NOTAT

Fritidspas
Vidensopsamling 1.12.2021-1.6.2022
Vidensopsamlingen om Fritidspas har til formål at give et overblik over indsatsen samt at
tjene som inspiration for det videre arbejde med Fritidspasordningen i Frederikssund
Kommune.
Denne vidensopsamling rummer information om arbejdet med implementeringen af
Fritidspasordningen for perioden 1.12.2021-1.6.2022, samt 1) opgørelse over antallet af børn
og unge, som er blevet indstillet til og har modtaget et Fritidspas, 2) fagpersoners brug af
Fritidspasordningen og 3) foreningernes oplevelse af kommunens Fritidspasordning.
Om Fritidspas
Fritidspas-indsatsen har til formål at yde støtte til at styrke børn og unges (0-18 år), som
befinder sig i en udsat eller sårbar position, muligheder for at deltage i fritidsaktivitet.
Fritidspas defineres som en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til børn og
unge til kontingent og udstyr.
Fritidspas-indsatsen er finansieret med midler fra Socialstyrelsen (1.678.390 kr.), der løber
frem til december 2023. Derudover har Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg
afsat yderligere midler (259.426 kr.) til Fritidspas-indsatsen målrettet børn og unge med
flygtninge- eller asylstatus, som har bopæl i Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik og Børne- og Ungepolitik 2021-2024 er
retningsgivende for Fritidspasordningens gennemførsel. Afsættet er, at børn og unges trivsel
og udvikling fremmes, idet kommunens medarbejdere og ledere understøtter en bred,
tværgående og systematisk involvering af lokalsamfundets fritidsfællesskaber i mødet med
børn og unge i særligt udsatte positioner. Ambitionen er at bygge bro til fællesskaber, der
eksisterer uden for skole og institution som fx idræts- og foreningslivet. Der er endvidere
fokus på sårbare børn og unge og betydningen af, at de føler delagtighed i fællesskaber.
Ambitionen går igen i Fritidspolitikken, hvor borgernes mentale og fysiske sundhed er vigtige
fokuspunkter i de kommende år, samt målet om at styrke inkluderende fællesskaber i
foreningslivet.
Vidensopsamlingen bliver udformet med henblik på, at evaluere og justere metoden omkring
Fritidspasordningen således, at der kan sikres en bæredygtig organisering af ordningen i
kommunen efter projektets afslutning.
Implementering
Fritidspas-indsatsen er forankret i Center for Kultur og Fritid med henholdsvis projektledelse
og fritidsvejledning. Der er blevet nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af
projektleder fra Center for Kultur og Fritid samt konsulenter fra Center for Familie og
Rådgivning og Center for Børn og Skole. Derudover er der løbende dialog med konsulenter
fra Center for Sundhed og Forebyggelse.
Arbejdsgruppens primære formål er at bidrage med viden om målgruppen for Fritidspas samt
de forskellige arenaer, hvor kommunens fagprofessionelle er i kontakt med målgruppen.
Endvidere at sikre udbredelsen og forankringen af Fritidspas-indsatsen hos de

fagprofessionelle, som indstiller til fritidspasset samt hos foreningerne, som modtager
børnene og de unge.

Indstillingsprocessen

Fagprofessionelle i Frederikssund Kommune, der arbejder med børn og unge fra 0-18 år, kan
indstille til Fritidspas. Fagpersonerne har således en vigtig rolle i at formidle kendskabet om
Fritidspas til de børn, unge og familier, som de er i kontakt med, samt at sikre, at Fritidspasset
uddeles til de børn og unge, der har et behov for støtte.
Indstillingsprocessen er udarbejdet med henblik på at gøre det så nemt som muligt for
kommunens fagpersoner at få kendskab om, samt indstille til, Fritidspas. Der er blevet
udarbejdet en hjemmeside - Fritidspas Frederikssund – som indeholder uddybende
information om Fritidspasordningen. Indstillingsformularen ligger ligeledes på hjemmesiden,
og udfyldes digitalt af den fagperson, der indstiller barnet.

Kommunikation og forankring

En vigtig opgave i projektets indledende fase har været at udbrede kendskabet om
Fritidspasordningen blandt kommunens fagpersoner. Udover en nyhed på henholdsvis
Frederikssund Kommunes hjemmeside og Facebook-side har medarbejdere og ledere i
kommunen fået skriftlig orientering om Fritidspasset; herunder indstillingsprocedure, link til
hjemmeside og indstillingsformular, mv. Derudover er der blevet afholdt mundtlige oplæg
hos Sundhedsplejen, på en fælles temadag for det tværgående SSP-samarbejde, på
henholdsvis klubledernes og skoleledernes fælles møder samt hos samtlige teams på børneog ungeområdet i Center for Familie og Rådgivning.
Der har fra styregruppens og arbejdsgruppens side været stor opmærksomhed omkring, at
en succesfuld implementering af Fritidspasordningen vil kræve, at implementeringen sker i
tæt samspil med både medarbejdere og ledere. I takt med at Fritidspasset udbredes i
kommunen, forventer vi at se, at Fritidspasset bliver en naturlig del af fagpersoners mindset,
når man tænker trivselsfremmende indsatser. Set i større perspektiv, så åbner Fritidspasset
op for en kulturforandring, som består i en øget bevidsthed omkring, at løsninger til
komplekse sociale problemstillinger ikke blot findes i vores egen forvaltning – men også i
form af børn og unges deltagelse i aktive, positive og lokale fritidsfællesskaber.
Fritidsvejledning
Børn og unge, som får tildelt et Fritidspas, kan fra kommunens fritidsvejledere modtage
vejledning i forbindelse med tilmelding og opstart til en aktivitet, betaling af kontingent,
indkøb af tøj og udstyr, tilmelding til turer og stævner. Der er blevet ansat to fritidsvejledere,
som fungerer som bindeled mellem de børn og unge, der gerne vil starte til en fritidsaktivitet,
deres forældre, de fagprofessionelle som indstiller, samt de foreninger, som skal tage imod
børnene og de unge.
På nuværende tidspunkt kan vi se, at fritidsvejlederne spiller en vigtig rolle i forhold til at
hjælpe de børn og unge, som kommer fra hjem, hvor forældrene ikke har ressourcerne til at
hjælpe med tilmelding og opstart til aktiviteten. Helt konkret berører flere af indstillingerne
familier, hvor kulturelle og/eller sproglige barrierer udover manglende økonomi er en
udfordring.
Fritidspas målrettet flygtninge
Som følge af krigen i Ukraine besluttede Folkeoplysningsudvalget at afsætte 200.000 kr. til
Fritidspasordningen i 2022 således, at ukrainske flygtninge og andre flygtningebørn og unge
har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Formålet er at sikre penge nok til
kontingentstøtte, både til de børn og unge som bor i Frederikssund Kommune, men også til
de børn og unge, som kommer til Frederikssund Kommune som flygtninge.
Status pr. 1 juni 2022
I forbindelse med evalueringen af Fritidspas-indsatsen indsamler vi data omhandlende 1)
antallet af børn og unge, som bliver indstillet til og modtager et Fritidspas, 2) fagpersonernes
brug af Fritidspasordningen og 3) foreningernes oplevelse af kommunens Fritidspasordning.
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I det følgende afsnit præsenteres data, der er indsamlet fra d. 1. maj 2022, hvor der blev
åbnet for indstillinger til Fritidspasset. Denne vidensopsamling indeholder ikke information
om foreningernes oplevelse af kommunens Fritidspasordning. Dette skyldes, at antallet af
børn og unge, som er startet til en aktivitet er for spinkelt på nuværende tidspunkt. Vores
oplevelse af dialogen med foreningerne har været meget positiv, og foreningerne ønsker at
bidrage til at tage i mod de børn og unge, som får tildelt et Fritidspas.
Center for Kultur og Fritid har for perioden 1.5.2022-1.6.2022 modtaget 13 indstillinger til
Fritidspas. Projektets målsætning var at modtage 10 indstillinger og vejlede disse børn til
opstart i fritidslivet i den første måned.

Alder ved indstilling
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Bilag 1

Bilag 1 viser fordelingen af alder på de børn og unge, som er blevet indstillet til et Fritidspas.
På nuværende tidspunkt ses det, at den mest indstillede aldersgruppe er 7-12 år. Denne
aldersgruppe står for 10 ud af 13 indstillede. For nuværende er fritidsvejlederne i færd med
at understøtte børnene og de unges opstart i foreningslivet, hvorfor kun få af de indstillede
børn og unge er startet til en fritidsaktivitet. Derfor er antallet af børn og unge, som er startet
til en fritidsaktivitet ikke medtaget i vidensopsamlingen.

Hvor modtager vi indstillinger fra
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Center for Familie og Rådgivning

Center for Sundhed og Forebyggelse

Center for Børn og Skole

Andet

Bilag 2

Bilag 2 viser fordelingen af afdelinger, der er modtaget indstillinger fra. På nuværende
tidspunkt har Center for Familie og Rådgivning indstillet i 7 ud af 13 børn/unge. Derudover
har én sundhedsplejerske stået for 4 indstillinger. Center for Børn og Skole har indstillet 2
børn/unge til et Fritidspas, i begge tilfælde er indstillingerne fra klubpersonale. Der er dermed
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ikke modtaget indstillinger fra henholdsvis daginstitutioner eller skoler, hvilket forventes vil
forandre sig over de kommende måneder.

Geografisk placering af indstillede
1
Frederikssund (3600)
Jægerspris (3630)
Skibby (4050)

12

Slangerup (3550)

Bilag 3

Bilag 3 viser fordelingen af de indstillede børn og unges postnumre i kommunen. På
nuværende tidspunkt er der modtaget 12 indstillinger, hvor familierne har adresse i
Frederikssund by. Derudover er der kommet én indstilling fra Jægerspris. Det forventes, at
der i takt med, at Fritidspasset bliver mere kendt i Center for Børn og Skole, vil komme en
større spredning rent geografisk på indstillingerne.
Det første Fritidspas
Fritidsvejlederens fortælling om det første barn, som har modtaget et Fritidspas:
Det første Fritidspas, som er tildelt, er til et barn, som havde et stort ønske om at spille
fodbold. Barnet havde før indstillingen til Fritidspasset været til tre prøvetræninger i den
lokale fodboldklub, men familien havde imidlertid ikke ressourcer til at melde barnet ind i
klubben. Dette førte til at en fagperson lavede en indstilling til Fritidspas.
Barnet kommer fra en større søskendeflok, som faren er alene-forsørger for. Fritidspasset vil
gøre det muligt for hans barn at spille fodbold. Faren spurgte ligeledes ind til mulighed for,
at lillebroren kunne modtage et Fritidspas. I forbindelse med indstillingen blev der
indledningsvis afholdt et møde i hjemmet med fritidsvejleder og familie. På mødet blev der
blandet andet talt om hvilket hold, der ville passe bedst til barnet, hvor overvejelser omkring
eksisterende kendskab, niveau, og jævnaldrende kammerater blev drøftet.
Barnet fik på mødet mulighed for at få svar på spørgsmål samt usikkerheder.
På mødet blev det aftalt, at barnet skulle deltage i nogle prøvetræning. Dette for at sikre de
bedste forudsætninger for en succesoplevelse og fastholdelse af barnet i idrætten. Efter et
par prøvetræninger kunne barnet meldes ind i klubben. Grundet familiens økonomiske
situation fik barnet endvidere økonomisk støtte til udstyr.
Fremadrettet
I takt med implementeringen af Fritidspas-indsatsen indhenter vi informationer, herunder
erfaringer fra foreninger, fagprofessionelle og de børn, unge og familier, som modtager et
Fritidspas, der er relevante i forhold til forankring af indsatsen.
I den kommende tid vil Center for Kultur og Fritid i fællesskab med den tværfaglige
arbejdsgruppe have fokus på at informere og inddrage foreningslivet yderligere i indsatsen.
Folkeoplysningsudvalget har afsat midler til organisationsudvikling omhandler at ”modtage
udsatte målgrupper i foreningerne”, med det mål at understøtte og udvikle foreningerne
således, at de frivillige er motiveret for og føler sig klædt på til at kunne tage imod børn og
unge, som befinder sig i en udsat eller sårbar position.
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Ligeledes vil der fortsat være fokus på forankringen af indsatsen hos de fagprofessionelle i
kommunen.
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