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Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp, BROEN Danmark og 

DGI står sammen om en fælles vision: At alle børn og unge 

skal have lige adgang til et aktivt fritidsliv. Derfor opfordrer 

vi alle kommuner til at tilbyde fritidspas til udsatte børn 

og unge.

Vi ved, at et aktivt fritidsliv skaber fællesskaber, der styrker 

børns netværk og forståelse for samfundets spilleregler og 

bidrager til deres trivsel, sundhed og evne til at mestre livet. 

Hjælp os med at udbrede fritidspas til flere kommuner og 

sikre, at børn uanset økonomisk, social eller kulturel 

baggrund kan få adgang til foreningslivet.

Opfordring til landets kommuner:
 

 
Giv alle børn mulighed  
for et aktivt fritidsliv
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Økonomisk støtte kan 
udligne sociale forskelle  
i børns idrætsdeltagelse  
IDAN 2019 

”

piger og drenge i Danmark  
lever netop nu i fattigdom  
Arbejdernes Erhvervsråd 2019 

64.500

kommuner har hverken fritids-
pas eller lignende ordninger  
IDAN 2019 

40
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Tre anbefalinger
 
Med tre enkle anbefalinger vil vi gerne opfordre til, 
at alle kommuner i landet tilrettelægger en lokalt 
tilpasset ordning med fritidspas og social støtte til 
udsatte børn og unge.
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Foreningsaktive børn og unge er 
generelt mere tilfredse med livet, 
lykkeligere og føler sig langt mindre 
ensomme end dem, som ikke er  
Institut for Lykkeforskning, 2017

”
af danske børn  
dyrker motion

af børn, hvis forældre ikke er  
i arbejde, dyrker ikke motion
IDAN 2016, Danskernes motionsvaner

Vidste du at ...

83 %

40 %
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Frivillige og fagprofesionelle, der har den direkte kontakt 

med familierne, har ofte det bedste kendskab til børnenes 

situation og behov.

1. anbefaling 

Lad tillidspersoner  
indstille børn og unge  
til fritidspas
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En helhedsorienteret tilgang hvor økonomisk støtte 

suppleres af fritidsvejledning, følgeordning og anden social 

støtte til familierne, giver de bedste resultater.  

Hos civilsamfundet står vi klar til at bakke op.

2. anbefaling 

Prioriter en opsøgende  
og støttende brobygning 
og fritidsvejledning 
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Det er afgørende for ordningens succes, at den er kendt og 

bruges systematisk af de aktører, der møder og forstår de 

udsatte familier. Derudover er det afgørende, at ordningen 

er organiseret, så foreningslivet, som tager imod børnene, 

inddrages.

3. anbefaling 

Involver det lokale  
foreningsliv og relevante 
forvaltninger i udvikling  
og udbredelse
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Organisationerne stiller sig til rådighed og indgår gerne  

i en dialog om udviklingen og udbredelsen af en kommunal 

støtteordning, der spiller sammen med det lokale foreningsliv.

Kontakt:

Vil du have mere  
viden og handling?
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Opfordring til landets kommuner! 
Kontakt os, så vi sammen kan give alle 
børn mulighed for et aktivt fritidsliv.
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