
Hvordan arbejder Kultur & Idræt, Roskilde 

Kommune med, at flere børn i sårbare 

positioner bliver aktive i foreningsfælleskaber

1

 V. Konsulent Michael Lind Olsen, KL. d. 6/4-2022



Kan fritidspas stå alene?

Det vi har erfaret er: 

 1: at økonomisk hjælp kan hjælpe til at få børn ind i foreningslivet og fastholde dem der, 

HVIS det primært er økonomi, der er familiens udfordring. 

 2: at fritidspas ikke nødvendigvis kan stå alene, når det handler om ikke-foreningsvante og socialt udsatte 

familier. Jo længere familien er fra forståelsen af foreningslivet i forvejen og jo mere udsat familien er, 

jo mere skal der til rundt om barnet og familien for at få barnet ind i foreningsfællesskabet og ikke 

mindst fastholde det der. Der kan (og skal) fritidspasordningen ikke stå alene. 

 Netop derfor har vi i Roskilde Kommune igangsat en stribe understøttende tiltag, mange i samarbejde 

med civilsamfundsaktører.
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Hvilke understøttende tiltag har vi i Kultur 

og Idræt, Roskilde Kommune?

 Vi arbejder på, og understøtter indsatser på fire niveauer: 

1: Introduktion til foreningslivet

2: Brobygning til foreningen

3: Kontingenttilskud

4: Fastholdelse i foreningsaktivitet
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1: Introduktion til foreningslivet

 Foreningslivet ind i Folkeskolen (en del af Åben Skole)

 Henvisernetværk til Fritidspasordningen Like My Life (Sundhedsplejen, skolelærere, SSP, Den Boligsociale 

Helhedsplan (idrætsbiblioteket), klubpædagoger mfl.)

 Boligsocial Indsats (Idrætsbiblioteket, Boligselskabet Sjælland) 

 Pulsskolen, Sommeraktiviteter
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2: Brobygning til foreningen

 Red Barnet, Plads til Alle

 Fritidskorpset, Dansk Flygtningehjælp

 Roskilde Ungecenter, Foreningsforløb

 Jump4Fun, DGI

 Velfærdsalliancen: Skill Camps, DBU

 Get2Sport: Roskilde KFUM

 Get2Sport: Bokseklubben AIK Roskilde

 Get2Sport: SIF Gymnastikhold.
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3: Kontingenttilskud

 Fritidspasordningen Like My Life (*)

 Tilskud til at komme ind i foreningen

 Fastholdelsestilskud

 Tilskud til ture og stævner (fastholdelse)

 Henvisning/rådgivning om andre puljer
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4:  Fastholdelse i foreningsaktiviteter

 Sociale Partnerskaber (*)

 Fastholdelsestilskud

 Velfærdsalliancen: Den Socialt Rummelige Fodboldklub, DBU
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Fritidspasordningen Like My Life –

hvordan fungerer den? 
 Formål: At få flere ikke-foreningsvante og socialt udsatte børn og unge ind i foreningslivet... Og 

fastholde dem der

 Målgruppe: 6-17 år, bosat i Roskilde kommune

 Rammen: 1000 kr. første år, hhv. 750 kr. og 500 kr. efterfølgende år + 500 kr. til ture og stævner. 

 Kan søges til: Folkeoplysende foreninger + de musiske skoler

 Rekruttering: Netværk, netværk, netværk blandt professionelle, der kender de børn, der har behov 

(henvisernetværket). Derudover forældre selv. 

 Man søger om tre ting: Kontingenttilskud, vejledning og/eller følgeordning. 

 Vejledning og følgeordning: Red Barnet, Plads til alle
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Ansøgningsskemaet
 Kan printes og sendes

 Kan afleveres fysisk på rådhuset

 Kan tage et billede af det udfyldte og sende

 Oplysningerne kan sendes i en mail

 Det skal være nemt for borgeren, så vi skal IKKE bruge 
NemID, CPR-nr, besværlige onlineløsninger og lignende.

 Det skal være administrativt nemt for foreningen, så vi 
klarer så vidt muligt det administrative (oprettelse af 
barnet, betaling mv) uden at involvere foreningen. 

Skriv titel via Indsæt -> Sidehoved og Sidefod 9



Sociale Partnerskaber 2021-2023

Baggrund: 

 Vi er i Roskilde Kommune relativt gode til at få børn og unge introduceret og brobygget til foreningslivet. 

 Foreningslivet har bedt om hjælp til at fastholde de ikke-foreningsvante børn og unge. 

 Inspiration fra Sociale Partnerskaber i Københavns kommune. 

Ramme:

 2020: Ansøgningsrunde til alle folkeoplysende foreninger med B/U-arbejde

 7 foreninger udvalgt blandt mange flere kvalificerede

 Modtager mellem 90.000 og 110.000 kr. årligt, udelukkende til løn.

 Netværk for de ansatte ressourcepersoner + temamøder for foreningerne

 Projektperiode: 1. januar 2021 – 31. januar 2023
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Sociale Partnerskaber 2021-2023

 Det som de deltagende foreninger arbejder med er: 

 Velkomst af børn og unge fra målgruppen

 Fastholdelse af børn og unge fra målgruppen

 Rekruttering af børn og unge fra målgruppen

 Etablering af samarbejder med lokale aktører om målgruppen

 Opkvalificering af foreningen bredt i forhold til arbejdet med målgruppen 

+ erfaringsudveksle til andre foreninger
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Perspektiver på Sociale Partnerskaber
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 Ressourceperson om betydningen af, at være social partnerskabsforening: 

”Det, at kunne gøre det ekstra, som jeg ikke kunne før, vi blev 

social partnerskabsforening – at der nu er familiens opbakning til, 

at jeg lægger de ekstra timer, fordi jeg får løn for det.” 

→ Tid til at gøre den ekstra indsats som oftest kræves i arbejdet med socialt udsatte og 

ikke-foreningsvante børn og deres familier.



Tak for i dag!
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Michael Lind Olsen

Konsulent i Kultur og Idræt, Roskilde Kommune

@: michaello@roskilde.dk

Tlf: 2445 5082 


