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Baggrund og ramme 
for projektet

• Budget 2020-2023

- løft til byens syv udsatte områder

• Samarbejde mellem 3 forvaltninger (BUF, 
SUF, KFF)

• Børnenes deltagelse i  idrætsforeningerne i KK 
er lavere end landsgennemsnittet

• Reducere social ulighed i sundhed

• Motorisk usikre børn i indskolingen

• Aktive børn bliver til aktive voksne

- tidlig indsats



Københavns Kommune

Formål og målgruppe

Målgruppe:

• Børn i alderen 3-9 år, som 
enten går i børnehave eller 
fritidsinstitution

• Det er en forudsætning, at 
foreningen kan tilbyde et 
hold efterfølgende til 
målgruppen

Formål:

• At styrke børnenes generelle 
bevægelseskompetencer og 
sundhed gennem leg og 
idræt

• At motivere forældrene til at 
støtte deres børns motoriske 
udvikling og fortsatte 
idrætsdeltagelse

• At børnene fortsætter i 
idrætsforeningen og opnår 
positive erfaringer med at 
være en del af et demokratisk 
fællesskab, der bidrager til 
integration i nærområdet

Aktive Børn i Forening
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Mål og evaluering 
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1. 1/4 af børnene går til foreningsidræt efter et år

2. 1/3 af børnene deltager i minimum én prøvetime i foreningen efter forløbet

3. Forældrene får øget kendskab til det lokale foreningsliv

4. Institutionen fortsætter samarbejdet med foreningen efter forløbet

5. Pædagogerne opnår styrket faglighed omkring bevægelsespraksis samt øget 
kendskab til brobygningsmuligheder til foreningslivet i nærområdet

6. Børnene opnår styrket motorik, bevægelsesglæde og øget trivsel

7. Foreningen får styrket sine kompetencer med målgruppen samt inspiration til 
pædagogiske værktøjer

Børn

Forældre

Institution

Forening
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Citater
Citat leder af dagtilbud:

”Børnene oplever en følelse af at gå til rigtig 
fodbold med ægte trænere. Samtidig får 
pædagogerne inspiration til aktiviteter, som de 
kan fortsætte med tilbage i institutionen. Både 
forældre, børn og pædagoger er meget 
begejstrede for forløbet.”.

Citat foreningsinstruktør:

” Vi har fået et stort kendskab til de 
forskellige dagtilbud her i lokalområdet og 
en naturlig indgang til forældrene gennem 
’Aktive Børn i Forening’. Det er meget 
positivt for os at opleve, at kommunen 
arbejder så tæt sammen internt.  Det at tre 
forvaltninger er gået sammen om projektet, 
viser os foreninger, at det er en prioriteret 
indsats fra kommunens side. Og denne 
prioritering kommer i sidste ende børnene 
til gode. Og det er jo det, det hele handler 
om”.

Citat pædagog:

”Vi havde taget et specifikt barn med, netop 
fordi han havde haft det svært med sin 
bevægelsesglæde og efter forløbet, altså det 
er helt vildt, hvad der er sket med ham. Han 
deltager bare i så mange flere ting. Jeg tror 
helt sikkert, at han har fået den vildeste 
succesoplevelse i det her forløb, og det er 
også det vi har hørt fra hans forældre”.
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Film:  
https://www.dbutv.dk/secret/63640602/09e21e984f3ec2af7bf28c20
aff1a45a
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https://www.dbutv.dk/secret/63640602/09e21e984f3ec2af7bf28c20aff1a45a


Tak for nu
-Spørgsmål ?

Pia Brøgger
Mail: bg1k@kk.dk
Tlf. 2139 5747

28.09.2020

Idrætsudvikling, Kultur og Fritidsforvaltningen

Pia Brøgger, Udviklingskonsulent

mailto:bg1k@kk.dk

