
 

Børn og Unges forenings- fritids- og kulturliv  

Udbredelse af Fritids- og kulturintro 

Sport & Fritid ønsker at udbrede konceptet Fritids- og kulturintro, som vi de seneste år har 
samarbejdet med Kulturforvaltningen og BOB om. Forløbene introducerer skoleelever for 
en bred vifte af idræts- og kulturaktiviteter i samarbejde med lokale foreninger. Konceptet 
startede som et tilbud til modtagerklasser, men er senest gennemført på Ellekærskolen. 
Flere skoler viser interesse for forløbene og vi vil gerne udbrede konceptet til flere skoler 
med det sigte at få flere børn og unge ind i foreningslivet. Vi ønsker sideløbende at 
afsætte midler til fritidsvejledning i forbindelse med forløbene – det kunne f.eks. være i regi 
af ForeningsMentor. Vi foreslår et beløb på 0,5 mio. kr. årligt. Der afsættes kr. 120-
150.000 pr. skole. 

  

Pulje til fastholdelse og styrkelse af aktive børn og unge i sunde fællesskaber i 
foreningslivet 

Puljen skal understøtte de folkeoplysende foreninger, der arbejder for at fastholde og 
styrke børn og unges deltagelse i sunde fællesskaber. De folkeoplysende foreninger kan 
søge puljen til at understøtte indsatser, der har til formål at fastholde og/eller rekruttere 
flere børn og unge til foreningslivet. Puljen vil samtidig understøtte og anerkende det 
frivillige arbejde foreningerne bidrager med til indsatsen for at give flere børn og unge 
adgang til sunde fællesskaber i foreningslivet. Vi foreslår 1 mio. kr. årligt. 
 
 

Pulje til styrkelse af fritidspasset gennem ressourcepersoner  

Foreninger kan gennem puljen søge midler til at styrke deres rekruttering af medlemmer, 
der modtager fritidspas. Børn og unge med fritidspas har ofte brug for en stærk opstart og 
en særlig indsats fra foreningerne for at blive integrerede og fastholdt i aktiviteterne. Vi 
ønsker gennem puljen at anerkende det arbejde foreningerne ligger i, at modtage 
medlemmer med fritidspas. Vi ønsker et beløb på 0,8 mio. kr. årligt. 

Flere foreninger har succes med at ansætte en ressourceperson, der har til opgave at stå 
for velkomst og administration af fritidspas. Dette kan være en mulig udnyttelse af puljen.  

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

 
 


