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Barn/ung, der indstilles til et fritidspas
Navn

Adresse

Telefonnummer

Begrundelse for indstilling af barn/ung til et fritidspas (se vejledning pkt. 1)

Aktivitet, som fritidspasset ønskes benyttet til

Beskriv, hvorfor du indstiller barnet/den unge til et fritidspas

Institution (skole/daginstitution)

Dato

Indstilling til fritidspas

Sendes til Kultur og Fritid Udfyldes af kommunen
Sagsidentifikation           

Personnummer

Aktivitet

Forening/musikskole/
billedskole (se vejledning pkt. 2)

Kontaktperson
(formand/træner/underviser)

Periode

Pris - kontingent
(se vejledning pkt. 3)

Særligt behov for personligt 
udstyr (se vejledning pkt. 4)

Mandag 

Kontingent

Udstyr - art Pris

Oplysning om forældre/værge
Navn

E-mail

Adresse

Telefonnummer

Navn

E-mail

Adresse

Telefonnummer

Favrskov kommune
Sekretariatet for Teknik og Kultur
Skovvej 20
DK - 8332 Hinnerup

Startdato Slutdato

Tidspunkt

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Start (kl.)
Slut (kl.)

Halvårligt MånedligtÅrligtKontingentet er

Favrskov Kommune
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf: 89641010
Fax: 86646399
E-mail: sikkerpost@favrskov.dk
Web: www.favrskov.dk
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Navn

Stilling og relation til barnet/den unge

E-mailTelefonnummer

Person med relation til barnet/den unge, der indstiller til fritidspas (se vejledning pkt. 5)

Eventuel plan for introduktion til og fastholdelse i tilbud (se vejledning pkt. 6)

Læs mere om fritidspas på www.servicestyrelsen.dk/fritidspas 

Orientering
I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om fritids-
pas – og dermed økonomisk støtte til en fritidsaktivitet – 
kan der være brug for at kontrollere, at oplysningerne i 
indstillingen er korrekte. Vi gør opmærksom på, at afgivelse 
af urigtige oplysninger over for kommunen i forbindelse 
med ansøgningen kan resultere i, at der ifaldes et erstat-
nings- og/eller strafansvar.

Vi gør opmærksom på, at behandlingen af ansøgningen 
sker elektronisk, og at kommunen derfor registrerer og 
behandler oplysningerne digitalt. Den, som oplysningerne 
vedrører, har efter persondataloven ret til at se oplysnin-
gerne og få rettet/slettet eventuelle urigtige oplysninger.

Underskrift/samtykke - forældre/værge
Jeg er

eneindehaver
medindehaver

af forældremyndigheden over barnet
Dato og underskrift

af forældremyndigheden over barnet
Dato og underskrift

Jeg er
eneindehaver
medindehaver

Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældremyndighedsindehavere underskrive sam-
tykkeerklæringen.

Hvis du har forældremyndigheden alene, er det kun dig der skal underskrive samtykkeerklæringen.

Underskrift - indstiller
Dato og underskrift



NetBlanket Specialblanket  EG Kommuneinformation A/S
Side 3 af 3

FO 941_710 (09/2014)

Vejledning
1. Vurdering
I vurderingen af, hvilke børn og unge der kan 
komme i betragtning til et fritidspas, kan et 
eller flere af nedstående forhold indgå: 
• Sociale og økonomiske forhold i familien
• Fysiske handicap, diagnoser, overvægt mv.
• Sociale eller adfærdsmæssige vanskelighe-

der
• Personlige forhold som eksempelvis mob-

ning, ensomhed/isolation
• Andre pædagogiske hensyn.

2. Forening/musikskole/billedskole
Et fritidspas kan som udgangspunkt kun tilde-
les til en aktivitet i en godkendt folkeoplysende 
forening i Favrskov Kommune samt billed- og 
musikskolerne.

En oversigt over de godkendte folkeoplysende 
foreninger kan ses på www.favrskov.dk – skriv 
i søgefeltet: folkeoplysende foreninger A-Å.

3. Pris - kontingent
Kontingentstøtten kan være op til 1.000 kroner 
pr. modtager pr. år, dog maksimalt kontingent-
prisen og højst et fritidspas til hver. Koster fri-
tidsaktiviteten mere end 1.000 kr. skal forældre/
værge selv betale restbeløbet. 

Som udgangspunkt tildeles Fritidspasset i op 
til tre år. I løbet af de tre år skal Kultur og Fritid, 
inden barnet/den unge påbegynder en ny 
sæson, underrettes telefonisk eller pr. mail om 
den fortsatte deltagelse. Det skal gøres for at 
mindske risikoen for frafald og for at øge bar-
nets/den unges tilknytning til fritidsaktiviteten. 

Når den tre-årige periode er udløbet, skal der 
indsendes en ny indstilling, hvis barnet/den 
unge fortsat ønsker at benytte ordningen.

4. Særligt behov for personligt udstyr
Ud over kontingentstøtten kan der i ganske 
særlige tilfælde ydes støtte til nødvendigt 
sportsudstyr og lignende, som barnet/den 
unge ikke selv har mulighed for at betale. 
Omfang og beløb vurderes i dialog mellem ind-
stiller og Kultur og Fritid. Der kan maksimalt 
bevilges 1.000 kr. til udstyr pr. barn/ung.

5. Person med relation til barnet/den unge, 
der indstiller til fritidspas
Indstillingen kan foretages af lærere, pædago-
ger, socialrådgivere eller lignende fagpersoner 
samt frivillige i foreningslivet. Forældre kan 
ikke selv indstille deres barn/børn til et fritids-
pas.

Indstillingen skal ske ud fra en individuel vur-
dering.

6. Eventuel plan for introduktion til og fast-
holdelse i tilbud
Beskriv gerne din plan for, hvordan barnet/den 
unge introduceres og om muligt fastholdes i 
tilbuddet. Du kan overveje følgende for at intro-
duktion og fastholdelse lykkes bedst muligt:
• Hvad kan du som indstiller selv gøre?
• Kontakt forældre/værge og snak med dem 

om, hvordan de kan hjælpe barnet/den unge.
• Du kan opfordre forældrene/værge til at følge 

barnet/den unge til aktiviteten.
• Koordiner at barnet/den unge følges med en 

ven/veninde.
• Du kan opfordre andre fagpersoner til at vise 

interesse og snak med barnet/den unge om 
han/hun kommer afsted og hvordan det går.

• Du kan opfordre den pågældende forening til 
at støtte barnet/den unge til en god start.
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