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

Institution (skole/daginstitution)

Dato

Indstilling til fritidspas

nenummok fa sedlyfdUditirF go rutluK lit sedneS

Personnummer

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

Navn

Stilling og relation til barnet/den unge

E-mailTelefonnummer

Person med relation til barnet/den unge, der indstiller til fritidspas (se vejledning pkt. 4)

Underskrift - indstiller

Dato og underskrift
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Vejledning

neilimaf i dlohrof eksimonokø go elaicoS• 
• Fysiske handicap, diagnoser, overvægt mv.
• Sociale eller adfærdsmæssige vanskelighe-

der
• Personlige forhold som eksempelvis mob-

ning, ensomhed eller 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.

3. Pris - kontingent

Fritidspasset godkendes til én aktivitet og for 
én sæson. Kontingentstøtten kan være op til 
1.000 kr. pr. barn/ung pr. år, dog maksimalt 
kontingentprisen og højst ét fritidspas ad gangen. 
Hvis aktiviteten koster mere end 1.000 kr. skal for-
ældre/værge selv betale  restbeløbet til 
foreningen.

Hvis barnet/den unge vil fortsætte med aktiviteten 
i den efterfølgende sæson, eller vil begynde til en 
ny aktivitet, skal der indsendes en ny indstilling. 
Der vil inden for samme år maksimalt kunne ydes 
et samlet tilskud på 1.000 kr. pr. barn/ung.

4. 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. 

Du skal indsende skemaet til: 
Favrskov Kommunes e-boks. Find linket på 
hjemmesiden om fritidspas. 
Du kan også sende til:
Favrskov Kommune , Kultur og Fritid, Skovvej 20, 
8382 Hinnerup eller på mail: gihs@favrskov.dk. 

1. Begrundelse for indstilling

Ved indstilling til fritidspas til et barn/ung, 
skal det begrundes, hvorfor barnet/den unge 
indstilles. 
I vurderingen af, hvilke børn og unge der kan 
komme i betragtning til et fritidspas, kan et 
eller �ere af nedenstående forhold indgå:
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