
- et stærkt tilbud til socialt udsatte børn og unge

Til foreninger i
Esbjerg 
Kommune

Din forening og dit engagement som frivillig leder kan gøre en 
verden til forskel for et barn/en ung i “Aktiv Fritid”



Hvad er Aktiv Fritid?
”Aktiv Fritid” startede oprindeligt som et satspuljeprojekt, som havde til formål at støtte 
og guide flere stærkt socialt udsatte børn og unge til at blive foreningsaktive. Målet var 
300 børn og unge inden for en fireårig periode. Det lykkedes at igangsætte knap 400 
børn inden for projektperioden, hvilket skyldes den helt unikke måde, som I i fore-
ningerne har budt børnene velkomne på. 

Projekt Aktiv Fritid blev så stor en succes, at det pr. 1. april 2015 overgik til at være et 
fast tilbud i Esbjerg Kommune. Tilbuddet er forankret under SSP og Forebyggelse. Til at 
varetage tilbuddet er der ansat to fritidsvejledere. 

Lidt om børnene i Aktiv Fritid
”Aktiv Fritid” er et tilbud til børn i familier, som har det svært, og som derfor har svært 
ved at finde ressourcer til at støtte deres børn i en fritidsaktivitet. 

Familiens, og dermed også barnets udfordringer, kan være af forskellig karakter. Der kan 
være tale om sygdom, misbrugsproblemer og deraf store socioøkonomiske udfordringer. 
Det må dog ikke alene være økonomien, der er hindringen.

Som foreningsledere er det slet ikke sikkert, at I vil bemærke, at disse børn er meget 
anderledes end de øvrige børn i jeres forening. For mange af børnene handler problem-
erne om miljøet, og når de fjernes fra dette miljø, så vil problemerne måske slet ikke 
være at finde. 

Nogle af børnene kan være så emotionelt skadede, at vi som fritidsvejledere selvfølgelig 
vil være meget opmærksomme på at finde et match (aktivitet/forening), som kan rumme 
dette barn, og de vanskeligheder, det måtte have. 

Vi følger børnene i minimum et år, og kigger herefter på, om barnet er inkluderet, og 
kan fortsætte uden yderligere foranstaltninger. I forhold til det økonomiske, så kan det 
måske være, at der stadig er brug for, at kontingentet bliver betalt. I et sådan tilfælde vil 
vi give det videre til barnets sagsbehandler.

Som udgangspunkt skal foreningerne ikke have nogen kontakt til kommunen, udover den, 
de plejer. Er der spørgsmål vedrørende børnene, er man altid velkommen til at kontakte 
en af fritidsvejlederne i projektet. Der er altså ikke nogen direkte kontakt til kommunen 
vedrørende børnene. Når dette er sagt, så har man jo som alle andre borgere altid pligt 
til at underrette kommunen, hvis man oplever, at et barn mistrives. Dette glæder ALLE 
børn!(Jf. § 154, Lov om social service).

Den eneste forventning vi har, er at I gør det, I er gode til – at være foreningsledere, 
som er oprigtig interesserede i de børn (såvel som voksne), der træder indenfor i 
jeres forening, og nærer samme interesse for aktiviteten som jer. Det er på grund af 

Vores forventninger til foreningen og de frivillige ledere

Økonomi - hvad kan Aktiv Fritid tilbyde?
”Aktiv Fritid” sørger selvfølgelig for, at barnets kontingent og udstyr bliver betalt. 
Derudover er der også afsat penge til at tilknytte en fritidsguide, der kan følge de børn, 
der måtte have brug for det. Endvidere er der afsat penge til foreningsudvikling, som I 
er meget velkomne til at søge. Se mere på vores hjemmeside.

Værktøjer/uddannelse til foreningerne
En vigtig del af projektet er, at I i foreningerne skal klædes på til opgaven, og ikke må 
opleve at stå alene. Der er derfor afsat midler til at give foreningerne redskaber til at 
kunne klare de udfordringer, der følger i kølvandet på at inkludere stærkt socialt ud-
satte børn og unge. Det vil sige, at vi er parate til at give jer de redskaber, som I måtte 
have brug for. I har altid mulighed for at trække på fritidsvejlederne, men derudover 
vil vi også med passende mellemrum invitere jer til fyraftensmøder med et indhold, der 
kan hjælpe jer i arbejdet med børnene. 

Vi er meget interesserede i at høre fra jer i foreningerne, hvad I har brug for af red-
skaber - vi har nemlig ingen interesse i at bruge ressourcer på at lave noget, som ingen 
har brug for eller tid til (vi anerkender til fulde, at ”det er dem, der har skoen på, der 
ved hvor den trykker”). Kontakt os derfor gerne, hvis I har gode ideer.

Vi glæder os meget til at samarbejde jer, og håber meget, at I vil lade en dør stå på 
klem for børnene i ”Aktiv Fritid”.

jeres uegennyttige indsats og oprigtige engagement, at I er interessante for børnene i 
“Aktiv Fritid”. I skal ikke være nye sagsbehandlere, lærere eller pædagoger! I skal 
”bare” være oprigtige, interesserede voksne! Når det er skrevet, så håber vi jo meget 
på, at der i hver forening, som vores børn frekventerer, vil være én voksen, som vil 
påtage sig at være kontaktperson for det barn, vi møder op med. Der vil altid være en 
fritidsvejleder/-guide tilknyttet barnet, som I kan kontakte, hvis der er noget, I ønsker 
at vende. 

Børneattester! De foreninger, vi henvender os til, SKAL være under folkeoplysnings-
loven da vi så ved, at der er blevet indhentet børneattester på foreningens trænere og 
ledere. 



Til foreninger i  
Esbjerg 
Kommune

Har du brug for at vide mere om projektet, så er du velkommen til at kigge 
forbi ”Aktiv Fritids” hjemmeside: 
www.aktivfritid.esbjergkommune.dk.

Med venlig hilsen Fritidsvejlederne:

Vil du vide mere?

Karin Hansen-Schwartz

Mobil 2935 8571

kah3@esbjergkommune.dk

Claus Møller Hansen

Mobil 2329 5319

cmh@esbjergkommune.dk


