
Fritidspas 
i Skanderborg Kommune

Tilbud til børn og unge, 
som har brug for støtte og vejledning 

til at deltage i fritidsaktiviteter

KULTUR, BORGERE & PLANLÆGNING



Fritidspasordningen er en kickstart og 
en smagsprøve, som kan medvirke til 
at skabe motivation hos børn og unge 
til at deltage i fritidsaktiviteter. Nogle 
børn/unge trænger bare til en hånds-
rækning – andre til mere personlig 
støtte og økonomisk hjælp.

Målgruppe
Målgruppen er udsatte børn og unge i al-
deren 6-18 år, der af økonomiske, sociale 
eller sundhedsmæssige årsager ikke har 
mulighed for at deltage i fritidsaktivite-
ter på lige vilkår med jævnaldrende, og 
som ikke er omfattet af servicelovens 
bestemmelser.

Indstilling og bevilling
Fritidspasset tildeles af Kultur og Fritid 
efter indstilling af en kontaktperson/vok-
sen, der har direkte kontakt til barnet/
den unge – særligt lærere, pædagoger, 
sundhedsplejen, men også trænere el-
ler andre frivillige i foreningslivet, bo-
ligsociale medarbejdere m.fl. kan ind-
stille et barn/en ung til fritidspas. 

Læs mere om, hvordan du indstiller et 
barn/en ung til fritidspas på: 
www.skanderborg.dk/fritidspas

I vurderingen af, hvilke børn/unge, der 
kan komme i betragtning til et fritidspas, 
bør indgå et eller flere af nedenstående 
forhold: 

•	 Manglende	deltagelse	i	
 fritidsaktiviteter

•	 Manglende	forældreopbakning

•	 Stram	økonomi

•	 Sociale,	personlige	eller	adfærds-
mæssige vanskeligheder

•	 Udadreagerende

•	 Ensomme	/	isolerer	sig

Forældre kan ikke selv indstille deres 
barn/børn til fritidspas – og man kan ikke 
søge om fritidspas. 

Hvad kan fritidspasset 
bruges til?
Fritidspasset giver adgang til at deltage 
i aktiviteter i én forening beliggende i 
Skanderborg Kommune og har en max. 
værdi af 1.200 kr. pr. år. Relaterede ud-
gifter afklares i dialog mellem indstiller 
og Kultur og Fritid.

Fritidspasset giver gratis medlemskab i 
en af Skanderborg Kommunes godkend-
te foreninger (idræt – spejder m.fl.) 
– se oversigten her: 
www.skanderborg.dk/fritidsportalen

Der uddeles kun ét fritidspas pr. barn/
ung pr. år.

Kultur og Fritid udsteder fritidspasset. 
Passet er personligt og må kun anven-
des af den, det er udstedt til.

Fritidspasset afleveres i foreningen til en 
træner, leder el.lign. Fritidspasset udgør 
betalingen for at deltage i den pågæl-
dende aktivitet. 

Oplysning om fritidspas i 
Skanderborg Kommune
På Skanderborg Kommunes hjemmeside 
finder du

•	 en	guide til, hvad du som voksen/kon-
taktperson skal gøre – hvordan du kan 
støtte og vejlede og hvilke overvejel-
ser det er relevant at gøre sig

•	 et	skema til brug for indstilling til 
 fritidspas 

•	 oversigt over de foreninger, hvor 
 fritidspasset kan benyttes.

Oplysninger om ordningen
www.skanderborg.dk/fritidspas 

Guide
www.skanderborg.dk/guide 

Foreningsoversigt
www.skanderborg.dk/fritidsportalen  

Fritidspas
i Skanderborg Kommune

Tilbud om fritidspas gives til børn og unge, som har brug 
for støtte og vejledning til at deltage i fritidsaktiviteter på 
lige vilkår med jævnaldrende, og hvor det skønnes, at del-
tagelse i fritidsaktiviteter vil kunne være afgørende for 
barnets/den unges trivsel og udvikling.



Oplysninger til de 
godkendte foreninger i 
Skanderborg Kommune

Foreningen skal huske at:

1. Modtage Fritidspasset til 
 opbevaring

2. Sende en mail til 
 kulturogfritid@skanderborg.dk 

med: 

a. barnets kontaktoplysninger 
(navn, adresse, fødselsdato) 
samt oplysning om udgiftens 
størrelse og art (kontingent og 
foreningsaktivitet, medlemspe-
riode)

b. foreningens navn og CVR nr. 
– samt navn på træner/kontakt-
person til den aktivitet, barnet 
deltager i

3. Oplysningerne skal være Kultur og 
Fritid i hænde inden udgangen af et 
år, fritidspasset er udstedt i for at 
kunne blive refunderet.

Kultur og Fritid overfører herefter det 
pågældende beløb til foreningen.

Kontakt

Kultur- og fritidskonsulent 
Trine Jørgensen

Staben for Kultur, Borgere & 
Planlægning

Adelgade 44, 8660 Skanderborg

Tlf.: 87 94 78 15
trine.joergensen@skanderborg.dk

Fritidspas– godt i gang

www.skanderborg.dk/fritidspas

KULTUR, BORGERE & PLANLÆGNING

KULTUR, BORGERE & PLANLÆGNING


