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Baggrund 

I foråret 2013 blev der på ”Aktiv Fritid”s styregruppemøde, stillet spørgsmål i 

forhold til de resurser, der bliver brugt på det enkelte barn - om de vil være 

sparet andet steds i systemet? 

På baggrund heraf udvalgte vi fire forskellige eksempler som vi har 

anonymiseret og beskrevet i cases. Vi udvalgte fire repræsentative, så de 

dækker så bredt som muligt hvad angår, køn, alder, etnicitet og tyngde. Der er 

således valgt to piger og to drenge, en med anden etnisk baggrund end dansk, 

to meget tunge sager og to af mindre tyngde, hvor indsatsen ikke har været så 

massiv. 

Beskrivelserne er blevet læst og vurderet af fagkoordinator og socialrådgiver, 

Anne-Dorthe Bloch, som har givet sit bud på, hvad kommunen ellers kunne 

have stillet i stedet, som kompensation for de mangler, der er omkring barnet. 

Det har været svært at komme med økonomiske bud på hvad indsatserne vil 

koste, men til gengæld har det været meget enkelt at konstatere at der skulle 

kompenseres på anden vis, såfremt ”Aktiv Fritid” ikke havde været en 

mulighed. 
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Vurdering fra socialrådgiver 

Anne-Dorthe Bloch har henvist til følgende i Servicelovens § 46, som 

begrundelse for hendes vurdering:  

1. Servicelovens § 46 – formål 

2. SFI’s rapport: ”Udsatte børns fritid – et litteratur studie 

Servicelovens § 46 - Formål 

INTERNE NOTER § 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et 
særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme 
muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som 

deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den 
unges bedste og skal have til formål at 

1)  sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære 

og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den 

unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 

2)  sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning 

af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk, 

3)  understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at 

gennemføre en uddannelse, 

4)  fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel og 

5)  forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv. 

Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt 
muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten 
skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af 

det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. 
 

Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og 
barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i 

overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges 
vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med 

dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, 
formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for 

barnet eller den unge. 
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SFI’s rapport: Udsatte børns fritid – Et litteraturstudie(Resumé) 

 

    

  
      

Denne undersøgelse giver et overblik over international forskning 

i udsatte børns fritidsforhold. Udsatte børn omfatter her anbragte 

og socialt belastede børn, børn i økonomisk fattige familier, børn 

med dårlig socioøkonomisk baggrund og etniske minoritetsbørn. 

Fritidsliv forstås som organiserede og uorganiserede 

fritidsaktiviteter, venskaber og netværk, medieforbrug og 

husarbejde. Tidsmæssigt er der taget undersøgelser med, som er 

udkommet mellem 1990 og januar 2007. 

 

Udsatte børn er mindre aktive i deres fritid end andre børn 

Undersøgelsen viser, at udsatte børn er mindre aktive i 

organiserede fritidsaktiviteter, end børn generelt er i Danmark. 

Sandsynligvis får børn, der er anbragt, mere hjælp til at deltage i 

organiserede fritidsaktiviteter, for de er tilsyneladende mere 

aktive end andre udsatte børn. Danske studier viser, at dårlige 

økonomiske forhold i familien er med til at begrænse både det 

organiserede og det uorganiserede fritidsliv sammen med 

kammerater (Espersen, 2006; Sloth, 2004). Dette bekræfter 

andre skandinaviske studier, der desuden viser, at kulturel 

baggrund og kønsroller har betydning for børns fritidsliv. Det 

gælder især deltagelse i organiseret sport, hvor etniske 

minoritetsdrenge. Der er ikke lavet landsdækkende undersøgelser 

af etniske minoritetsbørns fritidsliv i Danmark, men lokale 

undersøgelser antyder, at kønsroller, kulturel og socioøkonomisk 

baggrund påvirker børnenes aktiviteter i fritiden. Forældres 

praktiske støtte og opbakning har også betydning for, om udsatte 

børn deltager i fritidsaktiviteter. Undersøgelser lavet uden for 

Skandinavien viser, at økonomisk fattigdom og det at leve i et 

belastet boligområde i høj grad begrænser børns fritidsliv. 

Desuden har køn en forholdsvis stor betydning uden for 

Skandinavien. Flere angelsaksiske undersøgelser viser således, at 

piger deltager langt mindre i idræt, end drenge gør. Enkelte 

angelsaksiske studier viser desuden, at etnicitet i samspil med 
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køn også uden for Skandinavien har betydning for børns 

aktiviteter i fritiden. 

 

Fritidsaktiviteter kan fungere som åndehuller i hverdagen 

Af kvalitative undersøgelser fremgår det, at fritidsaktiviteter, 

både de organiserede og de uorganiserede, kan fungere som 

vigtige åndehuller i en vanskelig hverdag. Fritidsaktiviteten kan 

fungere som en platform, hvor børn med svære opvækstvilkår 

kan lægge deres baggrund fra sig for en tid og gå i ét med den 

identitet, som fritidsaktiviteten definerer for dem. Et engagement 

i en fritidsaktivitet kan også være en måde at lære sig selv at 

kende på, finde sin identitet, udtrykke sine følelser eller præstere 

noget og dermed opnå anerkendelse fra andre børn og voksne. 

Fritidsaktiviteter giver også mulighed for at møde rollemodeller og 

få et netværk til voksne, som børnene kan søge hjælp hos, hvis 

det er svært at få hjælp i hjemmet. 

 

Men fritidsaktiviteter skal ses i sammenhæng med børns 

venskaber 

Udsatte børn oplever deres venner som en vigtig ressource, som i 

nogle tilfælde kan være med til at kompensere for 

familieproblemer eller problemer med lærere. Af flere studier 

fremgår det, at udsatte børns venskaber og adgangen til sociale 

og kulturelle ressourcer kan være med til at kompensere for 

materielle afsavn. De økonomiske afsavn kan dog få betydning i 

nogle kammeratskaber, hvor fx det at have det rigtige tøj eller 

mobiltelefon er nødvendigt for at blive accepteret. 

 

Kvantitativ forskning i sammenhænge mellem udsatte børns 

fritidsliv og trivsel viser, at deltagelse i forskellige organiserede og 

uorganiserede fritidsaktiviteter ofte har en betydning for udsatte 

børns trivsel. Det er dog også meget vigtigt at inddrage den 

sociale kontekst, som fritidsaktiviteterne foregår i, og se på 

betydningen af venskab og netværk. Flere studier viser nemlig, at 

venskab og netværk har større forklaringskraft end 

fritidsaktiviteterne i sig selv. Vi kan ikke på baggrund af dette 

litteraturstudie udpege entydigt gavnlige fritidsaktiviteter, idet 
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studierne viser, at fx sportsdeltagelse eller deltagelse i kulturelle 

aktiviteter har forskellig effekt for forskellige børnegrupper i 

forskellige nationale og kulturelle sammenhænge. 

Forskningsresultaterne kan derfor i højere grad bruges til 

inspiration for nye analyser i en dansk/skandinavisk kontekst, end 

de kan bruges direkte handlingsanvisende. 

 

Barrierer for børns fritidsliv 

Ud over økonomi kan kriminalitet og utryghed i børns nærområde 

være med til at begrænse børnene i deres udfoldelse i fritiden. 

Enten sker dette, fordi forældrene er bange for at lade dem gå 

alene, eller fordi de selv er bange for at bevæge sig rundt. 

Udsatte børn keder sig derfor en del, viser flere studier. En anden 

faktor, der kan være med til at begrænse udsatte børns fritidsliv, 

kan være, at de er pålagt meget husarbejde eller skal passe 

mindre søskende. Det sker oftest i familier, hvor moderen er 

alene med børnene, men kan også være kulturelt betinget. 

Husarbejde er i disse kvalitative studier derfor i første omgang 

begrænsende for udsatte børns fritidsliv. Werner & Smith (1982, 

1992, 2001) viser dog i et kvantitativt forløbsstudie, at 

husarbejde også kan være positivt for udsatte børn, der opnår 

ansvar og stolthed ved at varetage opgaver i familien. 

 

Selvom udsatte børn støder på barrierer i deres fritidsliv, viser en 

del studier også, at børnenes egen handlekraft har stor betydning 

for, hvor uoverstigelige barriererne bliver. Således viser flere 

studier, at piger med indvandrerbaggrund nogle gange forhandler 

sig til flere muligheder i deres fritidsliv, end deres forældre i 

første omgang havde lagt op til. 

 

Ikke meget forskning i fritidens betydning 

På baggrund af dette litteraturstudie kan vi se, at udsatte børns 

fritidsliv ikke er et område, hvor der i forvejen findes meget 

forskning. Den skandinaviske forskning, der ikke er specielt 

omfattende, er for størstedelens vedkommende beskrivende, og 

vi mangler derfor både kvalitativ forskning, der beskæftiger sig 

direkte og dybdegående med udsatte børns fritid, og kvantitativ 
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forskning, der ser på sammenhænge mellem udsatte børns 

fritidsliv og deres trivsel på kort og lang sigt. 

Download rapport 

 

  

 

http://www.sfi.dk/rapportoplysninger-4681.aspx?Action=1&NewsId=56&currentPage=2
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Case 1 

Baggrund 

Karina på 8 år bor hos sin far og halvbror på 1 år. Hendes far er tidligere 

misbruger, men ryger dog stadig lidt hash. Han går i afvænning(Crimestop) for 

at komme ud af det. Karinas mor døde for 3,5 år siden af en overdosis, ligesom 

hendes stedfar også er død af en overdosis. I den forbindelse flyttede Karina ind 

hos sin far, som dengang boede på Skjoldbo. Her boede de i 4 mdr., hvorefter 

de flyttede i lejlighed i østerbyen, hvor familien nu også tæller en halvbror på 

1,5 år. Faderen er økonomisk afhængig af kommunen, som betaler hans husleje 

og af kontaktperson på Skjoldbo, som hjælper ham med administration af 

økonomien. Der er ingen ressourcer, hverken personlige eller økonomiske til at 

hjælpe Karina i gang med en fritidsaktivitet.  

Karina har gået i børnehaveklasse på Rørkjær skole, men da far oplevede at 

hun blev mobbet, flyttede han hende på Danmarksgade skole hvor eks. 

kærestens børn også går. Her går Karina i en normal 1. klasse, uden nogen 

form for støtte. Karina har ingen sygdomsrelateret diagnose. Hun vil gerne 

knytte sig, men er bange for at miste. 

Far har søgt om aflastning til Karina, men det er endnu ikke gået igennem.  

Karina er selv troppet op til springgymnastik på Danmarksgade skole, hvor hun 

går om torsdagen fra 16.30 – 18.00. Hun er endnu ikke blevet meldt til, selvom 

hun gerne vil gå til springgymnastik. Da far ikke har økonomi til at betale for 

gymnastikken, henvender han sig til Skjoldbo, hvorefter kontaktpersonen på 

Skjoldbo etablerer kontakten til Aktiv Fritid. 

Bekymringer for familien 

 Børnene er stærkt truede 

 Karina kan få problemer med at udvikle gode sociale kompetencer, hvis 

ikke hun får lov til at ”være barn”  

 Faderen er tidligere misbruger, og har ingen ressourcer at gøre godt med. 

Han har rigeligt at gøre med at komme på ret kurs igen. 

Følgende er sat i gang 

Aktiv Fritid Da Karina selv har vist stort initiativ med springgymnastikken (selv 

mødt op uden nogen hjælp – fulgte bare med de andre), har fritidsvejlederen 

sat følgende i gang: 
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1. Karina tilmeldes Gymnastik holdet på Danmarksgade skole 

2. I samarbejde med gymnastikforeningen er der blevet arrangeret transport 

i forbindelse med en pigelejr i januar. 

3. Der er påsat en mentor, som er meget engageret i Karina. Karinas 

Socialrådgiver har ansat mentoren som støttekontaktperson 5 timer om 

ugen  

4. Karina er blevet tilmeldt ridning. Det bruger hun og mentoren 5 timer om 

ugen på. Rådgiver/kommunen betaler kontingentet 

Karina nåede at gennemføre gymnastiksæsonen. Hun deltog i 

gymnastikforeningens opvisning i marts, og klarede det rigtig flot. Karina nåede 

desværre kun at deltage i Aktiv Fritid i et år, hvorefter hun blev anbragt hos 

familie uden for kommunen. Det var en meget brat afslutning for både Karina 

og mentoren, de nåede således ikke at sige ordentligt farvel til hinanden.   

Spørgsmål 

Den unge er sat i gang hos ”Aktiv Fritid”, hvad kunne familierådgiverens 

alternativ have været, såfremt ”Aktiv Fritid” ikke var en mulighed? Hvad ville 

alternativet koste??     

Svar 

”Børn har ret til nære stabile voksne”. Da faren ikke magter at tage sig af denne 

del alene, er der brug for kompensation. Det vil typisk være aflastning eller en 

støtte-kontaktperson. Aktiv Fritids mentor har dækket en stor del af denne 

kompensation.  

En evt. støtte-kontaktperson ville skulle understøtte at barnet kunne deltage i 

en fritidsaktivitet, da undersøgelser viser at det er af afgørende betydning for 

udsatte børn og unges trivsel og erhvervelse af positive sociale kompetencer.   

Der ville i starten blive givet kontingentstøtte, men det er rådgiverens ansvar at 

få forældrene til at prioritere den del.  
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Case 2 

Baggrund 

Camilla på 16 år bor i Kvaglund, hos sin mor, stedfar, lillesøster og halv-

lillesøster. Hun er meget stille og indadvendt, hendes mor og papfar fortæller at 

hun ikke er socialt alderssvarende og at hun altid har haft problemer med at 

danne sociale relationer. Selvom Camilla er stille og indadvendt, fortæller 

hendes mor at hun sagtens kan finde på at tænde af derhjemme.  

Camilla har gået på Kvaglund skolen, men de sidste 2 år har hun været på en 

efterskole for bogligt interesserede specialunderundervisningselever. Efter 

sommerferien skal hun starte på kompetenceforløbet på Rybners. Herefter skal 

hun på produktionsskole. Camillas mor er bekymret for, hvad hendes datter skal 

få tiden til at gå med i sommerferien. 

Hun er svært overvægtig, og vil gerne tabe sig, men mangler hjælp hertil. 

Camilla har ikke nogen foretrukken sportsgren, men har udtrykt at hun måske 

godt kunne tænke sig at gå til ridning eller karate. 

Bekymringer for familien 

 Camilla er ikke socialt alderssvarende, og har brug for hjælp til sin 

personlige udvikling 

 Camilla er svært overvægtig og har brug for hjælp til at komme ud af 

døren. En hjælp som moren ikke magter. 

Følgende er sat i gang 

Aktiv Fritid Socialrådgiveren har kontaktet Aktiv Fritid med henblik på hjælp til 

Camilla, da hun forudser at det ellers vil blive en lang sommer for Camilla, med 

mulighed for at forværre Camillas sundhedstilstand/trivsel og dermed mindske 

chancen for at Camilla er klar til at starte op på kompetanceforløbet efter 

sommerferien. Fritidsvejlederen afholder møde med familien og får hende 

etableret i karatefamilien, hvor hun kan gå fra 9.00-14.00 hele sommeren.  

Efter sommerferien starter Camilla op på kompetanceforløbet. Da hun har gået 

her et par måneder ønsker hun at starte på ridning. 

Følgende er sat i gang: 

1. Camilla tilmeldes karateprojektet v. Carsten Dam. Aktiv Fritid betaler 

udstyr. 

2. Camilla tilmeldes ridning. Aktiv Fritid betaler for kontingent og udstyr. 
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3. Camilla bliver tildelt mentorordningen i forbindelse med ridningen.  

Camilla har klaret sig rigtig fint i karatefamilien. Hun faldt godt til, og det gav 

hende en god sommerferie. Efter ferien startede hun på et almindeligt 

karatehold, men havde svært ved at passe det. I Efteråret, 2012, kontakter 

Camilla fritidsvejlederen og meddelte at hun ville stoppe til karate for at 

koncentrere sig om skolen. Kort tid efter kontakter Camilla igen fritidsvejleder, 

og meddeler at hun vil starte til ridning i stedet. Camilla har siden da passet sin 

ridning til punkt og prikke. Hun stoppede aktiviteten da hun skulle starte på 

skole i Kolding.  

Spørgsmål 

Den unge er sat i gang hos ”Aktiv Fritid”, hvad kunne familierådgiverens 

alternativ have været, såfremt ”Aktiv Fritid” ikke var en mulighed? Hvad ville 

alternativet koste??     

Svar 

Der vil blive tilknyttet en støtte-kontaktperson, der kunne understøtte fritid og 

manglende sociale kompetencer.  

(Citat rådgiver: ”Aktiv Fritid har her haft en vigtig koordinerende funktion i det 

tværfaglige samarbejde – evt. familieværksted, skole m.v.”) 
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Case 3  

Baggrund 

Christian er en Grønlandsk dreng på 8 år. Han kom til Danmark med sin familie 

for 4 år siden, og bor nu i Skoleparken med sin mor og en storesøster på 10 år. 

Der er også to ældre søskende, som begge er sendt på efterskole, da de var på 

vej ind i en kriminel løbebane.  

Familien er tilknyttet familieværkstedet, som har fået til opgave at støtte op om 

mor, så det kan forhindres at Christian og storesøsteren på 9 ender i samme 

løbebane som deres store søskende. Moderen er netop flyttet til Danmark for at 

kunne give børnene en bedre opvækst og bedre muligheder for at kunne 

uddanne sig. 

Begge børn går i skole, men det står slemt til med at passe den. Moderen har 

meget at se til – blandt andet en syg søster, som hun er meget bekymret for + 

de ældre søskende, som er på efterskole.  

Bekymringer for familien 

 Børnene er stærkt truede. 

 Moderen har masser af kærlighed til børnene, men få resurser at gøre 

godt med. I servicekataloget vil de høre under gruppe 3b. 

Følgende er sat i gang 

Familieværkstedet Familien er via familierådgiveren sendt til Familieværkstedet, 

hvor moderen skal have hjælp til at støtte op om børnene. Der er påsat en 

vejleder, som der er aftalte tider hos. Her kan moderen komme med børnene og 

få sparring og vejledning. 

Aktiv Fritid Da moderen under samtalerne med vejlederen udtrykke at hun 

sådan ville ønske at hun havde råd og overskud til, at hjælpe børnene med at 

gå til noget i deres fritid, så kontakter vejlederen Aktiv Fritid, og får her bestilt 

en vejledning. Ugen efter tropper fritidsvejlederen op på familieværkstedet, og 

gennemfører en vejledning, hvor begge børn, moderen og vejlederen deltager. 

Herefter sættes følgende i gang: 

1. Christian tilmeldes et gymnastikhold, hvor han starter dagen efter. 

2. Der påsættes en mentor, der kommer og henter ham og følger ham hjem 

igen. Hun sørger ligeledes for at have lidt mad og drikke med til ham. 
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3. Der indkøbes gymnastiktøj og sportstaske, som afleveres på familiens 

bopæl dagen efter vejledningen.  

4. Aktiv Fritid betaler kontingentet på 450,00.  

5. Søsteren starter op med svømning – også dagen efter. Da svømmehallen 

ligger et stenkast fra deres bopæl, insisterer moderen på at hun nok selv 

skal sende hende af sted. 

Christian gennemfører gymnastiksæsonen rigtig flot. Han har ikke eet eneste 

afbud, og mentoren melder tilbage, at han er rigtig glad for gymnastikken, som 

han tillige er rigtig dygtig til. Han deltager til forårsopvisningen, hvor moderen 

også er til stede. Mentoren er der også og det er rigtig godt, for moderen når at 

smutte inden programmet er helt forbi, og når således ikke at opleve, at 

Christian får overrakt en særlig pris, som gives til en gymnast som har gjort en 

ekstra stor indsats.  

Efter endt gymnastik sæson, ønsker Christian at gå til kampkunst, hvilket han 

herefter sættes i gang med. Der sættes stadig mentor på.  

Moderen udtrykker stor lettelse og glæde over Christians deltagelse i 

fritidsaktivitet, og oplyser at det også går bedre på andre fronter.  

Familievejlederen er ligeledes meget positiv. 

Spørgsmål 

Den unge er sat i gang hos ”Aktiv Fritid”, hvad kunne familierådgiverens 

alternativ have været, såfremt ”Aktiv Fritid” ikke var en mulighed? Hvad ville 

alternativet koste??     

Svar 

Tilknytning af en støtte-kontaktperson der ville kunne understøtte børnenes 

fritidsaktivitet. 

Der ville blive sat mål op om at familien støttes op omkring udstyr og 

kontingent – det er også inklusion. Det ville stå i en handleplan, som skulle 

prioriteres. (Evt. af en hjemmehos-konsulent). 

Det kunne tænkes at der betalt kontingent nogle gange, men derefter ville det 

blive opsat mål om, at det skulle indregnes i familiens økonomi. 
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Case 4 

Baggrund 

Dennis på 11 år bor med sin mor og storebror i Ådalen. Dennis er hørehæmmet 

ligesom sin mor og mormor. Han bærer høreapparat, og siger at han ikke har 

problemer med at høre. En tidligere udredning på børnepsyk fortæller dog, at 

han vil have vanskeligt ved at være i grupper på mere end 4. Dennis går i fjerde 

klasse – de første år gik han på Danmarksgade skole, hvor de har et 

specialtilbud for hørehæmmede. Han gik 2 år i børnehaveklasse. Nu går han så i 

en alm. 4. klasse på en skole i den nordlige del af Esbjerg…..når han ellers 

dukker op! Han er meget skoletræt, og der er en familiekonsulent tilknyttet, 

som hjælper ham med at komme af sted i skole. Det har desværre ikke den 

store effekt. Dennis er meget let afledelig, og svær at have en længerevarende 

kontakt og samtale med. Han fortæller selv at han har to venner, men har 

aldrig nogen på besøg – ligesom han heller aldrig er på besøg hos andre. Dennis 

har ved flere lejligheder udtalt, at han syntes han er meget uheldig, at ingen 

kan lide ham og sågar også, at han allermest bare ønsker at dø. 

Dennis mor, som er psykisk syg og førtidspensionist, har svært ved at magte 

opgaven med familie og hjem. Hjemmet bærer præg af kummerlige forhold, 

uoverskueligt rod og dårlig vedligeholdelse.  

Familien har haft tre forskellige familierådgivere tilknyttet på 1 år, ligesom der i 

samme periode har været flere måneder uden nogen tilknyttet rådgiver. Den 

sidste rådgiver har i løbet af kort tid lukket ned for hjemmekonsulenten, da den 

psykisk syge mor har fortalt, at hun godt selv kan klare tingene.   

Det er familievejlederen som kontakter Aktiv Fritid med henblik for at få hjulpet 

Dennis i gang med en fritidsaktivitet, så han kan komme lidt ud hjemmefra og 

få nogle nye relationer. 

Dennis har engang set en tv-serie med noget karate – det syntes han var rigtig 

sejt. 

Bekymringer for familien 

 Børnene i familien er stærkt truede – Mor er psykisk syg, der er ingen 

struktur i hverdagen og Dennis har ingen fast skolegang. 

 Flere forskellige rådgivere har været tilknyttet familien på meget kort tid – 

der har også været en periode hvor der ingen rådgiver har været knyttet 

til familien. 
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 Samarbejdet mellem de ansvarlige sektorer/forvaltninger fungerer ikke 

optimalt, hvilket ikke gavner Dennis’ situation 

Følgende er sat i gang  

Aktiv Fritid Dennis har udtrykt, at han godt kunne tænke sig at prøve kræfter 

med karate, da han har set noget om det i TV. Fritidsvejleder har derfor sat 

følgende i gang: 

1. Dennis er blevet tildelt 6 timers mentorstøtte om ugen 

2. Dennis er blevet tilmeldt karateprojektet, hvor Aktiv Fritid fungerer som 

bindeled mellem projektet og hjemmet 

3. Der er blevet købt udstyr til Dennis – ”Sportsbriller”, sko, karatedragt mv. 

4. Der er blevet afholdt diverse netværksmøder omkring Dennis 

I Starten gik Dennis til Karate to gange om ugen. Efter et netværksmøde blev 

det dog besluttet, at Dennis i stedet skulle gå til karate fire gange i ugen, og 1 

dag i skolen. Han har profiteret enormt meget af sin deltagelse i karatefamilien, 

men har haft brug for lidt hjælp til at komme i gang efter ferier m.v. Der har 

ingen fremgang været at spore i forbindelse med hans skoleaktivitet, hvilket var 

grunden til at han overgik fra fritidskarate til karatefamilien.  

Fritidsvejleder har forsøgt at bidrage til løsninger vedrørende skoledelen, men 

er ikke nået igennem hermed, selvom både skole og rådgiver synes at den 

forslåede løsning var brugbar.  

Sagen har været en lang og tung proces. Det har været uhyre svært at komme i 

kontakt med de mange forskellige rådgivere, flere skriftlige bekymringer er 

afsendt uden konkret tilbagemelding og samarbejdet mellem de forskellige 

involverede instanser har været ekstremt mangelfuldt – eller ikke tilstede? 

 Spørgsmål 

Den unge er sat i gang hos ”Aktiv Fritid”, hvad kunne familierådgiverens 

alternativ have været, såfremt ”Aktiv Fritid” ikke var en mulighed? Hvad ville 

alternativet koste??     

Svar 

”Børn har ret til nære stabile voksne”. Da moren ikke magter/ikke forstår at 

tage sig af denne del alene, er der brug for kompensation. Det vil typisk være 

aflastning eller en støtte-kontaktperson. Aktiv Fritids mentor har dækket en stor 

del af denne kompensation.  
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En evt. støtte-kontaktperson ville skulle understøtte at barnet kunne deltage i 

en fritidsaktivitet, da undersøgelser viser at det er af afgørende betydning for 

udsatte børn og unges trivsel og erhvervelse af positive sociale kompetencer.   

Der ville i starten blive givet kontingentstøtte, men det er rådgiverens ansvar at 

få forældrene til at prioritere den del.  

(Citat rådgiver: ”Aktiv Fritid” har i denne case haft en vigtig koordinerende 

funktion på grund af skiftende og manglende rådgivere. Denne funktion skulle 

være etableret andet steds i stedet). 

 

 


