
Fritidspas – Et tilbud til børn og unge

Til fagpersoner indenfor børne- og ungeområdet



Fritidspas
Sårbare børn og unge i Favrskov 
Kommune kan efter indstilling, 
og hvis det skønnes beretti-
get, tildeles et fritidspas. Med 
fritidspasset følger økonomisk 
støtte til at deltage i en organi-
seret fritidsaktivitet i Favrskov 
Kommune.

Støtten gives til betaling af 
kontingenter, da økonomisk 
støtte kan øge de berørte børn 
og unges deltagelse i fritidsakti-
viteter. Med et fritidspas er det 
muligt at fremme den fysiske og 
sociale aktivitet samt udbygge 
børn og unges netværk, og der-
med kan deres generelle sundhed 
og trivsel forbedres.

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge 
under 18 år i Favrskov Kommune. 
   I vurderingen af hvilke børn og 
unge, der kan komme i betragt-
ning 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  
 vanskeligheder
• Personlige forhold som eksem- 
 pelvis mobning, ensomhed/ 
 isolation
• Andre pædagogiske hensyn

Økonomisk støtte
Kontingentstøtten kan være op 
til 1.000 kroner per modtager per 
år, dog maksimalt kontingentpri-
sen og højst et fritidspas til hver. 
Koster fritidsaktiviteten 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 barnets/den unges tilknyt-
ning til fritidsaktiviteten.

Når den tre-årige periode er 
udløbet skal der indsendes en 

ny indstilling, hvis barnet/den 
unge fortsat ønsker at benytte 
ordningen.

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 indstiller og Kultur 
og Fritid. Der kan maksimalt 
bevilliges 1000 kroner til udstyr 
per barn/ung.

Der gives som udgangspunkt 
ikke tilskud til transport. 

Et fritidspas kan som udgangs-
punkt kun tildeles til en aktivitet i 
en godkendt folkeoplysende for-
ening i Favrskov Kommune samt 
billed- og musikskolerne. 

En oversigt over de godkendte 
folkeoplysende foreninger kan ses 
her: www.favrskov.dk

Indstilling  
og bevilling
Hvem kan indstille?
Du kan som lærer, pædagog, 



SSP-konsulent, socialrådgiver 
eller lignende fagperson med di-
rekte kontakt til barnet/den unge 
indstille til et fritidspas. Indstillin-
gen skal ske ud fra en individuel 
vurdering.
   Det er også muligt for frivillige i 
foreningslivet at indstille til Kultur 
og Fritid.
   Forældre kan ikke selv indstille 
deres barn/børn til et fritidspas.

Bevilling
Hvis det skønnes nødvendigt, 
inddrager Kultur og Fritid Børn og 
Skole i vurderingen af, om barnet/
den unge kan tildeles et fritidspas. 

Kultur og Fritid håndterer 
indstillingen og sørger for aftale 
med den pågældende forening 
om refusion af kontingent, samt 
nærmere aftale om tid, sted og 
udstyr m.v. 

Da ordningen med fritids-
passet ikke er fastsat ved lov, er 
der ingen mulighed for at klage i 
forbindelse med udstedelse eller 
afslag.

Hvad skal du gøre? 
Valg af fritidsaktivitet og indstilling:
• Tal med barnet/den unge om,  
 hvad der interesserer ham eller  
 hende, samt hvilke ønsker og  
 behov han/hun har til fritidsak- 
 tiviteter. Forsøg også at afklare,  
 om han/hun har det nødvendige  
 udstyr.
• Fortæl, hvilke fritidsaktiviteter  
 der tilbydes i Favrskov Kommune 
  – søg eventuelt viden hos   
 Kultur og Fritid eller de lokale  
 foreninger.
• Motiver barnet/den unge til at  
 deltage.
• Sørg for forældrenes samtykke  
 ved underskrift (se proceduren  
 for indstilling).
• Udfyld skema til brug for ind- 
 stilling, gerne digitalt (se proce- 
 duren for indstilling).

Støtte og opfølgning
• Sørg for i samarbejde med for-
eningen at sikre en god start – for 
eksempel ved introduktion og ved 
behov at følge barnet/den unge 
den eller de første gange.

• Støt og følg eventuelt op på 
aktiviteten – tal med barnet/den 
unge om, hvordan det går. Vis 
gerne en vedvarende interesse.
• Kontakt Kultur og Fritid på 
fritidspas@favrskov.dk, hvis der 
opstår problemer af den ene eller 
anden art.
• Gør Kultur og Fritid opmærk-
som på eventuelle ændringer i 
forholdet mellem barnet/den unge 
og foreningen. 
 

Hvis du vil  
vide mere
Har du brug for yderligere op-
lysninger, er du velkommen til at 
kontakte Kultur og Fritid på tlf.  
89 64 51 28 eller via e-mail på   
fritidspas@favrskov.dk

Du kan læse mere om fritids-
passet samt andre muligheder for 
støtte til deltagelse i foreningslivet 
på www.favrskov.dk/fritidspas



Fodbold Kampsport Svømning
 Bueskydning  Gymnastik Spejder Tennis 
Håndbold Parkour Cykling Fitness

Procedure for 
indstilling  til 
fritidspas
Kultur og Fritid opfordrer til, at du 
udfylder indstillingen digitalt. Er 
dette ikke muligt, kan du udskrive 
en PDF-blanket og sende indstil-
lingen til Favrskov Kommune som 
en sikker e-mail til  
sikkerpost@favrskov.dk eller per 
post til sekretariatet for Kultur og 
Teknik, Skovvej 20, 8382 Hinnerup. 

Den digitale løsning
Indstiller og barnet/den unges 
forældre/værge skal underskrive 
indstillingen med sit personlige 
NemID/NemID medarbejdersigna-
tur (nøglefil)/Digital Signatur. Du 
kan derfor udfylde selvbetjenings-
forløbet sammen med forældrene 
/værge, eller du kan udfylde 

indstillingen selv, hvorefter linket 
til indstillingen bliver sendt til for-
ældrene/værgen per e-mail. 
Bemærk ved fælles forældremyn-
dighed skal begge forældre/værge 
enten være fysisk tilstede ved 
indstillingen eller begge parter skal 
underskrive per e-mail.

Følgende oplysninger skal angives 
i indstillingen (her angivet i krono-
logisk rækkefølge):
1) Barnet/den unges kontaktop- 
 lysninger samt begrundelse for  
 indstilling
2) Forældrenes/værgens kontakt- 
 oplysninger 
3) Oplysninger om forening,  
 kontaktperson i foreningen,  
 (træner/formand), aktiviteten 
 og tidspunkt som fritidspasset  
 ønskes benyttet til

4) Dine egne kontaktoplysninger  
 samt din plan for introduktion  
 til og om muligt fastholdelse i  
 tilbuddet.

 
Herefter fremgår et sammen-
drag af indstillingen. Har du ikke 
rettelser eller røde krydser, skal 
du blot trykke ‘næste’. Du skal nu 
underskrive selvbetjeningsforløbet 
med NemID/Digital medarbejder-
signatur, hvorefter du modtager 
en kvittering via e-mail.

Ønsker du at udfylde endnu en 
indstilling er dette muligt.

Oplever du problemer med 
den digitale løsning?  
Send gerne et screendump til: 
fritidspas@favrskov.dk

INDSTILLINGS-
SKEMA

Skemaet findes her:
www.favrskov.dk/fritidspas


