Guide til fritidspasordningen i Skanderborg Kommune
Hvem er omfattet af tilbuddet?
Tilbud om fritidspas retter sig mod udsatte børn og unge i alderen 0. kl. -24 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med jævnaldrende, og som ikke er omfattet af servicelovens bestemmelser.

Hvad går fritidspasordningen ud på?
Fritidspasordningen i Skanderborg Kommune er for alle børn og unge, der har brug for støtte og vejledning til at deltage i
fritidsaktiviteter.
Fritidspasordningen er en kickstart, en smagsprøve, som skal medvirke til at skabe motivation hos børn og unge til at deltage i fritidsaktiviteter.
Når man deltager i fritidsaktiviteter, får man mulighed for at møde andre, der har samme interesser som én selv. Man
skaber man nye venskaber og stærke sociale relationer, og man får man mulighed for at udfordre sig selv og udvikle sine
færdigheder inden for den aktivitet, man deltager i.
Fritidsaktiviteterne kan medvirke til at styrke børnenes/de unges selvværd, deres sociale kompetencer og relationer, deres
fysiske udfoldelse og give dem positive oplevelser i hverdagen.
For aftale om fritidspas gælder følgende:

Der tildeles fritidspas til én forening/aktivitet ad gangen.

Fritidspasaftaler gælder 1 år fra det tidspunkt, hvor aftalen indgås.

Relaterede udgifter til deltagelse i et fritidstilbud afklares i dialog mellem den, der indstiller barnet til et fritidspas,
og Staben for Kultur, Borger og Plan. Her vil der ske en individuel vurdering af barnets behov.

Hvor kan man benytte fritidspas?
Fritidspas tildeles til fritidsaktiviteter i en af de godkendte folkeoplysende foreninger samt til holdundervisning i Skanderborg Kulturskole.
Oversigt over godkendte folkeoplysende foreninger finder du på
http://book.webbook.dk/skanderborgkom/foreningsguide/

Hvilke børn/unge kan komme i betragtning til fritidspas?
Hvis du har kendskab til et barn eller en ung, der står uden en positiv fritidsaktivitet / et positivt fællesskab i fritiden, og som
har behov for en hjælpende hånd til, at denne situation kan ændres, er fritidspasordningen måske en mulighed.
Det vil typisk være et barn/en ung, der er karakteriseret ved et eller flere af nedenstående forhold:

Ikke deltager i fritidsaktiviteter

Ikke har forældreopbakning til at deltage i fritidsaktiviteter

Familien har en stram økonomi

Sociale, personlige eller adfærdsmæssige vanskeligheder

Hvordan kan du støtte og vejlede?
Afklaring

Tal med barnet/den unge om, hvilke interesser barnet/den unge har

Fortæl hvilke fritidsaktiviteter, der tilbydes i Skanderborg Kommune

Kontakt:
Staben Kultur, Borger og Plan - har det overordnede og koordinerende ansvar for fritidspasordningen.
Daglig ansvarlig/koordinator - kultur- og fritidskonsulent Trine Jørgensen, tlf. 87947815, trine.joergensen@skanderborg.dk
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Motiver barnet/den unge til at deltage i en fritidsaktivitet
Afklar hvilken aktivitet barnet/den unge gerne vil deltage i
Find i sammen med barnet/den unge at finde en passende fritidsaktivitet, der matcher ønsker og behov

Valg af fritidsaktivitet

Kontakt evt. Staben Kultur, Borger og Plan for en drøftelse af barnets behov/ønsker - herunder hvordan vedkommende bedst muligt hjælpes til at deltage i det ønskede fritidstilbud

Find sammen den rette forening/aktivitet – og vurder, om barnet har det nødvendige udstyr til at deltage i den
ønskede aktivitet

Sørg for forældrenes samtykke
Støtte og opfølgning

Sørg for i samarbejde med foreningen/træneren sikre en god opstart - f.eks. ved introduktion til den pågældende
aktivitet og ved at følge barnet /den unge den eller de første gange

Støt og følg op omkring aktiviteten – tal med barnet/en unge om, hvordan det går

Kontakt Staben Kultur, Borger og Plan, hvis der opstår problemer af en eller anden art, f.eks. hvis barnet har problemer i forhold til den valgte aktivitet. Problemerne skal tages i opløbet

Gør Staben Kultur, Borger og Plan opmærksom på eventuelle ændringer i forholdet mellem barnet/den unge og
foreningen, herunder om barnet ophører med at deltage i den valgte aktivitet.

Indstilling til fritidspas
Når du har talt med et barn om fritidspasordningen, og I har fundet frem til, hvilken aktivitet, barnet gerne vil deltage i, gør
du følgende:


Udfyld skema til indstilling til fritidspas og send det til kulturogerhverv@skanderborg.dk

Ved indstilling til fritidspas skal du oplyse følgende:

Barnets/den unges navn, alder og bopælsområde/skoledistrikt

Kontaktoplysninger på dig, som indstiller et barn til fritidspasordningen - samt din relation til det barn, du indstiller

At forældrene har givet samtykke

Hvilken aktivitet/forening, barnet/den unge ønsker at deltage i – og hvad det koster at være med

Dine bevæggrunde/motivation for at indstille barnet/den unge til at bliver omfattet af fritidspasordningen

Hvordan vil du formidle og følge op på barnets deltagelse i den aktuelle aktivitet - og hvad er din plan for introduktion og fastholdelse af barnet i den valgte aktivitet?

Sparring og aftaler
Staben Kultur, Borger og Plan

er din sparringspartner

afklarer – i samarbejde med dig og ud fra din indstilling til fritidspas -, om barnet kan blive omfattet af fritidspasordningen, og om der er brug for økonomisk støtte i form af betaling af kontingent m.v.

kan vejlede dig og barnet i forhold til at vælge relevante foreninger/aktiviteter i det område af kommunen, hvor
barnet bor/er tilknyttet

sørger for kontakten til den pågældende forening, herunder nærmere aftale om tilmelding, tid og sted, udstyr
m.v.

har ansvar for betaling af kontingent m.v.
Fritidspasordningen er ikke lovpligtig, og der gives som følge heraf ingen ankemulighed på afgørelse om bevilling af fritidspas.

Kontakt:
Staben Kultur, Borger og Plan - har det overordnede og koordinerende ansvar for fritidspasordningen.
Daglig ansvarlig/koordinator - kultur- og fritidskonsulent Trine Jørgensen, tlf. 87947815, trine.joergensen@skanderborg.dk
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