
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 
berettiget, tildeles 
et fritidspas. Med 

fritidspasset følger 
økonomisk støtte til 

at deltage i en organise-
ret fritidsaktivitet i Favrskov 

Kommune.

Støtten gives til betaling af kon-
tingenter, og enkeltstående arran-
gementer i forlængelse af fritids-
aktiviteter, fordi økonomisk støtte 
kan øge de berørte børn og unges 
deltagelse i fritidsaktiviteter. 

Med et fritidspas er det muligt at 
fremme den fysiske aktivitet samt 
udbygge børn og unges netværk, 
som kan være med til at forbedre 
deres generelle sundhed og trivsel.

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 fl ere 
af nedenstående forhold indgå:

• Sociale og økonomiske forhold i 
familien

• Fysiske handicap, diagnoser,  
overvægt mv.

• Sociale eller adfærds-
mæssige vanskeligheder

• Personlige forhold som eksem-
pelvis mobning, ensomhed eller 
isolation

• Andre pædagogiske hensyn

Hvad kan fritidspasset 
benyttes til?
Et fritidspas kan tildeles til en akti-
vitet i en godkendt folkeoplysende 
forening i Favrskov Kommune samt 
til billed- og musikskolerne. 

Økonomisk støtte
Støtten kan være op til 1.000 kroner 
pr. modtager pr. år, dog maksimalt 
kontingentprisen og højst et fritids-
pas ad gangen. Koster fritidsaktivite-
ten mere end 1.000 kr. skal foræl-
dre/værge selv betale restbeløbet til 
foreningen.

Tildelingsperiode
Et fritidspas godkendes til én aktivi-
tet ad gangen. Hvis barnet/den unge 
ønsker at fortsætte med aktivite-
ten i den efterfølgende sæson eller 
ønsker at skifte aktivitet, skal der 
ansøges om fritidspas på ny ved 
indsendelse af en ny indstilling. Den 
samlede støtte til aktiviteter kan 
maksimalt være 1.000 kr. pr. år. 

Indstilling og bevilling
Hvem kan indstille?
Du kan som lærer, pædagog, 
SSP-konsulent, socialrådgiver eller 
anden fagperson med direkte kon-
takt til barnet/den unge indstille til 
et fritidspas.  Indstillingen skal ske ud 
fra en individuel vurdering.

Det er også muligt for frivillige i for-
eningslivet at indstille til et fritidspas.

Forældre kan ikke selv indstille deres 
barn/børn til et fritidspas.

Bevilling
Kultur og Fritid vil efter modtagelsen 
af en indstilling vurdere om der kan 
gives støtte til et fritidspas. For-
ældre/værge vil modtage et brev 
om godkendelsen sammen med et 
fritidspas.

Indstiller vil modtage besked, hvis 
fritidspasset ikke godkendes.

På fritidspasset vil fremgå passets 
indehaver, støttebeløb samt oplys-
ninger som skal udfyldes af forenin-
gen, hvor barnet/den unge ønsker at 
gå. Forening og forældre/værge skal 
også underskrive fritidspasset.

Passet sendes til Kultur og Fritid 
efter udfyldelsen. Kultur og Fritid 
sender kontingentstøtten direkte til 
foreningen.

Forældre/værge skal selv sørge 
for at aftale opstart og tilmelding 
i foreningen. Hvis kontingentet 
overstiger støtten fra Kultur og Fritid 
skal forældre/værge aftale nærmere 
om betalingen af differencen med 
foreningen.

Hvad kan du selv gøre? 

• Motiver gerne barnet/den unge 
til at deltage i en aktivitet.

• Tal gerne med barnet/den unge 
om, hvilke aktiviteter der kan 
være mulighed for, og hvad der 
kan være ønske om.

• Sørg for 
at forældrene er 
orienteret om, at du 
indstiller til et fritidspas.

• Udlever eventuelt pje-
cen til forældrene

• Hjælp barnet/den unge 
med at få en god start på 
aktiviteten. 

• Hvis der er behov, kan 
du måske følge barnet/
den unge første gang og 
være behjælpelig med, at 
fritidspasset bliver afl everet og 
udfyldt i foreningen. Husk fritids-
passet også skal underskrives af 
forældre/værge. 

Hvis du vil vide mere
Har du brug for yderligere oplysnin-
ger, er du velkommen til at kontakte 
Kultur og Fritid på 89 64 41 07 eller 
via mail på fritidspas@favrskov.dk

Du kan læse mere om fritidspasset 
på  favrskov.dk/fritidspas.

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 sikkerpost@favrskov.dk 
eller per post til sekretariatet for 
Kultur og Teknik, Skovvej 20, 8382 
Hinnerup. 


