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1.0 Resume og anbefalinger 

1.1 Resume 
Det overordnede formål med projekt Aktiv Fritid 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.  

Projektets målgruppe er børn i alderen 8-18 år, som har eller kan få en foranstaltning efter 

Servicelovens § 52. I målgruppen indgår ikke børn og unge med store psykiske problemer, 

med et tungt misbrug eller som er stærkt kriminelle/farlige.  

Denne rapport indeholder en opfølgning på de børn, som startede i projekt Aktiv Fritid i et af 

de to første projektår, dvs. i perioden fra 1. juli 2011 til 30. juni 2013.  

Formålet med denne opfølgning er at få kortlagt, om børnene stadig er i gang med en 

fritidsaktivitet, samt hvad projekt Aktiv Fritid har betydet for børnene.  

Desuden har børnenes forældre samt tre socialrådgivere, der har samarbejdet med projektet, 

deltaget i opfølgningen. 

 

Resultater: 

I alt har 56,3 % svarende til ca. 11 ud af 20 børn, som startede i projekt Aktiv Fritid i et af de 

to første projektår, og 51,6 % svarende til ca. 10 ud af 20 forældre deltaget i undersøgelsen.1  

 

Hvad fik de ud af at være med i Aktiv Fritid?  

66,7 % svarende til 4 ud af 6 af de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, 

er enige eller delvis enige i, at de har fået mere selvtillid, efter de har været med i projekt 

                                                
1 Det er kun én forælder pr. barn, som har besvaret undersøgelsen. Hvis en forælder har haft mere end et barn 

med i projektet, er forælderen blevet bedt om, at foretage sin besvarelse med udgangspunkt i erfaringerne med 

projektet ud fra det ældste barn, der har deltaget. 
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Aktiv Fritid. Det sammen gør sig gældende for 81,8 % svarende til ca. 5 ud af 6 af de børn, som 

stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere.  

73,5 % svarende til ca. 15 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at deres barn har fået 

mere selvtillid, efter han/hun har været med i projekt Aktiv Fritid. 

43,7 % svarende til ca. 9 ud af 20 børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013 

og 81,8 % svarende til ca. 16 ud af 20 børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 

eller senere, er enige eller delvis enige i, at de er kommet i bedre form efter de har været med 

i projekt Aktiv Fritid.  

68,8 % svarende til ca. 14 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at deres barn er 

kommet i bedre form efter han/hun har været med i projekt Aktiv Fritid.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, er 41,7 % svarende til ca. 8 

ud af 20 enige eller delvis enige i, at de har fået nye venner efter de har været med i projekt 

Aktiv Fritid. Det samme gør sig gældende for 68,1 % svarende til ca. 14 ud af 20 af dem, som 

stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere. 

48,5 % svarende til ca. 10 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at deres barn har fået 

nye venner efter han/hun har været med i projekt Aktiv Fritid. 

66,6 % svarende til ca. 13 ud af 20 børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013 

og 77,3 % svarende til ca. 15 ud af 20 børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 

eller senere, er enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de har været med i 

projekt Aktiv Fritid. 

68,8 % svarende til ca. 14 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at deres barn er blevet 

mere glad efter han/hun har været med i projekt Aktiv Fritid.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, er 81,3 % svarende til ca. 

16 ud af 20 enige eller delvis enige i, at man skal kunne være med i projekt Aktiv Fritid i 

længere tid. Det samme gør sig gældende for 86,4 % svarende til ca. 17 ud af 20 af dem, som 

stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere. 

90,7 % svarende til ca. 18 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at børnene skal kunne 

være med i projekt Aktiv Fritid i længere tid end et år. Samtidig er 62,5 % svarende til ca. 13 

ud af 20 forældre enige eller delvis enige i, at det bliver svært at få råd til, at deres barn kan gå 

til en fritidsaktivitet, nu hvor der ikke længere er økonomisk støtte fra projekt Aktiv Fritid. 
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Samarbejdet mellem forældrene og fritidsvejlederne 

96,9 % svarende til ca. 19 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at fritidsvejlederen 

var god til at informere om projekt Aktiv Fritid, da deres barn skulle starte i projektet. 

96,9 % svarende til ca. 19 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at fritidsvejlederen 

var en god støtte, da deres barn skulle starte med sin fritidsaktivitet.  

85,9 % svarende til ca. 17 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at fritidsvejlederen 

var god til at følge op på deres barn, mens han/hun var med i projekt Aktiv Fritid. 

85,9 % svarende til ca. 17 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at fritidsvejlederen 

var god til at hjælpe dem, hvis de havde spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med 

projekt Aktiv Fritid. 

 

Socialrådgivernes erfaringer med projektet 

Alle tre interviewede socialrådgivere oplever, at samarbejdet med fritidsvejlederne fra 

projektet generelt fungerer godt2.  

Alle tre socialrådgivere oplever også, at børnene er glade for at være med i projekt Aktiv 

Fritid, men at flere af børnene bekymrer sig om hvad der sker, når de ikke længere er en del af 

projektet. 

De tre socialrådgivere vurderer, at projekt Aktiv Fritid er et godt supplement til deres arbejde 

med børnene, specielt i forhold til at udvide barnets sociale netværk. 

Til spørgsmålet om de tre socialrådgivere vil komme til at mangle denne handlemulighed i 

deres arbejde med udsatte børn og unge i kommunen, svarer alle tre, at det vil de. To af 

socialrådgiverne påpeger samtidig, at en lukning af projektet vil betyde mere administrativt 

arbejde med henblik på at sikre, at de børn som indgår i projektets målgruppe kan starte på 

eller fortsætte med at gå til en fritidsaktivitet. 

 

 

                                                
2 Socialrådgivernes funktion i projekt Aktiv Fritid er som spottere. Spotternes funktion, i forbindelse med 

projekt Aktiv Fritid, er at gøre fritidsvejlederne opmærksomme på de børn/unge, der matcher projektets 

målgruppe, hvorefter fritidsvejlederne tager kontakt til disse børn/unge.  
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Mentorens betydning. 

58,3 % svarende til ca. 6 ud af 10 af de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 

2013, og 72,7 % svarende til ca. 7 ud af 10, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 

eller senere, har haft en mentor tilknyttet fra projekt Aktiv Fritid.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, har ca. 9 ud af 10 ikke 

længere kontakt med deres mentor, det samme gør sig gældende for de børn, som stoppede i 

projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, kunne 34,6 % svarende til 

ca. 1 ud af 3 godt tænke sig, at de stadig havde kontakt til deres mentor. Det samme gør sig 

gældende for 64,3 % svarende til ca. 2 ud af 3, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 

2013 eller senere. 

Nogle af grundene til at børnene godt kunne tænke sig, at de stadig havde kontakt til deres 

mentor fra projekt Aktiv Fritid er: 

 At de godt kunne lide at være sammen med mentoren 

 At de havde en at snakke med 

 At de mangler en, som kan hjælpe dem med det praktiske bl.a. i forhold til at møde op til 

fritidsaktiviteten 

Alle forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis enige i, at mentoren var en 

god støtte, da deres barn skulle starte med sin fritidsaktivitet.  

96,4 % svarende til ca. 19 ud af 20 forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis 

enige i, at det var nemt at komme i kontakt med barnets mentor, hvis de havde brug for det. 

Alle forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis enige i, at barnets mentor har 

været god til at støtte deres barn, mens han/hun var med i projekt Aktiv Fritid. 

Alle forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis enige i, at barnet har været 

glad for sin mentor fra projekt Aktiv Fritid. 

60,7 % svarende til ca. 12 ud af 20 forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis 

enige i, at deres barn mangler støtten fra sin mentor, nu hvor han/hun ikke er tilknyttet 

projekt Aktiv Fritid længere. 
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Stadig i gang med en fritidsaktivitet? 

Blandt de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, er 29,2 % svarende til 

ca. 3 ud af 10 stadig tilknyttet en fritidsaktivitet. 

Blandt de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, er 22,7 % 

svarende til ca. 2 ud af 10 stadig tilknyttet en fritidsaktiv. 

De begrundelser som mange af børnene nævner for, at de ikke længere går til en 

fritidsaktivitet er:  

 Jeg har ikke lyst til at gå til en fritidsaktivitet  

 Jeg har ikke råd til at gå til en fritidsaktivitet 

 Jeg vil hellere bruge tiden sammen med min familie 

 

Af de børn som pt. ikke går til en fritidsaktivitet og som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. 

juli 2013, har 51,6 % svarende til ca. 5 ud af 10 lyst til at starte til en ny fritidsaktivitet. 

Andelen er 58,8 % svarende til ca. 6 ud af 10 for de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid 

d. 1. juli 2013 eller senere. 

For de af børnene, som er stoppet i projekt Aktiv Fritid og stadig går til en fritidsaktivitet, er 

andelen, som går til den samme fritidsaktivitet, som da de var med i projekt Aktiv Fritid mere 

end dobbelt så stor blandt de børn, som stoppede i projektet d. 1. juli 2013 eller senere. 

De tre begrundelser, som de fleste af børnene nævner for at være stoppet med den 

fritidsaktivitet, de gik til under projekt Aktiv Fritid, er:  

 Jeg havde det ikke godt med min træner/ mine trænere 

 Jeg ville hellere gå til en anden fritidsaktivitet  

 Andre grunde 

Under andre grunde nævnes bl.a. at holdet gik i opløsning, at han/hun flyttede samt at 

han/hun ikke havde lyst mere. 
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1.2 Anbefalinger 

Ud fra rapportens resultater anbefales følgende: 

 

 Grundet den lave andel af børn, som fortsætter med en fritidsaktivitet efter de er 

stoppet i projektet Aktiv Fritid, anbefales det, at der ses nærmere på hvilke 

muligheder, der er for at øge denne andel. Det kunne bl.a. være: 

 

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. 

 

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. 

 

o Muligheden for en forlængelse af perioden hvor barnet er tilknyttet 

projektet, hvis barnet har behov for dette.  

 

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. 
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2.0 Indledning 
Indeværende evaluering er foretaget af konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 

SSP og Forebyggelse i Esbjerg Kommune.  

 

2.1 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.  

 

2.2 Målgruppe 

Projektets målgruppe er børn i alderen 8-18 år, som har eller kan få en foranstaltning efter 

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

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

Endvidere vil mange af målgruppens børn have svag forældreopbakning.  

 

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

er stærkt kriminelle/farlige.  

 

2.3 Formålet med opfølgningen 

Denne rapport indeholder en opfølgning på de børn, som startede i projekt Aktiv Fritid i et af 

de to første projektår, dvs. i perioden fra 1. juli 2011 til 30. juni 2013.  

 

Formålet med denne opfølgning er at få kortlagt, om børnene stadig er i gang med en 

fritidsaktivitet samt hvad projekt Aktiv Fritid har betydet for dem.  

 

Desuden har børnenes forældre samt tre socialrådgivere, der har samarbejdet med projektet, 

deltaget i opfølgningen. 
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2.4 Metode 

I forbindelse med indeværende evaluering er der gennemført: 

 

 En spørgeskemaundersøgelse med de børn, som startede i projekt Aktiv Fritid i et af de 

to første projektår, dvs. i perioden fra 1. juli 2011 til 30. juni 2013. 

 En spørgeskemaundersøgelse besvaret af forældrene til de børn, som startede i projekt 

Aktiv Fritid i et af de to første projektår. Der er foretaget én forældrebesvarelse pr. 

barn. I de familier, hvor mere end et barn har deltaget i projektet, er forældrene blevet 

bedt om at tage udgangspunkt i de erfaringer de har gjort med det ældste af børnene. 

 Interviews med tre af de socialrådgivere fra familierådgivningen i kommunen, som har 

samarbejdet med projektet.   

Spørgeskemaundersøgelserne med børnene og forældrene samt interviews med 

socialrådgiverne er foretaget i perioden primo marts til primo juni 2014. Gennemførelsen 

af spørgeskemaundersøgelserne og interviews er foretaget af en ansat ved SSP og 

Forebyggelse i Esbjerg Kommune.  

 

 

3.0 Evalueringsresultaterne - Børn fra de to første 

projektår 
Fokus i denne del af evalueringen er på resultaterne vedrørende de børn, som startede i 

projekt Aktiv Fritid i et af de to første projektår. 

 

3.1 Datamaterialet og svarprocent 
Da målgruppen generelt er svær at få kontakt med, blev følgende tiltag iværksat for at få en så 

høj en svarprocent som muligt: 

 I første omgang tog en medarbejder fra SSP og Forebyggelse i Esbjerg Kommune 

kontakt til børnene pr. telefon. Nogle af spørgeskemaerne blev herefter udfyldt i 

forlængelse af telefonopringningen, hvis børnene ønskede dette.  

 Der blev sendt mails med link til spørgeskemaet til de børn, som i telefonen gav udtryk 

for, at de selv ønskede at besvare undersøgelsen på et senere tidspunkt. 

 En ansat fra SSP og Forebyggelse i Esbjerg Kommune tog ud til familierne med 

spørgeskemaet, hvis de ønskede dette, eller hvis de ikke havde internet.  
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På trods af ovenstående indsats har det ikke været muligt at få alle børnene til at besvare 

spørgeskemaet. Det skyldes bl.a.: 

 At det er en svær målgruppe at komme i kontakt med generelt, da det drejer sig om 

udsatte børn og familier. 

 At det ikke været muligt at finde deres telefonnummer, fordi de ofte skifter 

telefonnummer og adresse. 

 At flere af børnene er på efterskole. 

 At nogle af børnene aldrig kom af sted til deres aktivitet, og børnene ønskede derfor 

ikke at deltage i undersøgelsen. 

Tabel 1 viser antal besvarelser og svarprocent for de børn, som startede i projekt Aktiv Fritid i 

et af de to første projektår. Tabellen viser antal deltagende børn i projektet, antal besvarelser 

samt svarprocenten. 

 

Tabel 1 

 Antal børn i 
projektet de to 
første projektår 

            Besvaret  
     undersøgelsen 

       Svarprocent 

I alt               158                89               56,3           

 
I alt har 56,3 % svarende til ca. 11 ud af 20 børn fra de to første projektår deltaget i 

undersøgelsen. 

 

Tabel 2 viser kønsfordelingen blandt børnene.  

 

Tabel 2 

Er du: Procent Antal 

Dreng 52,8  47 

Pige 47,2  42 

I alt 100,0 89 

 

Som det ses af tabel 2 er andelen af drenge lidt større end andelen af piger.  
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Tabel 3 viser børnemes aldersfordeling. 
 
Tabel 3 

Hvor gammel er du? Procent Antal 

Under 8 år 0,0 0 

8 år 1,1 1 

9 år 5,6 5 

10 år 7,9 7 

11 år 10,1 9 

12 år 12,4 11 

13 år 13,5 12 

14 år 10,1 9 

15 år 11,2 10 

16 år 13,5 12 

17 år 3,4 3 

18 år 7,9 7 

Over 18 år 3,4 3 

I alt 100,0 89 

 

For de af børnene, der har deltaget i undersøgelsen, er 37,1 % svarende til ca. 7 ud af 20 under 

13 år og 88,7 % svarende til ca. 18 ud af 20 er under 18 år. 

 

3.2 Er de stadig i gang med en fritidsaktivitet? 
Tabel 4 viser børnenes status i forhold til projekt Aktiv Fritid.  

Tabel 4 

Hvornår stoppede du i projekt Aktiv 
Fritid? 

Procent Antal 

Jeg er stadig med i projekt Aktiv 
Fritid 

18,0 16 

Stoppet d. 1. juli 2013 eller senere 24,7 22 

Stoppet før d. 1. juli 2013 53,9 48 

Ved ikke 3,4 3 

I alt 100,0 89 
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18,0 % svarende til ca. 4 ud af 20 af børnene er stadig tilknyttet projekt Aktiv Fritid. 

24,7 % svarende til ca. 5 ud af 20 af børnene stoppede d. 1. juli 2013 eller senere. 

53,9 % svarende til ca. 11 ud af 20 af børnene stoppede før d. 1. juli 2013. 

 

Tabel 5 viser om børnene stadig går til en fritidsaktivitet. Det er kun de børn, der er stoppet i 

projektet Aktiv Fritid, som indgår i tabellen. 

Tabel 5 

Går du til en 
fritidsaktivitet nu? 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Ja 20,8 10 13,6 3 18,6 13 

Ja, går til mere end 1 
fritidsaktivitet 

6,3 3 9,1 2 7,1 5 

Nej 70,8 34 77,3 17 72,9 51 

Nej, der er pause nu, 
men jeg starter igen når 
den nye sæson 
begynder 

2,1 1 0,0 0 1,4 1 

I alt 100,0 48 100,0 22 100,0 70 

 

Andelen af børn, som stadig tilknyttet en fritidsaktiv er størst blandt de børn, som stoppede i 

projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013. Men for begge grupper af børn er klart den største andel 

ikke længere tilknyttet en fritidsaktivitet. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, er 29,2 % svarende til ca. 3 

ud af 10 stadig tilknyttet en fritidsaktiv. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, er 22,7 % 

svarende til ca. 2 ud af 10 stadig tilknyttet en fritidsaktiv. 
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Tabel 6 viser om børnene har en fritidsaktivitet de kan gå til hele året rundt. Det er kun de 

børn, der er stoppet i projektet Aktiv Fritid og stadig går til en fritidsaktivitet, som indgår i 

tabellen.  

Tabel 6 

Har du en 
fritidsaktivitet du kan 
gå til hele året rundt? 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Ja 71,4 10 80,0 4 73,7 14 

Nej, men vil gerne have 
det 

14,3 2 0,0 0 10,5 2 

Nej og behøver heller 
ikke én 

14,3 2 20,0 1 15,8 3 

I alt 100,0 14 100,0 5 100,0 19 

 

For de af børnene, som er stoppet i projekt Aktiv Fritid og stadig går til en fritidsaktivitet, går 

klart den største andel til en fritidsaktivitet, de kan gå til året rundt. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, går 71,4 % til en 

fritidsaktivitet de kan gå til hele året rundt.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, går 80,0 % til en 

fritidsaktivitet de kan gå til hele året rundt.  

Tabel 7 viser om børnene stadig går til den samme fritidsaktivitet, som da de var med i 

projekt Aktiv Fritid. Det er kun de børn, der er stoppet i projektet Aktiv Fritid og stadig går til 

en fritidsaktivitet, der indgår i tabellen.  

Tabel 7 

Går du stadig til den 
samme fritidsaktivitet, 

som da du var med i 
projekt Aktiv Fritid? 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Ja 28,6 4 60,0 3 36,8 7 

Nej 71,4 10 40,0 2 63,2 12 

I alt 100,0 14 100,0 5 100,0 19 
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28,6 % af de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, går til den samme 

fritidsaktivitet, som da de var med i projekt Aktiv Fritid.  

60,0 % af de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, går til den 

samme fritidsaktivitet, som da de var med i projekt Aktiv Fritid. 

Af tabel 8 fremgår begrundelserne for, at børnene stoppede med den fritidsaktivitet, de gik til 
i projekt Aktiv Fritid. Det er kun de børn, der er stoppet i projektet Aktiv Fritid og ikke går til 
den fritidsaktivitet mere, som de gik til under Projekt Aktiv Fritid, som indgår i tabellen.  

Tabel 8 

Hvad er grunden til at du 
stoppede med den 

fritidsaktivitet du gik til 
under projekt Aktiv 

Fritid? (Sæt gerne flere 
krydser) 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Jeg ville hellere gå til en 
anden fritidsaktivitet 

10,0 1 50,0 1 16,7 2 

Jeg havde det ikke godt 
med de andre børn/unge 

10,0 1 0,0 0 8,3 1 

De andre var meget 
bedre end mig 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Jeg havde det ikke godt 
med min træner/ mine 
trænere 

30,0 3 0,0 0 25,0 3 

Jeg havde det ikke godt 
med min mentor 

10,0 1 0,0 0 8,3 1 

Jeg vil hellere bruge min 
fritid sammen med mine 
venner 

20,0 2 0,0 0 16,7 2 

Jeg havde ikke tid på 
grund af mit fritidsjob 

10,0 1 0,0 0 8,3 1 

Jeg havde ikke tid på 
grund af skole/lektier 

10,0 1 0,0 0 8,3 1 

Jeg ville hellere være 
derhjemme 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

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

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Fritidsaktiviteten var for 
dyr 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Andre grunde 30,0 3 50,0 1 33,3 4 
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De to begrundelser som flest af børnene, der stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, 

nævner for at være stoppet med den fritidsaktivitet, de gik til i projekt Aktiv Fritid, er:  

 Jeg havde det ikke godt med min træner/ mine trænere 

 Andre grunde 

Under andre grunde nævnes bl.a. at holdet gik i opløsning samt at han/hun flyttede. 

De to begrundelser som børnene, der stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller 

senere, nævner for at være stoppet med den fritidsaktivitet, de gik til i projekt Aktiv Fritid, er:  

 Jeg ville hellere gå til en anden fritidsaktivitet  

 Andre grunde 

Under andre grunde nævnes at han/hun ikke havde lyst mere. 

Af tabel 9 fremgår begrundelserne for, at børnene ikke går til en fritidsaktivitet nu. Det er kun 

de børn, der ikke går til en fritidsaktivitet nu, blandt de børn der er stoppet i projektet Aktiv 

Fritid, som indgår i tabellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Side 17 af 45 
 

Tabel 9 

Hvad er grunden til at 
du ikke går til en 

fritidsaktivitet nu? (Sæt 
gerne flere krydser) 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Jeg har ikke lyst til at gå 
til en fritidsaktivitet 

29,4 10 0,0 0 19,6 10 

Jeg kan ikke finde en 
fritidsaktivitet, der 
interesser mig 

17,6 6 11,8        2 15,7 8 

Jeg vil hellere bruge min 
fritid sammen med 
mine venner 

20,6 7 11,8 2 17,6 9 

Jeg vil hellere bruge 
tiden sammen med min 
familie 

0,0 0 17,6 3 5,9 3 

Jeg ville hellere være 
derhjemme 

14,7 5 0,0 0 9,8 5 

Jeg har ikke tid på 
grund af mit fritidsjob 

2,9 1 0,0 0 2,0 1 

Jeg har ikke tid på 
grund af skole/lektier 

      17,6 6 0,0 0 11,8 6 

Jeg har ikke råd til at gå 
til en fritidsaktivitet 

29,4 10 17,6 3 25,5 13 

Mine forældre synes det 
er for besværligt at jeg 
går til en fritidsaktivitet 

0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Andre grunde skriv her 23,5 8 64,7 11 37,3 19 

 

De to begrundelser, som flest af børnene, der stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, 

nævner for at de ikke længere går til en fritidsaktivitet, er:  

 Jeg har ikke lyst til at gå til en fritidsaktivitet  

 Jeg har ikke råd til at gå til en fritidsaktivitet 

De begrundelser, som flest af børnene, der stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller 

senere, nævner for at de ikke længere går til en fritidsaktivitet, er:  

 Jeg har ikke råd til at gå til en fritidsaktivitet 

 Jeg vil hellere bruge tiden sammen med min familie 
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 Andre grunde 

Under andre grunde nævnes bl.a. at han/hun ikke havde lyst mere samt at han/hun skulle 

starte på efterskole. 

 

Tabel 10 viser om børnene har lyst til at starte til en ny fritidsaktivitet. Det er kun de børn, der 

ikke går til en fritidsaktivitet nu, blandt de børn der er stoppet i projektet Aktiv Fritid, som 

indgår i tabellen.  

Tabel 10 

Har du lyst til at starte 
til en ny 

fritidsaktivitet? 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Ja 51,6 16 58,8 10 54,2 26 

Nej 48,4 15 41,2 7 45,8 22 

I alt 100,0 31 100,0 17 100,0 48 

 

Andelen af børn, som har lyst til at starte til en ny fritidsaktivitet, er størst for de børn, som 

stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, har 51,6 % svarende til ca. 

5 ud af 10 lyst til at starte til en ny fritidsaktivitet. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, har 58,8 % 

svarende til ca. 6 ud af 10 lyst til at starte til en ny fritidsaktivitet. 
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3.3 Mentor 
Tabel 11 viser om børnene har haft en mentor tilknyttet fra projekt Aktiv Fritid. Det er kun de 

børn, der stoppet i projektet Aktiv Fritid, som indgår i tabellen.  

Tabel 11 
Havde du en mentor 

fra projekt Aktiv 
Fritid, mens du var 
med i projekt Aktiv 

Fritid? 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Ja 58,3 28 72,7 16 62,9 44 

Nej 41,7 20 27,3 6 37,1 26 

I alt 100,0 48 100,0 22 100,0 70 

 

Andelen af børn, som har haft en mentor tilknyttet fra projekt Aktiv Fritid, er størst blandt de 

børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, har 58,3 % svarende til ca. 

6 ud af 10 haft en mentor tilknyttet fra projekt Aktiv Fritid. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, har 72,7 % 

svarende til ca. 7 ud af 10 haft en mentor tilknyttet fra projekt Aktiv Fritid. 

 

Tabel 12 viser om børnene stadig har kontakt til deres mentor, efter de er stoppet i projektet 

Aktiv Fritid.  

Tabel 12 
Har du stadig kontakt 

med din mentor? 
 

Stoppet før d. 1. juli 
2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Ja 7,1 2 12,5 2 9,1 4 

Nej 92,9 26 87,5 14 90,9 40 

I alt 100,0 28 100,0 16 100,0 44 

 

Andelen af børn, som ikke har kontakt til deres mentor i dag er klart større end andelen, der 

stadig har kontakt.  
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For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, har ca. 9 ud af 10 ikke 

længere kontakt med deres mentor. Det samme gør sig gældende for de børn, som stoppede i 

projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere. 

 

Tabel 13 viser om børnene godt kunne tænke sig, at de stadig havde kontakt til deres mentor. 

Det er kun de børn, der ikke har kontakt til deres mentor, og som er stoppet i projektet Aktiv 

Fritid, der indgår i tabellen.  

Tabel 13 

Kunne du godt tænke 
dig, at du stadig havde 

kontakt med din 
mentor fra projekt 

Aktiv Fritid? 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Ja 34,6 9 64,3 9 45,0 18 

Nej 65,4 17 35,7 5 55,0 22 

I alt 100,0 26 100,0 14 100,0 40 

 

Andelen af børn, som ikke har kontakt til deres mentor efter de er stoppet i projektet, men 

som gerne vil have det, er klart størst blandt de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. 

juli 2013 eller senere.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, kunne 34,6 % svarende til 

ca. 1 ud af 3 godt tænke sig, at de stadig havde kontakt til deres mentor. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, kunne 64,3 % 

svarende til ca. 2 ud af 3 godt tænke sig, at de stadig havde kontakt til deres mentor. 

 
Nogle af grundene til, at børnene godt kunne tænke sig, at de stadig havde kontakt til deres 
mentor fra projekt Aktiv Fritid, er: 
 

 At de godt kan lide at være sammen med mentoren, eksemplificeret ved følgende 
citater: 
 

”Vi har det sjov sammen og hun er sød.” 
 

”Hun er sød og snakke med og ligetil.” 
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”XX var rigtig sød, og så kendte hun til gymnastik så vi kunne snakke om det.” 
 

 
 At de havde en at snakke med, eksemplificeret ved følgende citater: 
 

”Hun er go’ til at høre og snakke med og er rigtig glad for hende. Hun forstår altid mig.” 
 
”Godt at tale med en voksen der ik´ er min mor.” 
 
”Hvis jeg var ked af det eller deprimeret, så kunne jeg altid tale med en, når jeg var ked af det og 

havde brug for det.” 
 

 At de mangler en, som kan hjælpe dem med det praktiske bl.a. i forhold til at 

møde op til fritidsaktiviteten, eksemplificeret ved følgende citater: 

”Fordi jeg mangler en, der vil gå med mig til fitness, som jeg kun har min kontaktperson 
til og gøre en gang om ugen og vil gerne mere.” 

 
”At han kan hjælpe mig hvor det er.” 

 

3.4 Hvad har børnene fået ud af at være med i projekt Aktiv Fritid? 
Tabel 14 viser om børnene oplever, at de har fået mere selvtillid efter de har været med i 

projekt Aktiv Fritid. Det er kun de børn, der stoppet i projektet Aktiv Fritid, som indgår i 

tabellen.  

Tabel 14 

Jeg har fået mere 
selvtillid efter jeg har 
været med i projekt 

Aktiv Fritid 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller 
senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Enig 22,9 11 68,2 15 37,1 26 

Delvis enig 43,8 21 13,6 3 34,3 24 

Delvis uenig 6,3 3 4,5 1 5,7 4 

Uenig 27,1 13 13,6 3 22,9 16 

I alt 100,0 48 100,0 22 100,0 70 

 
Hos begge grupper af børn er andelen, som vurderer at de har fået mere selvtillid, efter de har 

været med i projekt Aktiv Fritid, klart størst. 
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For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, er 66,7 % svarende til 4 ud 

af 6 enige eller delvis enige i, at de har fået mere selvtillid, efter de har været med i projekt 

Aktiv Fritid. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, er 81,8 % 

svarende til ca. 5 ud af 6 enige eller delvis enige i, at de har fået mere selvtillid, efter de har 

været med i projekt Aktiv Fritid. 

Tabel 15 viser om børnene oplever, at de er kommet i bedre form efter de har været med i 

projekt Aktiv Fritid. Det er kun de børn, der stoppet i projektet Aktiv Fritid, som indgår i 

tabellen.  

Tabel 15 
Jeg er kommet i bedre 

fysisk form efter jeg har 
været med i projekt 

Aktiv Fritid 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller 
senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Enig 22,9 11 50,0 11 31,4 22 

Delvis enig 20,8 10 31,8 7 24,3 17 

Delvis uenig 20,8 10 9,1 2 17,1 12 

Uenig 35,4 17 9,1 2 27,1 19 

I alt 100,0 48 100,0 22 100,0 70 

 
Andelen af børn, som vurderer at de er kommet i bedre form efter de har været med i projekt 

Aktiv Fritid er klart størst blandt de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 

eller senere.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, er 43,7 % svarende til ca. 9 

ud af 20 enige eller delvis enige i, at de er kommet i bedre form efter de har været med i 

projekt Aktiv Fritid. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, er 81,8 % 

svarende til ca. 16 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de er kommet i bedre form efter de har 

været med i projekt Aktiv Fritid  

 

Tabel 16 viser om børnene oplever, at de har fået nye venner efter de har været med i projekt 

Aktiv Fritid. Det er kun de børn, der stoppet i projektet Aktiv Fritid, som indgår i tabellen.  
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Tabel 16 

Jeg har fået nye venner 
efter jeg har været med i 

projekt Aktiv Fritid 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Enig 18,8 9 54,5 12 30,0 21 

Delvis enig 22,9 11 13,6 3 20,0 14 

Delvis uenig 8,3 4 4,5 1 7,1 5 

Uenig 50,0 24 27,3 6 42,9 30 

I alt 100,0 48 100,0 100,0 100,0 70 

 
Andelen af børn, som har fået nye venner efter de har været med i projekt Aktiv Fritid er klart 

størst blandt de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, er 41,7 % svarende til ca. 8 

ud af 20 enige eller delvis enige i, at de har fået nye venner efter de har været med i projekt 

Aktiv Fritid. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, er 68,1 % 

svarende til ca. 14 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de har fået nye venner efter de har 

været med i projekt Aktiv Fritid. 

Tabel 17 viser om børnene oplever, at de er blevet mere glade efter de har været med i 

projekt Aktiv Fritid. Det er kun de børn, der stoppet i projektet Aktiv Fritid, som indgår i 

tabellen.  

Tabel 17 

Jeg er blevet mere glad 
efter jeg har været med 

i projekt Aktiv Fritid 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller 
senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Enig 20,8 10 68,2 15 35,7 25 

Delvis enig 45,8 22 9,1 2 34,3 24 

Delvis uenig 10,4 5 0,0 0 7,1 5 

Uenig 22,9 11 22,7 5 22,9 16 

I alt 100,0 48 100,0 22 100,0 70 
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Andelen af børn, som oplever, at de er blevet mere glade efter de har været med i projekt 

Aktiv Fritid, er størst blandt de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller 

senere.  

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, er 66,6 % svarende til ca. 

13 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de har været med i 

projekt Aktiv Fritid. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, er 77,3 % 

svarende til ca. 15 ud af 20 enige eller delvis enige i, at de er blevet mere glade efter de har 

været med i projekt Aktiv Fritid. 

 

Tabel 18 viser om børnene, synes man skal kunne være med i projekt Aktiv Fritid i længere 

tid. Det er kun de børn, der stoppet i projektet Aktiv Fritid, der indgår i tabellen.  

Tabel 18 

Jeg synes man skal 
kunne være med i 

projekt Aktiv Fritid i 
længere tid 

 
Stoppet før d. 1. juli 

2013 

 
Stoppet d. 1. juli 

2013 eller 
senere 

 
I alt 

Procent Antal Procent Antal Procent Antal 

Enig 50,0 24 59,1 13 52,9 37 

Delvis enig 31,3 15 27,3 6 30,0 21 

Delvis uenig 6,3 3 4,5 1 5,7 4 

Uenig 12,5 6 9,1 2 11,4 8 

I alt 100,0 48 100,0 22 100,0 70 

 
Hos begge grupper af børn er andelen, som synes man skal kunne være med i projekt Aktiv 

Fritid i længere tid, klart størst. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid før d. 1. juli 2013, er 81,3 % svarende til ca. 

16 ud af 20 enige eller delvis enige i, at man skal kunne være med i projekt Aktiv Fritid i 

længere tid. 

For de børn, som stoppede i projekt Aktiv Fritid d. 1. juli 2013 eller senere, er 86,4 % 

svarende til ca. 17 ud af 20 enige eller delvis enige i, at man skal kunne være med i projekt 

Aktiv Fritid i længere tid. 
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Det børnene synes har været det bedste ved at være med i projekt Aktiv Fritid er bl.a.: 

 
 At de har noget de kan gå til i fritiden, eksemplificeret ved følgende citater: 
 

”At man går til noget, når man ikke har nogen i fritiden.” 
 
”At jeg kunne komme mere ud.” 
 
”At der var mulighed for at lave noget anderledes i sin fritid.” 

 
 
 

 At de har fået mere selvtillid, eksemplificeret ved følgende citater: 
 

”Min selvtillid blev bedre og opbakning og anerkendelse.” 
 
”At jeg har fået nye venner, og har fået mere selvtillid. Jeg er blevet bedre til ikke at give op.” 

 

 

 

 Deres mentor, eksemplificeret ved følgende citater: 
 

”… en rigtig god mentor der fik mig i gang og tror på at der er noget godt i mig, hun er bare en 
ener, hun fik mig til at få mere selvtillid.” 

 
”At jeg fik en god oplevelse af, at kunne fuldfører noget jeg var startet, på grund af min mentor.” 

 

 

 At de har fået udvidet deres omgangskreds, eksemplificeret ved følgende citater: 
 

”Det bedste var nok det gode sammenhold med de andre unge.” 
 
”Alle de mennesker jeg har mødt, det har været godt.” 
 
”Det sjovt og møder nye venner og mennesker.” 

 

 

 
Til spørgsmålet om, hvad der har været mindre godt ved at være med i projekt Aktiv Fritid, 
svarer størstedelen af børnene enten, at de ikke ved, hvad der var mindre godt eller at de ikke 
synes, der var noget, som var dårligt. 
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De af børnene, som vurderer, at der er nogle ting, der har været mindre godt nævner bl.a.: 

 

 At de ikke kunne lide træneren, eksemplificeret ved følgende citater: 
 

”Den dumme træner.” 

 
”En træner der var sur og ikke god til børn.” 
 
”Træneren var ret ubehagelig overfor mig.” 
 

 

 At de ikke havde det godt med de andre på holdet, eksemplificeret ved følgende 
citater: 

 

”Jeg følte mig alene.” 
 

”På fodboldholdet var der dårlig stemning. Så det var ikke så sjovt.” 
 

”At mange af de andre elever har brokkede sig over det mindste.” 
 

 

 

 At de ikke kunne gå til den fritidsaktivitet, de helst ville gå til, eksemplificeret ved 
følgende citater: 
 

”At det ikke var hip-hop.” 
 
”At jeg ikke kunne få tilbudt det jeg allerhelst ville ... sang og musik..” 
 
”At jeg ikke kunne gå til bueskydning.” 
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4.0 Evalueringsresultaterne - Forældre 
Fokus i denne del af evalueringen er på resultaterne med forældrene/værgen til de børn, som 

startede i projekt Aktiv Fritid i et af de to første projektår. 

 

4.1 Datamaterialet og svarprocent 
Da målgruppen generelt er svær at få kontakt med, blev følgende tiltag iværksat for at få en så 

høj en svarprocent som muligt: 

 I første omgang tog en medarbejder fra SSP og Forebyggelse i Esbjerg Kommune 

kontakt til forældrene pr. telefon. Nogle af spørgeskemaerne blev herefter udfyldt i 

forlængelse af telefonopringningen, hvis forældrene ønskede dette.  

 Der blev sendt mails med link til spørgeskemaet til de forældre, som i telefonen gav 

udtryk for, at de selv ønskede at besvare spørgeskemaet på et senere tidspunkt. 

 En ansat fra SSP og Forebyggelse i Esbjerg Kommune tog ud til familierne med 

spørgeskemaet, hvis de ønskede dette, eller hvis de ikke havde internet.  

 
På trods af ovenstående indsats har det ikke været muligt, at få alle forældrene til at besvare 

spørgeskemaet, det skyldes bl.a.: 

 At det er en svær målgruppe at komme i kontakt med generelt, da det drejer sig om 

udsatte familier. 

 At det ikke var muligt, at finde deres telefonnummer, fordi de ofte skifter 

telefonnummer og adresse. 

 At en del af forældrene enten er i et misbrug eller har psykiske lidelser, hvilket bl.a. 

medfører, at de ikke kan huske ret langt tilbage og har glemt samarbejdet og barnets 

oplevelser. 

 At barnet er tvangsfjernet. 

 At nogle af forældrene har sagt, at de ikke kan overskue at deltage. 

 At nogle af børnene aldrig kom af sted til deres aktivitet, og forældrene derfor ikke 

ønskede at deltage. 

 

Tabel 19 viser antal deltagende forældre i projektet, antal besvarelser samt svarprocent for 

forældrene til de børn, som startede i projekt Aktiv Fritid i et af de to første projektår. Det er 

kun én forælder pr. barn, som har besvaret undersøgelsen. Hvis en forælder har haft mere end 

et barn med i projektet, er forælderen blevet bedt om at foretage sin besvarelse med 

udgangspunkt i erfaringerne med projektet ud fra det ældste barn, der har deltaget. 
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Tabel 19 

 Antal børn i 
projektet de to 
første projektår 

            Besvaret  
     Undersøgelsen 

       Svarprocent 

I alt               124                  64               51,6          

 
I alt har 51,6 % svarende til ca. halvdelen af forældrene til børn fra de to første projektår 

deltaget i undersøgelsen. 

 
4.2 Baggrundsviden om forældrene  
Tabel 20 viser forælderens relation til barnet.  

 

Tabel 20 

Hvilken relation har du til projekt 
Aktiv Fritid? 

Procent Antal 

Jeg er far til et barn, der har deltaget 
i projekt Aktiv Fritid 

10,9 7 

Jeg er mor til et barn, der har 
deltaget i projekt Aktiv Fritid 

89,1 57 

Jeg er bonusfar/stedfar til et barn, 
der har deltaget i projekt Aktiv 
Fritid 

0,0 0 

Jeg er bonusmor/stedmor til et barn, 
der har deltaget i projekt Aktiv 
Fritid 

0,0 0 

Andet skriv her: 0,0 0 

I alt 100,0 64 

 

89,1 % svarende til ca. 9 ud af 10 af de forældre, der har besvaret undersøgelsen er mor til 

barnet, mens den resterende del er far til barnet. 
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Tabel 21 viser hvor den pågældende forælder er født.  

 

Tabel 21 

Er du født i Danmark? Procent Antal 

Ja 76,6 49 

Nej, i Norden (Norge, Sverige, 
Finland, Island, Grønland, 
Færøerne) 

7,8 5 

Nej, i Vesteuropa + Nordamerika + 
Australien + New Zealand  (f.eks. 
Østrig, Tyskland, USA, Canada, 
England) 

0,0 0 

Nej, i Østeuropa (f.eks. Polen, 
Ukraine, Tjekkiet, Rumænien, 
Bulgarien) 

1,6 1 

Nej, i Mellemøsten + De arabiske 
lande (f.eks. Libanon, 
Israel/Palæstina, Tyrkiet, Irak, Iran) 

3,1 2 

Nej, i Afrika (f.eks. Somalia, Etiopien. 
Nigeria) 

6,3 4 

Nej, i Asien (f.eks. Indien, Pakistan, 
Kina, Vietnam, Thailand, Japan) 

4,7 3 

Nej, i Syd- og Mellemamerika (f.eks. 
Argentina, Brasilien, Costa Rica) 

0,0 0 

I alt 100,0 64 

 

76,6 % svarende til ca. 3 ud af 4 af forældrene er født i Danmark, mens den resterende del 

enten er født i Norden, Østeuropa, Asien, Mellemøsten eller Afrika. 

 

 

4.3 Samarbejdet med fritidsvejlederne  
Det følgende afsnit omhandler forældrenes vurdering af samarbejdet med fritidsvejlederne 
fra projekt Aktiv Fritid. 
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Tabel 22 viser om forældrene vurderer, at fritidsvejlederen var god til at informere om 

projekt Aktiv Fritid, da deres barn skulle starte i projektet.  

 
Tabel 22 

Fritidsvejlederen var god til at 
informere om projekt Aktiv Fritid, 

da mit barn skulle starte i projektet 

Procent Antal 

Enig 90,6 58 

Delvis enig 6,3 4 

Delvis uenig 0,0 0 

Uenig 0,0 0 

Jeg fik hjælp af andre personer i 
forhold til projekt Aktiv Fritid 

3,1 2 

I alt 100,0 64 

 

96,9 % svarende til ca. 19 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at fritidsvejlederen 

var god til at informere om projekt Aktiv Fritid, da deres barn skulle starte i projektet. 

 

Tabel 23 viser om forældrene vurderer, at fritidsvejlederen var en god støtte, da deres barn 

skulle starte med sin fritidsaktivitet.  

 
Tabel 23 

Fritidsvejlederen var en god støtte 
da mit barn skulle starte med sin 

fritidsaktivitet 

Procent Antal 

Enig 87,5 56 

Delvis enig 9,4 6 

Delvis uenig 0,0 0 

Uenig 1,6 1 

Har ikke haft brug for at kontakte en 
fritidsvejleder fra projekt Aktiv 
Fritid 

1,6 1 

I alt 100,0 64 

 

96,9 % svarende til ca. 19 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at fritidsvejlederen 

var en god støtte, da deres barn skulle starte med sin fritidsaktivitet.  
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Tabel 24 viser om forældrene vurderer, at fritidsvejlederen var god til at følge op på deres 

barn, mens han/hun var med i projekt Aktiv Fritid.  

 
Tabel 24 

Fritidsvejlederen var god til at følge 
op på mit barn, mens han/hun var 

med i projekt Aktiv Fritid 

Procent Antal 

Enig 75,0 48 

Delvis enig 10,9 7 

Delvis uenig 4,7 3 

Uenig 3,1 2 

Har ikke haft brug for at kontakte en 
fritidsvejleder fra projekt Aktiv 
Fritid 

6,3 4 

I alt 100,0 64 

 

85,9 % svarende til ca. 17 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at fritidsvejlederen 

var god til at følge op på deres barn, mens han/hun var med i projekt Aktiv Fritid. 

 

 

Tabel 25 viser om forældrene vurderer, at fritidsvejlederen var god til at hjælpe dem, hvis de 

havde spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med projekt Aktiv Fritid.  

 
Tabel 25 

Fritidsvejlederen var god til at 
hjælpe mig, hvis jeg havde 

spørgsmål eller brug for hjælp i 
forbindelse med projekt Aktiv Fritid 

Procent Antal 

Enig 75,0 48 

Delvis enig 10,9 7 

Delvis uenig 1,6 1 

Uenig 6,3 4 

Har ikke haft brug for at kontakte en 
fritidsvejleder fra projekt Aktiv 
Fritid 

6,3 4 

I alt 100,0 64 
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85,9 % svarende til ca. 17 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at fritidsvejlederen 

var god til at hjælpe dem, hvis de havde spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med 

projekt Aktiv Fritid. 

 

 

Tabel 26 viser om forældrene fik hjælp med andre ting af fritidsvejlederen, som ikke havde 

med projekt Aktiv Fritid at gøre.  
 
Tabel 26 

Fritidsvejlederen hjalp mig også 
med andre ting som ikke havde 

noget med projekt Aktiv Fritid at 
gøre 

Procent Antal 

Enig 20,3 13 

Delvis enig 21,9 14 

Delvis uenig 7,8 5 

Uenig 15,6 10 

Har ikke haft brug for at kontakte en 
fritidsvejleder fra projekt Aktiv 
Fritid 

34,4 22 

I alt 100,0 64 

 

42,2 % svarende til ca. 8 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at fritidsvejlederen 

hjalp dem med andre ting, som ikke havde med projekt Aktiv Fritid at gøre.  

 

23,4 % svarende til ca. 5 ud af 20 forældre er uenige eller delvis uenige i, at fritidsvejlederen 

hjalp dem med andre ting, som ikke havde med projekt Aktiv Fritid at gøre.  

 
34,4 % svarende til ca. 7 ud af 20 forældre har ikke haft brug for at kontakte en fritidsvejleder 

vedrørende hjælp med andre ting, som ikke havde med projekt Aktiv Fritid at gøre. 

 

4.4 Samarbejdet med mentorerne 
Det følgende afsnit omhandler forældrenes vurdering af samarbejdet med mentorerne fra 
projekt Aktiv Fritid. 
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Tabel 27 viser om forældrenes barn har haft en mentor tilknyttet fra projekt Aktiv Fritid.  

 
Tabel 27 

Havde dit barn en mentor/en person 
fra Aktiv Fritid, som fulgte dit barn 

til og fra fritidsaktiviteten? 

Procent Antal 

Ja 53,1 34 

Nej 43,8 28 

Ved ikke 3,1 2 

I alt 100,0 64 

 

53,1 % svarende til ca. 11 ud af 20 forældre har et barn, som havde en mentor fra Aktiv Fritid. 

 

Tabel 28 viser om forældrene har haft kontakt med deres barns mentor. Spørgsmålet er kun 

besvaret af de forældre, hvis barn har haft en mentor. 

Tabel 28 

Har du været i kontakt med dit 
barns mentor fra projekt Aktiv 

Fritid, da dit barn var med i 
projektet.  

Procent Antal 

Nej 17,6 6 

Ja, en til to gange 23,5 8 

Ja, tre eller flere gange 58,8 20 

I alt 100,0 34 

 

82,3 % svarende til ca. 5 ud af 6 forældre, hvis barn har haft en mentor, har mindst 1 gang haft 

kontakt med deres barns mentor. 

 

Tabel 29 viser om forældrene mener, at barnets mentor har været en god støtte, da deres 

barn skulle starte med sin fritidsaktivitet. Spørgsmålet er kun besvaret af de forældre, hvis 

barn har haft en mentor. 
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Tabel 29 

Mentoren var en god støtte da mit 
barn skulle starte med sin 

fritidsaktivitet 

Procent Antal 

Enig 92,9 26 

Delvis enig 7,1 2 

Delvis uenig 0,0 0 

Uenig 0,0 0 

I alt 100,0 28 

 

Alle forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis enige i, at mentoren var en 

god støtte, da deres barn skulle starte med sin fritidsaktivitet.  
 

Tabel 30 viser om forældrene mener, at det var nemt at komme i kontakt med barnets 

mentor, hvis de havde brug for det. Spørgsmålet er kun besvaret af de forældre, hvis barn har 

haft en mentor. 

Tabel 30 

Da mit barn var med i projekt Aktiv 
Fritid var det nemt at komme i 

kontakt med mentoren, hvis jeg 
havde brug for det 

Procent Antal 

Enig 85,7 24 

Delvis enig 10,7 3 

Delvis uenig 3,6 1 

Uenig 0,0 0 

I alt 100,0 28 

 

96,4 % svarende til ca. 19 ud af 20 forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis 

enige i, at det var nemt at komme i kontakt med barnets mentor, hvis de havde brug for det. 

 

 
Tabel 31 viser om forældrene mener, at barnets mentor har været god til at støtte deres barn, 

mens han/hun var med i projekt Aktiv Fritid. Spørgsmålet er kun besvaret af de forældre hvis 

barn har haft en mentor. 
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Tabel 31 

Mentoren var god til at støtte mit 
barn, mens han/hun var med i 
projekt Aktiv Fritid 

Procent Antal 

Enig 85,7 24 

Delvis enig 14,3 4 

Delvis uenig 0,0 0 

Uenig 0,0 0 

I alt 100,0 28 

 

Alle forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis enige i, at barnets mentor har 

været god til at støtte deres barn, mens han/hun var med i projekt Aktiv Fritid. 

 
 

Tabel 32 viser om forældrene mener, at barnet har været glad for sin mentor fra projekt Aktiv 

Fritid. Spørgsmålet er kun besvaret af de forældre, hvis barn har haft en mentor. 

Tabel 32 

Mit barn har været glad for sin 
mentor fra projekt Aktiv Fritid 

Procent Antal 

Enig 85,7 24 

Delvis enig 14,3 4 

Delvis uenig 0,0 0 

Uenig 0,0 0 

I alt 100,0 28 

 

Alle forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis enige i, at barnet har været 

glad for sin mentor fra projekt Aktiv Fritid. 
 

Tabel 33 viser om forældrene mener, at deres barn mangler støtten fra sin mentor, nu hvor 

han/hun ikke er tilknyttet projekt Aktiv Fritid længere. Spørgsmålet er kun besvaret af de 

forældre, hvis barn har haft en mentor. 
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Tabel 33 

Mit barn mangler støtten fra sin 
mentor, nu hvor han/hun ikke er 

tilknyttet projekt Aktiv Fritid 
længere 

Procent Antal 

Enig 39,3 11 

Delvis enig 21,4 6 

Delvis uenig 3,6 1 

Uenig 35,7 10 

I alt 100,0 28 

 

60,7 % svarende til ca. 12 ud af 20 forældre, hvis barn har haft en mentor, er enige eller delvis 

enige i, at deres barn mangler støtten fra sin mentor, nu hvor han/hun ikke er tilknyttet 

projekt Aktiv Fritid længere. 

 

 

4.5 Hvad har projekt Aktiv Fritid betydet for deres barn 
Det følgende afsnit omhandler forældrenes vurdering af, hvad projekt Aktiv Fritid har betydet 
for deres barn. 
 

Tabel 34 viser om forældrene vurderer, at deres barn har fået mere selvtillid efter han/hun 

har været med i projekt Aktiv Fritid.  
 
Tabel 34 

Mit barn har fået mere selvtillid 
efter han/hun har været med i 
projekt Aktiv Fritid 

Procent Antal 

Enig 43,8 28 

Delvis enig 29,7 19 

Delvis uenig 10,9 7 

Uenig 15,6 10 

I alt 100,0 64 

 

73,5 % svarende til ca. 15 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at deres barn har fået 

mere selvtillid, efter han/hun har været med i projekt Aktiv Fritid. 
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Tabel 35 viser om forældrene vurderer, at deres barn er kommet i bedre fysisk form efter 

han/hun har været med i projekt Aktiv Fritid.  
 
Tabel 35 

Mit barn er kommet i bedre fysisk 
form efter han/hun har været med i 
projekt Aktiv Fritid 

Procent Antal 

Enig 39,1 25 

Delvis enig 29,7 19 

Delvis uenig 10,9 7 

Uenig 20,3 13 

I alt 100,0 64 

 

68,8 % svarende til ca. 14 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at deres barn er 

kommet i bedre fysisk form efter han/hun har været med i projekt Aktiv Fritid.  
 

Tabel 36 viser om forældrene vurderer, at deres barn har fået nye venner efter han/hun har 

været med i projekt Aktiv Fritid.  
 
Tabel 36 
Mit barn har fået nye venner efter 
han/hun har været med i projekt 
Aktiv Fritid 

Procent Antal 

Enig 31,3 20 

Delvis enig 17,2 11 

Delvis uenig 14,1 9 

Uenig 37,5 24 

I alt 100,0 64 

 

48,5 % svarende til ca. 10 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at deres barn har fået 

nye venner efter han/hun har været med i projekt Aktiv Fritid.  

 

 

Tabel 37 viser om forældrene vurderer, at deres barn er blevet mere glad efter han/hun har 

været med i projekt Aktiv Fritid.  
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Tabel 37 

Mit barn er blevet mere glad efter 
han/hun har været med i projekt 

Aktiv Fritid 

Procent Antal 

Enig 42,2 27 

Delvis enig 26,6 17 

Delvis uenig 12,5 8 

Uenig 18,8 12 

I alt 100,0 64 

 

68,8 % svarende til ca. 14 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at deres barn er blevet 

mere glad efter han/hun har været med i projekt Aktiv Fritid.  

 

 

Tabel 38 viser om forældrene vurderer, at det bliver svært at få råd til, at deres barn kan gå til 

en fritidsaktivitet, nu hvor der ikke længere er økonomisk støtte fra projekt Aktiv Fritid.  
 
Tabel 38 

Det svært at få råd til at mit barn kan 
gå til en fritidsaktivitet, nu hvor der 
ikke længere er økonomisk støtte 
fra projekt Aktiv Fritid 

Procent Antal 

Enig 48,4 31 

Delvis enig 14,1 9 

Delvis uenig 12,5 8 

Uenig 25,0 16 

I alt 100,0 64 

 

62,5 % svarende til ca. 13 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at det bliver svært at 

få råd til, at deres barn kan gå til en fritidsaktivitet, nu hvor der ikke længere er økonomisk 

støtte fra projekt Aktiv Fritid.  

 

 

Tabel 39 viser om forældrene mener, at børnene skal kunne være med i projekt Aktiv Fritid i 

længere tid end et år, som er det maksimale pt.  
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Tabel 39 

Jeg synes man skal kunne være med 
i projekt Aktiv Fritid i længere tid 

Procent Antal 

Enig 71,9 46 

Delvis enig 18,8 12 

Delvis uenig 1,6 1 

Uenig 7,8 5 

I alt 100,0 64 

 

90,7 % svarende til ca. 18 ud af 20 forældre er enige eller delvis enige i, at børnene skal kunne 

være med i projekt Aktiv Fritid i længere tid end et år.  

 

 

Evalueringsresultaterne – Socialrådgiverne 
Denne del af evalueringen tager udgangspunkt i interviews med tre af de socialrådgivere, der 

har samarbejdet med projekt Aktiv Fritid. De tre socialrådgivers holdningerne til samarbejdet 

og projekt Aktiv Fritid, skal ikke ses som et billede af hvad samtlige socialrådgivere, der har 

deltaget i samarbejdet, mener om projektet, men som eksempler på hvad disse tre 

socialrådgivere har haft af erfaringer med projektet. 

 

5.1 Socialrådgivernes funktion i projekt Aktiv Fritid 
Socialrådgivernes funktion i projekt Aktiv Fritid er som spottere. 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  

De tre socialrådgivere, der har deltaget i interviewene indgår i gruppen af primære spottere 
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Alle tre socialrådgivere har pt. børn, som deltager i projekt Aktiv Fritid og har i alt haft mellem 

5 og 20 børn, som har deltaget i projektet. 

 

5.2 Samarbejde mellem socialrådgiverne og projekt Aktiv Fritid 
Det er forskelligt, hvordan de tre er kommet i kontakt med projektet. To af dem fik viden om 

projektet gennem en brochure/folder. Den tredje hørte om projektet, da en af 

fritidsvejlederne holdt et oplæg om projektet. 

Der er også forskel på hvor lang tid de tre socialrådgiverne har samarbejdet med projekt Aktiv 

Fritid. Det varierer fra ca. et halvt års tid til tre år. 

Alle tre socialrådgivere oplever, at samarbejdet med fritidsvejlederne fra projektet generelt 

fungerer godt. 

Det som en af socialrådgiverne vurderer medvirker til, at samarbejdet med fritidsvejlederne 

fungerer godt er, at fritidsvejlederne er imødekommende når socialrådgiveren tager kontakt 

til dem, eksemplificeret ved følgende citater: 

   
”Jeg synes, at samarbejdet er rigtig godt. Når jeg ringer til Aktiv Fritid møder jeg 

altid imødekommenhed og de er meget åbne. Lige meget om det er Karin eller Claus, så er 
samarbejdet altid i top.” 

 

En anden ting som to af socialrådgiverne vurderer medvirker til, at samarbejdet med 
fritidsvejlederne fungerer godt, er at det ikke tager meget af deres arbejdstid:  

”Det er mere hjemmehosserne, som har kommunikationen til fritidsvejlederne. Jeg 

har kun mailet med dem, Aktiv Fritid, og aldrig talt i telefon med fritidsvejlederne. Jeg har ingen 

kritik af samarbejdet, fordi jeg har ikke selv ønsket tilbagemeldinger, fordi der ikke har været 

behov for det. Jeg har ikke efterspurgt en opfølgning, og når jeg sætter noget i gang, så plejer der 

at være styr på det.” 

 

En af socialrådgiverne nævner også, at en god ting ved projektet er, at socioøkonomiske 

forhold ikke alene bestemmer om barnet kan være med i Aktiv Fritid eller ej, eksemplificeret 

ved følgende citatet: 

” I forvisitationen mødte jeg en familie med relativ høj socioøkonomisk tilstande, 

men familien havde foretaget nogle investeringer, som ikke var til fordel for familien. De var 
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derfor nød til at spare over hele linjen og også fritidsaktiviteter måtte ophøre. Her synes jeg, at 

Aktiv Fritid er et super forebyggende initiativ, fordi børnene fik muligheden for at genopstarte 

deres fritidsaktivitet. Familien og ikke mindst børnene var lykkelige for dette fritidstilbuds 

rummelighed, og jeg var meget glad for at det lykkedes for familien. Jeg synes at samarbejdet var 

godt, og der blev taget en god beslutning, så børnene blev ikke ”straffet” eller påvirket i deres 

ellers positive udvikling i foreningslivet.” 

 

Til spørgsmålet om, hvad der kan gøres bedre/anderledes i samarbejdet, nævner en af 

socialrådgiverne mere inddragelse i udviklingsprocessen om børnene: 

 ”Tit og ofte overdrager/videresender vi børnene til Aktiv Fritid, og så høre vi stort 

set kun fra fritidsvejlederne, hvis der er en underretning eller barnet skal overgå til 

kontaktpersonsordningen, som vi ved socialforvaltningen økonomisk skal betale for.” 

  

Den pågældende socialrådgiver har følgende forslag til, hvordan socialrådgiverne kan blive 

mere inddraget i udviklingsprocessen om børnene: 

”Jeg foreslår at der i fremtiden i langt højere grad bliver samarbejdet mellem 

fritidsvejledere og socialrådgivere, så vi sammen kan hjælpe familien, så de fremadrettet selv 

kan sende deres børn af sted til deres aktivitet. Når mentoren ikke er på opgaven mere, så står 

familien alene. Her tænker jeg, at Aktiv Fritid og Socialforvaltningen kunne samarbejde om at 

lave en fælles plan for familien, så de kan klare sig uden en mentor. Men selvfølgelig også tale 

om, om det overhovedet er muligt for denne familie at kunne opretholde barnets interesse og 

motivation for sin aktivitet. De forskellige familier er forskellige, har forskellige styrker og 

svagheder, og disse skal vi analysere, så vi kan hjælpe den enkelte familie bedst muligt, fordi 

nogle familier kan klare sig uden en mentor og andre kan ikke. Samarbejdet kunne bestå i at 

fritidsvejledere og Socialrådgivere slår hovederne sammen efter ½ år, dette samarbejde skal 

selvfølgelig have forældrenes sammentygge, men ideen med dette samarbejde skulle være, at vi 

sammen kunne udarbejde fælles råd og en handleplan bestående af rådgivning, som skulle styrke 

dem i det videre forløb uden mentor.” 

 

En anden af socialrådgiverne mangler generelt mere information om de børn som 

socialrådgiveren har med i projektet, eksemplificeret ved følgende citater: 
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”Det er lidt ærgerligt, at Aktiv Fritid kan have børn med i deres projekt uden at jeg 
ved det. De kan reelt have mine børn i projektet uden at jeg bliver informeret om det. Jeg har 
prøvet at sidde ude ved en familie og tale rosende om Aktiv Fritid for at finde ud af, at de allerede 
går der.  F.eks. kan en skole sende/anvise børn til Aktiv Fritid.”  
 

”Jeg mangler også tit information om barnet har en mentor eller ej. Jeg har oplevet 
at børn er stoppet med deres aktivitet fordi mentor blev taget af, og her tænker jeg lidt at hvis 
jeg havde vist en dato for, hvornår mentor ikke skulle følge barnet mere, så kunne jeg have 
forebygget eller have talt med familien om fremtiden, og hvordan og hvorledes vi skulle forholde 
os til det. Det hele braser jo hvis vi ikke samarbejder om børnene.” 
 

”Jeg kunne godt bruge en estimeret dato for, hvornår børnene skal stoppe i 
projektet, fordi dette kunne være med til at fremskyde børnefaglige undersøgelser. Nogle gange 
har vi ikke fået det forvarslet, og så er vi pludselig for sent ude. Med en fastsat dato kan vi bedre 
planlægge og fremskyde børnefaglige undersøgelser.” 
 
 

Til spørgsmålet om socialrådgiverne oplever, at de har en god faglig sparring med 

fritidsvejlederne om børnene, har de tre socialrådgivere vidt forskellige syn på dette.  

Den ene af socialrådgiverne oplever ikke, at der er nogen sparring. En af de andre 

socialrådgivere vurderer, at der er en god sparring: 

”Ja helt afgjort. De er meget professionelle og passionerede. De fokusere på at 

styrke børnene, så de kan klare sig i fremtiden, og det er også vores ønske. Når jeg ringer til 

fritidsvejlederen sætter jeg dem kort ind i barnet situation, og jeg synes vi fagligt supplerer 

hinanden godt.” 

Mens den tredje socialrådgivere vurderer, at det især er socialrådgiverne, som kommer med 

sparring om: 

 ”Jeg synes mere at det er mig der giver faglig sparring til Aktiv Fritid. Jeg får ikke 

rigtig noget retur. Jeg får ingen beskrivelser/beskrivende forløb fra fritidsvejlederen eller 

mentorer af forskellige episoder. Jeg kunne godt ønske flere tilbagemeldinger, selvom det 

selvfølelig kræver lidt mere arbejde.” 

 

5.3 Projekt Aktiv Fritids betydning for barnet og dets familie 
Alle tre socialrådgivere oplever, at børnene er glade for at være med i projekt Aktiv Fritid, 

men oplever samtidig, at børnene bekymrer sig om hvad der sker, når de ikke længere er en 

del af projektet, eksemplificeret ved følgende citater: 
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 ”Børnene er meget positive overfor Aktiv Fritid. De taler godt om mentor, 

fritidsvejledere og den aktivitet som de er påbegyndt. Dog er de nervøse for, hvornår perioden 

slutter. De er bange for at miste deres mentor, og de er bange for at de kommer til at stoppe til 

deres aktivitet, når Aktiv Fritid slipper dem. Det er lidt et problem ved Aktiv Fritid, for det burde 

være et vedvarende tilbud, så børnene kunne opnå stabilitet og ikke skulle være nervøse for, 

hvad fremtiden bringer, da flere børn i denne målgruppe, har nok af problemer at forholde sig til 

i deres hverdag.” 

 

 ”Ja, jeg har en pige som går til ridning og hendes verden ville bryde sammen, hvis 

hun ikke kunne komme ud til hesten. Hun er virkelig glad for sin aktivitet, og familien er bange 

for at projektet stopper, fordi familien ikke selv har råd til at betale for ridetimerne. Man kan 

sige, at alt den snak om at projektet stopper sætter sine spor i familien, og er med til at sætte 

tvivl i om barnet kan fortsætte til sin aktivitet, når Aktiv Fritid slutter.” 

 

De tre socialrådgivere oplever også, at forældrene er glade for projekt Aktiv Fritid, 

eksemplificeret ved følgende citater: 

 ”Ja meget, og forældrene har jo ikke overskud til at påtage sig ansvaret. De har 

hverken tid eller penge til det.” 

”Forældre er meget glade, fordi Aktiv Fritid udfylder et hulrum, som forældre ikke kan 

udfylde. Forældrene kan ikke støtte op omkring deres børn, selvom de gerne vil det. Det er også 

et plus at forældrene får et frirum, når deres barn/børn er til en aktivitet.” 

 

5.4 Projekt Aktiv Fritids betydning for socialrådgivernes daglige arbejde 

med børnene 
De tre socialrådgivere vurderer at projekt Aktiv Fritid er et godt supplement til deres arbejde 

med børnene, specielt i forhold til at udvide barnets sociale netværk: 

”Det er ikke en del af handleplanen for familien, men det giver en mulighed for de 

familier, som ikke har økonomi til at deres børn går til en fritidsaktivitet. Hvis børnene har få 

eller ingen sociale relationer, så vil Aktiv Fritid være en god sidegevinst for barnet.” 

”Hvis et barn har svært ved at indgå i sociale relationer, så er Aktiv Fritid med i mine 

overvejelser, fordi det er et projekt, som kan få børn ud fra deres hjem, værelser og væk fra deres 

computere. Børn som er sårbare kan i teorien få styrket deres kompetencer, og Aktiv Fritid kan 
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være med til at styrke deres fællesskabsfølelse, hvilket er vigtigt for barnets socialiseringsproces. 

Jeg ser Aktiv Fritids tilbud, som værende et puf i den rigtige retning f.eks. ”det ville være godt hvis 

han kom af sted”. Aktiv Fritid er for de børn som er udsat, men som vi ser gode muligheder for at 

få puffet i den rigtige retning.” 

 

Til spørgsmålet om socialrådgiverne vil beskrive projekt Aktiv Fritid som en forbyggende 

instans, vurderer to af de tre socialrådgivere at dette er tilfældet. 

”Ja det synes jeg bestemt. Det kan medvirke til nye og sunde interesser.” 

”Vi bruger Aktiv Fritid som en forebyggende instans. Aktiv Fritid er et tilbud til de børn, 

som ligger i en form for ”gråzone”, hvorefter vi har oplevet at Aktiv Fritid melder retur, hvis 

barnets situation er værre end først antaget – både i form af underretning og hvis barnet har 

brug for yderligere støtte i forhold til faste og ugentlige timer med støtte fra en kontaktperson.”  

Mens den tredje socialrådgiver vurderer, at projektet kan virke forebyggende, men det 

afhænger af hvor belastet en situation barnet befinder sig i: 

”I nogle tilfælde kan Aktiv Fritid sikkert være forbyggende, men mange af de familier jeg 

beskæftiger mig med, de er så belastet, at det næsten kan være for sent at forebygge. Men Aktiv 

Fritid er selvfølgelig en gevinst for nogle familier, og nogle rykker sig positivt, så både ja og nej 

vil jeg sige. Det afhænger meget af familiens ståsted.” 

 

Til spørgsmålet om de tre socialrådgivere vil komme til at mangle denne handlemulighed i 

deres arbejde med udsatte børn og unge i kommunen, svarer alle at det vil de: 

”Jeg synes det er meget træls, hvis det stopper, da Aktiv Fritid er børnenes behov. 

Børnene har svært ved at finde sin plads i tilværelsen og svært ved at finde en aktivitet, og her er 

Aktiv Fritid vigtig, fordi der er en mentor som følger op på barnet og tager dem med til 

aktiviteter, og mentorerne er derfor med til at fastholde børnene i aktiviteten, så de ikke bare 

kommer 2-3 gange og så er det slut.”  

”Jeg håber virkelig ikke at Aktiv Fritid stopper i januar 2015, da jeg kan være 

bekymret for at børnene som er med i projektet mister indhold i livet. Jeg kan være bange for at 

de bliver mere udsatte.” 

”Ja, det ville økonomisk blive et problem hvis projektet stopper, fordi vi støtter som sådan 

generelt ikke op om fritidsinteresser. Aktiv Fritid er guldværd for at få sociale relationer…” 
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To af socialrådgiverne påpeger, at en lukning af projektet vil betyde mere administrativt 

arbejde med henblik på at sikre, at de børn som indgår i projektets målgruppe kan starte på 

eller fortsætte med at gå til en fritidsaktivitet: 

”Hvis projektet stopper, så skal vi jo vurdere om barnet skal have økonomisk støtte 

til betaling af aktivitet plus en kontaktperson. Der er en del administrativt i at søge disse midler: 

Først skal der søges penge til aktivitet, og så skal der sikkert også en kontaktperson på. 

Kontaktpersoner kan være svære at finde, fordi vi skal finde nogle mennesker, som vi kan stole 

på og sige god for. Vi skulle derfor lave en dobbelt bevilling til disse børn. Aktiv Fritid er et godt 

og tilgængelig projekt, og jeg har tillid til at de har mentorer, som fritidsvejledere har fundet er 

dygtige og kompetente til opgaven, dog kan det være rigtig svært for os socialrådgivere at finde 

gode kontaktpersoner.” 

”Aktiv Fritid er nemt at gå til for en socialrådgiver, hvorimod arbejdet som ligger 

bag en kontaktpersonsordningen kræver en børneundersøgelse, som er meget omfattende. Dette 

slipper vi for at udsætte barnet for, ved at bruge Aktiv Fritid. Der er en hårfin grænse mellem 

Aktiv Fritid og kontaktpersonsordningen. Aktiv Fritid er for et barn, som enten er lidt udsatte 

eller til fare for at blive udsat, hvorimod en kontaktpersonsordning igangsættes, hvis barnet har 

brug for mere støtte og er mere udsat.” 

 


