsevalueringen.  
 
Tabel 145 
Min mentor har tid nok til mig Antal Procent 

Enig 26 100,0 

Delvis enig 0 0,0 

Delvis uenig 0 0,0 

Uenig 0 0,0 

I alt 26 100,0 

 

For de børn/unge, som har besvaret halvårsevalueringen og har en mentor, er 90,6 % svarende til ca. 18 ud 

af 20 enige i, at deres mentor har tid nok til dem, mens det gør sig gældende for samtlige børn/unge, som 

har besvaret helårsevalueringen. 

  

                                                           
3
 Det er kun de børn/unge, der har en mentor, som har svaret på dette spørgsmål. 

4
 Det er kun de børn/unge, der har en mentor, som har svaret på dette spørgsmål. 

5
 Det er kun de børn/unge, der har en mentor, som har svaret på dette spørgsmål. 
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2.2.2 Fritidsaktiviteten 
Tabel 15 viser fordelingen på halv- og helårsaktivitet for de 141 børn/unge, der har besvaret 

halvårsevalueringen. 

 
Tabel 15 
Er din fritidsaktivitet noget du kan lave hele året rundt? Antal Procent 

Ja 110 78,0 

Nej, kun i sommerhalvåret 11 7,8 

Nej, kun i vinterhalvåret 20 14,2 

I alt 141 100,0 

 

Tabel 16 viser fordelingen på halv- og helårsaktivitet for de 65 børn/unge, der har besvaret 

helårsevalueringen. 

 
Tabel 16 
Er din fritidsaktivitet noget du kan lave hele året rundt? Antal Procent 

Ja 53 81,5 

Nej, kun i sommerhalvåret 2 3,1 

Nej, kun i vinterhalvåret 10 15,4 

I alt 65 100,0 

 

For de børn/unge, som har besvaret halvårsevalueringen, har 78,0 % svarende til ca. 16 ud af 20 en 

fritidsaktivitet, som de kan gå til året rundt, mens det gør sig gældende for 81,5 % svarende til ca. 16 ud af 

20 børn/unge, som har besvaret helårsevalueringen. 

 

 

Tabel 17 viser om de børn/unge, der går til en halvårsaktivitet har en fritidsaktivitet de går til den 

resterende del af året. Tallene i tabel 17 omfatter de børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. 
 
Tabel 176 
Har du en fritidsaktivitet du kan gå til resten af året? Antal Procent 

Ja 7 22,6 

Nej, men vil gerne have det 14 45,2 

Nej og behøver heller ikke én 10 32,3 

I alt 31 100,0 

 

Tabel 18 viser om de børn/unge, der går til en halvårsaktivitet har en fritidsaktivitet de går til den 

resterende del af året. Tallene i tabel 18 omfatter de børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 

 

 

 
 

                                                           
6
 Det er kun de børn/unge, der ikke går til en helårsfritidsaktivitet, som har svaret på dette spørgsmål. 
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Tabel 187 
Har du en fritidsaktivitet du kan gå til resten af året? Antal Procent 

Ja 3 25,0 

Nej, men vil gerne have det 3 25,0 

Nej og behøver heller ikke én 6 50,0 

I alt 12 100,0 

 

Af de 31 børn/unge fra halvårsevalueringen, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, har 77,5 % 

svarende til ca. 3 ud af 4 ikke en fritidsaktivitet, som de går til den resterende del af året.  45,2 % svarende 

til ca. 2 ud af 4, der går til en halvårsaktivitet i projektet, vil gerne have en fritidsaktivitet, de kan gå til den 

resterende del af året.  

 

Af de 12 børn/unge fra helårsevalueringen, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, har 75,0% 

svarende til 3 ud af 4 ikke en fritidsaktivitet, som de går til i den resterende del af året.  25,0 % svarende til 

1 ud af 4, der går til en halvårsaktivitet i projektet, vil gerne have en fritidsaktivitet, de kan gå til den 

resterende del af året. 

 

 

Tabel 19 viser hvor høj en fysisk intensitet fritidsaktiviteten har. Tabellen viser resultatet for de 141 

børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen. 

 
Tabel 19 
Hvilken fysisk intensitet har din aktivitet? Antal Procent 

Høj: (idrætsdicipliner eks. Svømning) 107 75,9 

Middel: (Spejder, rollespil o. lign.) 16 11,3 

Lav: (Skak, dart o. lign.) 18 12,8 

I alt 141 100,0 

 

Tabel 20 viser hvor høj en fysisk intensitet fritidsaktiviteten har. Tabellen viser resultatet for de 65 

børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 

 
Tabel 20 
Hvilken fysisk intensitet har din aktivitet? Antal Procent 

Høj: (idrætsdicipliner eks. Svømning) 44 67,7 

Middel: (Spejder, rollespil o. lign.) 11 16,9 

Lav: (Skak, dart o. lign.) 10 15,4 

I alt 65 100,0 

 

For de af børnene/de unge der har besvaret halvårsevalueringen, går 75,9 % svarende til ca. 15 ud af 20 til 

en fritidsaktivitet med høj fysisk intensitet som f.eks. fodbold eller svømning.  

 

                                                           
7
 Det er kun de børn/unge, der ikke går til en helårsfritidsaktivitet, som har svaret på dette spørgsmål. 
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For de af børnene/de unge der har besvaret helårsevalueringen, går 67,7 % svarende til ca. 14 ud af 20 til 

en fritidsaktivitet med høj fysisk intensitet som f.eks. fodbold eller svømning.  

 

 

Tabel 21 viser om børnene/de unge, som har besvaret halvårsevalueringen, stadig går til en fritidsaktivitet8. 

 
Tabel 21 
Er du droppet ud af din fritidsaktivitet inden sæsonafslutningen 
(f.eks. stoppet til fodbold eller gymnastik inden sæsonen var 
færdig). 

Antal Procent 

Nej 93 80,2 

 Ja, men går til en anden fritidsaktivitet under Aktiv Fritid 10 8,6 

 Ja, men går til en anden fritidsaktivitet der ikke er under Aktiv Fritid 4 3,4 

Ja, og går ikke til en fritidsaktivitet længere 9 7,8 

Total 116 100,0 

 

Tabel 22 viser om børnene/de unge, som har besvaret helårsevalueringen, stadig går til en fritidsaktivitet. 
 
Tabel 22 
Er du droppet ud af din fritidsaktivitet inden sæsonafslutningen 
(f.eks. stoppet til fodbold eller gymnastik inden sæsonen var 
færdig). 

Antal Procent 

Nej 45 69,2 

 Ja, men går til en anden fritidsaktivitet under Aktiv Fritid 7 10,8 

 Ja, men går til en anden fritidsaktivitet der ikke er under Aktiv Fritid 3 4,6 

Ja, og går ikke til en fritidsaktivitet længere 10 15,4 

Total 65 100,0 

 

For de børn/unge, som har besvaret halvårsevalueringen, er 19,8 % svarende til ca. 4 ud af 20 droppet ud af 

fritidsaktiviteten, og 7,8 % svarende til ca. 2 ud af 20 går ikke til en fritidsaktivitet længere.  

 

For de børn/unge, som har besvaret helårsevalueringen, er 30,8 % svarende til ca. 6 ud af 20 droppet ud af 

fritidsaktiviteten, og 15,4 % svarende til ca. 3 ud af 20 går ikke til en fritidsaktivitet længere. 

 

 

Tabel 23 viser begrundelsen/begrundelserne for, at børnene/ de unge er stoppet med fritidsaktiviteten. 

Tallene i tabel 23 omfatter de 23 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen9. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Dette spørgsmål var ikke med ved evalueringen efter 1. projektår. 

9
 Dette spørgsmål var ikke med ved evalueringen efter 1. projektår. 
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Tabel 2310 
Hvad er grunden til at du stoppede med fritidsaktiviteten? (Sæt 
gerne flere krydser) 

Antal Procent 

 Jeg ville hellere gå til en anden fritidsaktivitet 13 56,5 

Jeg havde det ikke godt med de andre børn/unge 4 17,4 

Jeg havde det ikke godt med min træner/ mine trænere 2 8,7 

Jeg havde det ikke godt med min mentor 1 4,3, 

Mine forældre synes det var for besværligt at jeg gik til 
fritidsaktiviteten 

1 4,3 

 Andre grunde  5 21,7 

 

Tabel 24 viser begrundelsen/begrundelserne for, at børnene/ de unge er stoppet med fritidsaktiviteten. 

Tallene i tabel 24 omfatter de 20 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 
 
Tabel 2411 
Hvad er grunden til at du stoppede med fritidsaktiviteten? (Sæt 
gerne flere krydser) 

Antal Procent 

 Jeg ville hellere gå til en anden fritidsaktivitet 13 65,0 

Jeg havde det ikke godt med de andre børn/unge 1 5,0 

Jeg havde det ikke godt med min træner/ mine trænere 1 5,0 

Jeg havde det ikke godt med min mentor 0 0,0 

Mine forældre synes det var for besværligt at jeg gik til 
fritidsaktiviteten 

0 0,0 

 Andre grunde  7 35,0 

 

Af de 23 børn/unge fra halvårsevalueringen, som er stoppet med fritidsaktiviteten, begrunder de fleste det 

med, at de hellere vil gå til en anden fritidsaktivitet.  

 

Af de 20 børn/unge fra helårsevalueringen, som er stoppet med fritidsaktiviteten, begrunder de fleste det 

med, at de hellere vil gå til en anden fritidsaktivitet.  

 
 
2.2.3 Trivsel 
I dette afsnit er det kun de børn/unge, som stadig var en del af projekt Aktiv Fritid, da de besvarede på 

evalueringen, som har svaret på de følgende spørgsmål. Det drejer sig 128 børn/unge fra 

halvårsevalueringen og 52 børn/unge fra helårsevalueringen. 

 

Tabel 25 viser børnene/de unges vurdering af deres fritidsaktivitet. Tallene i tabel 25 omfatter de 128 

børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. 

 

 

 

                                                           
10

 Det er kun de børn/unge, der er stoppet med en fritidsaktivitet, som har svaret på dette spørgsmål. 
11

 Det er kun de børn/unge, der er stoppet med en fritidsaktivitet, som har svaret på dette spørgsmål. 

file:///C:/Users/Camilla/Desktop/Jesper/evalueringer,projekter%20og%20spørgeskemaer/Kunder/Igang%20værende%20opgaver/esbjerg/fritidspas/Karin%20og%20Claus/evalueringer/Resultater%202.%20år/ExcelPræsentation%201%20årsevaluering.xlsx%23'Side%2014'!A1
file:///C:/Users/Camilla/Desktop/Jesper/evalueringer,projekter%20og%20spørgeskemaer/Kunder/Igang%20værende%20opgaver/esbjerg/fritidspas/Karin%20og%20Claus/evalueringer/Resultater%202.%20år/ExcelPræsentation%201%20årsevaluering.xlsx%23'Side%2014'!A1
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Tabel 25 
Jeg er glad for den fritidsaktivitet jeg går til? Antal Procent 

Enig 106 82,8 

Delvis enig 13 10,2 

Delvis uenig 6 4,7 

Uenig 3 2,3 

I alt 128 100,0 

 

Tabel 26 viser børnene/de unges vurdering af deres fritidsaktivitet. Tallene i tabel 26 omfatter de 52 

børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. 

 
Tabel 26 
Jeg er glad for den fritidsaktivitet jeg går til? Antal Procent 

Enig 44 84,6 

Delvis enig 5 9,6 

Delvis uenig 3 5,8 

Uenig 0 0,0 

I alt 52 100,0 

 

For de af børnene/de unge der har besvaret halvårsevalueringen er 93,0 % svarende til ca. 19 ud af 20 

enige eller delvis enige i, at de er glade for den fritidsaktivitet de går til.  

 

For de af børnene/de unge der har besvaret helårsevalueringen er 94,2 % svarende til ca. 19 ud af 20 enige 

eller delvis enige i, at de er glade for den fritidsaktivitet de går til.  

 

 

Tabel 27 viser børnene/de unges vurdering af deres forældres opbakning. Tallene i tabel 27 omfatter de 128 

børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. 

 
Tabel 27 
Mine forældre støtter aktivt op om min fritidsaktivt, når jeg har 
brug for det (f.eks. ser mine kampe eller kører mig til kampe) 

Antal Procent 

Enig  87 68,0 

Delvis enig 26 20,3 

Delvis uenig 6 4,7 

Uenig 9 7,0 

I alt 128 100,0 

 

Tabel 28 viser børnene/de unges vurdering af deres forældres opbakning. Tallene i tabel 28 omfatter de 52 

børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og stadig er aktive i projektet. 
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Tabel 28 
Mine forældre støtter aktivt op om min fritidsaktivt, når jeg har 
brug for det (f.eks. ser mine kampe eller kører mig til kampe) 

Antal Procent 

Enig  45 86,5 

Delvis enig 6 11,5 

Delvis uenig 1 1,9 

Uenig 0 0,0 

I alt 52 100,0 

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 88,3 % svarende til ca. 18 ud af 20 

enige eller delvis enige i, at deres forældre støtter aktivt op om deres fritidsaktivitet, når børnene/de unge 

har brug for det.  

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen er 98,0 % enige eller delvis enige i, at deres 

forældre støtter aktivt op om deres fritidsaktivitet, når børnene/de unge har brug for det.  

 

Dermed kan det konkluderes, at målsætningen om at 60 procent af målgruppens forældre støtter aktivt op 

om barnets/den unges deltagelse i fritidsaktiviteten efter 6 måneder ifølge barnet/den unge selv, er 

indfriet. 

 

 

Tabel 29 viser børnene/de unges vurdering af, om de er kommet i bedre fysisk form efter de er startet med 

fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 29 omfatter de 128 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og 

stadig er aktive i projektet. 

 
Tabel 29 
Jeg er kommet i bedre fysisk form efter jeg startede med 
fritidsaktiviteten 

Antal Procent 

Enig 79 61,7 

Delvis enig 27 21,1 

Delvis uenig 11 8,6 

Uenig 11 8,6 

I alt 128 100,0 

 

Tabel 30 viser børnene/de unges vurdering af, om de er kommet i bedre fysisk form efter de er startet med 

fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 30 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og 

stadig er aktive i projektet. 
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Tabel 30 
Jeg er kommet i bedre fysisk form efter jeg startede med 
fritidsaktiviteten 

Antal Procent 

Enig 34 65,4 

Delvis enig 8 15,4 

Delvis uenig 3 5,8 

Uenig 7 13,5 

I alt 52 100,0 

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 82,8 % svarende til ca. 17 ud af 20 

enige eller delvis enige i, at de er kommet i fysisk bedre form efter de er startet med deres fritidsaktivitet.  

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, er 80,8 % svarende til ca. 16 ud af 20 

enige eller delvis enige i, at de er kommet i fysisk bedre form efter de er startet med deres fritidsaktivitet. 

 

Dermed kan det konkluderes, at målsætningen om at 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt og 

stadig fastholdes i en fritidsaktivitet oplever at have øget sin fysiske udfoldelse, er indfriet.  

 

 

Tabel 31 viser børnene/de unges vurdering af, om de har fået nye venner efter de er startet med 

fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 31 omfatter de 128 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og 

stadig er aktive i projektet. 

 
Tabel 31 
Jeg har fået nye venner efter jeg startede med fritidsaktiviteten Antal Procent 

Enig 77 60,2 

Delvis enig 21 16,4 

Delvis uenig 11 8,6 

Uenig 19 14,8 

I alt 128 100,0 

 

Tabel 32 viser børnene/de unges vurdering af, om de har fået nye venner efter de er startet med 

fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 32 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og 

stadig er aktive i projektet. 

 
Tabel 32 
Jeg har fået nye venner efter jeg startede med fritidsaktiviteten Antal Procent 

Enig 33 63,5 

Delvis enig 7 13,5 

Delvis uenig 7 13,5 

Uenig 5 9,6 

I alt 52 100,0 
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For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 76,6 % svarende til ca. 15 ud af 20 

enige eller delvis enige i, at de har fået nye venner efter de er startet med fritidsaktiviteten.  

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, er 77,0 % svarende til ca. 15 ud af 20 

enige eller delvis enige i, at de har fået nye venner efter de er startet med fritidsaktiviteten. 

 

Dermed kan det konkluderes, at målsætningen om at 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt og 

stadig fastholdes i en fritidsaktivitet oplever at have fået flere venner, ikke helt er indfriet.  

 

 

Tabel 33 viser børnene/de unges vurdering af, om de føler sig som en del af fællesskabet i 

fritidsaktiviteten12. Tallene i tabel 33 omfatter de 103 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og 

stadig er aktive i projektet. 

 
Tabel 33 
Jeg føler mig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten Antal Procent 

Enig 73 70,9 

Delvis enig 24 23,3 

Delvis uenig 6 5,8 

Uenig 0 0,0 

Total 103 100,0 

 

Tabel 34 viser børnene/de unges vurdering af, om de føler sig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten. 

Tallene i tabel 34 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og stadig er aktive i 

projektet. 

 
Tabel 34 
Jeg føler mig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten Antal Procent 

Enig 39 75,0 

Delvis enig 10 19,2 

Delvis uenig 1 1,9 

Uenig 2 3,8 

Total 52 100,0 

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 94,2 % svarende til ca. 19 ud af 20 

enige eller delvis enige i, at de føler sig som en del af fællesskabet i fritidsaktiviteten. En lignende fordeling 

ses for de børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen. 

 

 

                                                           
12

 Dette spørgsmål var ikke med ved evalueringen efter 1. projektår. 
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Tabel 35 viser børnene/de unges vurdering af, om de er blevet mere glade efter de er startet med 

fritidsaktiviteten13. Tallene i tabel 35 omfatter de 103 børn/unge, der har besvaret halvårsevalueringen og 

stadig er aktive i projektet. 

 
Tabel 35 
Jeg er blevet mere glad efter at jeg er startet med fritidsaktivitet Antal Procent 

Enig 80 77,7 

Delvis enig 17 16,5 

Delvis uenig 4 3,9 

Uenig 2 1,9 

I alt 103 100,0 

 

Tabel 36 viser børnene/de unges vurdering af, om de er blevet mere glade efter de er startet med 

fritidsaktiviteten. Tallene i tabel 36 omfatter de 52 børn/unge, der har besvaret helårsevalueringen og 

stadig er aktive i projektet. 
 
Tabel 36 
Jeg er blevet mere glad efter at jeg er startet med fritidsaktivitet Antal Procent 

Enig 43 82,7 

Delvis enig 8 15,4 

Delvis uenig 1 1,9 

Uenig 0 0,0 

I alt 52 100,0 

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret halvårsevalueringen, er 94,2 % svarende til ca. 19 ud af 20 

enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de er startet med fritidsaktiviteten.  

 

For de af børnene/de unge, der har besvaret helårsevalueringen, er 98,1 % enige eller delvis enige i, at de 

er blevet mere glade efter de er startet med fritidsaktiviteten.  
 

 
3.0 Opsummering 
Målet med projekt Aktiv Fritid er at stærkt socialt udsatte børn og unge får mulighed for at deltage aktivt i 

det frivillige forenings- og klubliv, for derigennem at øge deres sociale kompetencer til at indgå i sociale 

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

 

For at kunne undersøge om formålet med projektet lykkes, er der i projektbeskrivelsen opsat en række 

kortsigtede og langsigtede mål for projektet. I denne rapport er samtlige evalueringer af de kortsigtede mål 

samlet fra projekt Aktiv Fritid. Evalueringerne af de kortsigtede mål er foretaget i perioden fra d. 

01.07.2011 til d. 31.12.2014. 

                                                           
13

 Dette spørgsmål var ikke med ved evalueringen efter 1. projektår. 
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Dokumentationen af de kortsigtede mål er foretaget ved brug af et registreringsskema med information om 

det enkelte barn/den enkelte unge. Derudover er der foretaget en evaluering et halvt og et helt år efter at 

barnet/den unge er indtrådt i projektet, hvor han/hun er blevet bedt om at vurdere forløbet efter det 

første halve år og det første hele år.  

 

I løbet af projektet er der registreret en opstartsdato på i alt 346 børn/unge, hvilket vil sige, at 346 

børn/unge er blevet tilknyttet projekt Aktiv Fritid i løbet af projektperioden. Der er foretaget 

halvårsevalueringer af 141 børn/unge og helårsevalueringer af 65 børn/unge, som har deltaget i projektet. 

  

Resultaterne viser, at tre af de fem kortsigtede mål er indfriet. Det drejer sig om følgende: 

 

- 300 stærkt udsatte børn/unge skal påbegynde en fritidsaktivitet i løbet af den samlede 

projektperiode fra d. 01.07.2011 til d. 31.12.2014. 

- 60 procent af målgruppens forældre støtter aktivt op om barnets/den unges deltagelse i 

fritidsaktiviteten efter 6 måneder (ifølge barnet/den unge selv) 

- 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt (og stadig fastholdes i) en fritidsaktivitet oplever, at 

have øget sin fysiske udfoldelse efter det første år 

 

De af målene, som ikke er indfriet er at: 

 

- 80 procent af målgruppen stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter det første år 

- 80 procent af målgruppen, som har påbegyndt (og stadig fastholdes i) en fritidsaktivitet oplever, at 

have fået flere venner.  

 

Målsætningen om at 80 % af målgruppen, som har påbegyndt (og stadig fastholdes i) en fritidsaktivitet 

oplever, at have fået flere venner, er ikke helt indfriet. Andelen ligger dog meget tæt på de 80 % ved både 

halv- og helårsevalueringen med henholdsvis 76,6 % og 77,0 %. 

 

Målsætningen om, at 80 % af målgruppen stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet efter det første år er ikke 

indfriet, da tallet ligger på 59,9 %. At målet på de 80 % ikke er opnået skyldes bl.a. en række 

udefrakommende faktorer, som projekt Aktiv Fritid ikke har haft indflydelse på. Det drejer sig bl.a. om, at 

barnet/den unge er flyttet/blevet anbragt uden for kommunen eller er startet på efterskole, og derfor ikke 

længere har mulighed for at være tilknyttet projektet. Derudover har en enkelt af børnene/de unge selv 

fundet en fritidsaktivitet, og en anden har fået et fritidsjob i stedet. Når ovennævnte børn/unge modregnes 

ligger andelen af børn/unge, som har påbegyndt en fritidsaktivitet, og stadig er tilknyttet en fritidsaktivitet 

efter et år på 66,6 %.  

 

Udover de kortsigtede mål viser evalueringen af projektet, at over 90 % af børnene/ de unge er enige eller 

delvis enige i, at de er glade for den fritidsaktivitet de går til. Ca. 95 % af børnene/ de unge er enige eller 

delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de er startet med fritidsaktiviteten gennem projekt Aktiv 
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Fritid. Ca. 95 % af børnene/de unge enige eller delvis enige i, at de føler sig som en del af fællesskabet i 

fritidsaktiviteten.  

 

Blandt de børn/unge, der har en mentor er over 95 % af børnene/ de unge er enige eller delvis enige i, at de 

er glade for den mentor de har i projekt Aktiv Fritid. Endvidere er over 90 % af børnene/ de unge er enige 

eller delvis enige i, at deres mentor har tid nok til dem. 

 

Af de 31 børn/unge fra halvårsevalueringen, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, har 77,5 % 

svarende til ca. 3 ud af 4 ikke en fritidsaktivitet, som de går til den resterende del af året.  45,2 % svarende 

til ca. 2 ud af 4, der går til en halvårsaktivitet i projektet, vil gerne have en fritidsaktivitet, de kan gå til den 

resterende del af året.  

 

Af de 12 børn/unge fra helårsevalueringen, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, har 75,0% 

svarende til 3 ud af 4 ikke en fritidsaktivitet, som de går til i den resterende del af året.  25,0 % svarende til 

1 ud af 4, der går til en halvårsaktivitet i projektet, vil gerne have en fritidsaktivitet, de kan gå til den 

resterende del af året. 

 

Af de 23 børn/unge fra halvårsevalueringen, som er stoppet med fritidsaktiviteten før sæsonen er slut, 

begrunder de fleste det med, at de hellere vil gå til en anden fritidsaktivitet. Det drejer sig om 13 ud af de 

23. En lignende tendens ses for de 20 børn/unge fra helårsevalueringen, som er stoppet med 

fritidsaktiviteten før sæsonen er slut. Her begrunder 13 ud af de 20 stoppet med, at de hellere vil gå til en 

anden fritidsaktivitet.   

 

Da de fleste af børnene/de unge nævner, at de hellere vil gå til en anden fritidsaktivitet, som begrundelse 

for at de er stoppet med fritidsaktiviteten, anbefales det at der se nærmere på de indledende samtaler med 

barnet/den unge. Herved kan det undersøges, om det er muligt at udvikle endnu bedre metoder til at 

spotte hvilken fritidsaktivitet, der passer bedst til det pågældende barn/den pågældende unge.    

 

Resultaterne fra evalueringen af de kortsigtede mål viser, at de fleste af målene er indfriet og langt 

størstedel af børnene/de unge i projektet er glade og tilfredse. Der kan dog ske forbedring bl.a. i forhold til 

at hjælpe de børn/unge, hvis fritidsaktivitet kun er en halvårsaktivitet, og som har et ønske om at få en 

fritidsaktivitet, de kan gå til den resterende del af året.  
 

 


