
KORT OM AKTIV FRITID, ESBJERG  KOMMUNE

▪ 2011-2015 et satspuljeprojekt under socialministeriet med 5,4 mill. kr.

▪ 2015-2016 på budgettet med 1,7 mill. kr. med plads til 100 b/u og 30 fortsættere.

▪ 2017-2021 på budgettet med 2,2 mill. kr. Nu med plads til 325 b/u pr. år og en ekstra ansat 
fritidskoordinator.

▪ Fra 2017- nye tilbud og partnerskaber. Eks.:

Svømmekørekort og Svømmepas (i samarbejde med SEPE og Ribe Fritidscenter)

Lokalforankret Fritidspas (op til 100 pas pr. år) I samarbejde med skoler, fritidsklubber m.v.

Fritidsbutikken (17 samarbejdspartnere og donationsarbejde)

Familie-svømmekørekort (i samarbejde med Medvind i Østerbyen, LF og Integrationshuset)

Velkommen i foreningslivet (i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, Integrationshuset og EFI)

PULS-skolen, i samarbejde med EFI, Medvind i Østerbyen og PULS-skolen

Power-Kids klubben (i samarbejde med Hjemløses venner)

LOOP-fitness (i samarbejde med Ungdomsskolen og LOOP-fitness)



FRITID MED BISTAND – EN NORSK MODEL
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FRITIDSGUIDEKORPSET

 Fritidsguidens opgave: Hente og bringe barnet til fritidsaktiviteten i op til 1 år (brobygger) + 
special opgaver.

 Opgaverne kan ses i en hemmelig Facebook gruppe, som alle skal være medlem af.

 Dernæst: fritidsguideplan og samtale med en af os + forbesøg i familien.

 Fritidsguiden får et honorar på 170 kr. i timen.

 Ca. 50 fritidsguider tilknyttet.

Fordele:

 Vi kan selv sikre kvaliteten i vores indsats og vi kan sætte børn i gang hurtigt, uden at skulle 
vente på andre indsatser.

Udfordringer:

 Det er tidskrævende at drive et fritidsguidekorps.



SMS’ER EFTER HVER AKTIVITET 



AKTIV FRITID 

LØFTER TO 

VIGTIGE 

OPGAVER



BIOLOGIEN HJÆLPER OS… 

OG DEN ER HELT GRATIS-

GRATIS-GRATIS!!

”Monkey see

monkey do”

Spejlneuroner!!



FRITIDSBUTIKKEN

 EFI 

 Aktiv Fritid

 Integrationshuset

 Local Up

 Familieteamet

 SSP konsulenter

 Natteravnene

 Recovery Bulls

 Foreningerne i området

 Integrationshuset

 Job Aktiv

 Hjemløsestrategien

 KUU

 M.fl.



AKTIV FRITID ER BERIGET AF 

MANGE DONATIONER.

HVER EN KRONE GÅR DIREKTE 

TIL BORGERNE.

 Alene i 2020 – 475.000 kr.:

 250.000 fra Salling fonden.

 50.000 fra Alice og Tage Sørensen.

 50.000 Fra Gyrithe og Kurt Skov.

 100.000 i arv fra en ældre dame.

 25.000 til ekstra julehjælp.



FRA 2022 -

Bortfald af ekstra midler: 

2 fuldtidsansatte fritidskoordinatorer max. 20 fritidsguider

15 Guldpas til familieafdelingen – via matchkonsulent… (Vi har 

siden 1.1.2022 modtaget 0 henvendelser) 

Ca. 150 lokalforankrede fritidspas på skolerne?????

Fritidsbutikken, Familieidræt og svømmekørekort.



AKTIV FRITIDS 

TILBUD

Indhold (GULDpas)

Ordinært 

fritidspas

(SØLVpas)

Lokalforankre

t fritidspas

(BRONZEpas)

Kørekort og 

Fritidsbutikke

n

Vejledning Ja –

i hjemmet

Ja –

på skolen

Ja –

I 

fritidsbutikken

Kontingent/Aktivitet 

betalt

X X X

Frit valg af aktivitet X Kun 

aktiviteter i 

lokalområdet

Delvis

Udstyr betalt X X (X)

Mulighed for 

fritidsguide

X

Et års tæt opfølgning X (X)

Mulighed for støtte ud 

over et år

X – ja, hvis 

betaling. 

X X



OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER:

 Vi mener, det er en kommunal opgave at hjælpe B/U i udsatte 

positioner til aktiviteter og ud i foreningerne.

 Fritidskoordinatoren skal kende det terræn, der arbejdes i og være let 

tilgængelig… også sent på dagen, når foreningerne er i gang.

 Det kræver en håndholdt indsats at rykke familier i udsatte positioner.

 Vi har en betalt følgeordning af timelønnede fritidsguider for at sikre 

kontinuitet. 

 I en politisk-ledet organisation er det vigtigt, hvilken søjle/forvaltning man 

er organiseret i.

 Foreningerne er pressede… så pas på dem ☺

 Hvis foreningerne skal lave ”socialpædagogisk arbejde”, mister de deres 

værdi for vores B/U.

 Hvem skal hjælpe, hvis indsatsen ikke er tilstrækkelig?


