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1. Aktivitet i Broen Danmark – status for 2013 

Idéen til at hjælpe udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv opstod i 2002, da Hans Søgaard 

oprettede Broen Horsens. I 2008 blev der oprettet en afdeling i Mariagerfjord med inspiration fra 

Horsens. Broen Danmark blev oprettet i 2009 og har siden arbejdet med at udbrede modellen og 

metoden fra Broen Horsens til andre dele af Danmark. Erfaringerne med dette er evalueret i 2012.
1
 

Status i denne rapport er opgjort pr. 31. december 2013. 

 

Status lokalafdelinger 

Etablerede lokalafdelinger 

Broen er aktuelt (pr. 31. december 2013) til stede med lokale afdelinger i 17 kommuner fordelt ud 

over landet: 

 Esbjerg 

 Guldborgsund 

 Haderslev 

 Herlev 

 Horsens 

 Køge 

 Mariagerfjord 

 Nyborg 

 Næstved 

 Odense 

 Struer 

 Svendborg 

 Sønderborg 

 Tønder 

 Vejle 

 Vordingborg 

 Aalborg 

Kommende lokalafdelinger under etablering 

Der arbejdes i øjeblikket på etablering af lokale afdelinger i følgende byer/kommuner: 

 Herning 

 Maribo/Lolland
2
 

                                                           
1
 Se rapporten ”Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem”, Broen Danmark, 2012. 

2
 BROEN Lolland blev stiftet den 25. februar 2014. 
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 Vejen
3
 

 Viborg 

 

Potentielle lokalafdelinger 

Der har været afholdt møder med lokale interessenter om muligheder for at oprette en lokal afdeling 

i følgende byer/kommuner: 

 Fredensborg 

 Roskilde 

 Rudersdal 

 Silkeborg 

 Slagelse 

 Tårnby 

 Aarhus 

 

På den følgende side vises en grafisk fremstilling af Broens lokalafdelinger på landsplan: 

                                                           
3
 BROEN Vejen blev stiftet den 12. marts 2014. 
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Figur 1: Grafisk fremstilling af Broens lokalafdelinger i Danmark (indsat hovedstadsområdet) 
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Status for støttede børn/unge i lokalafdelinger 

Broen Danmark har siden sommeren 2011 foretaget en udvidet registrering af støtte til børn og unge 

i lokalafdelingerne for at kunne dokumentere indsatsen og rækkevidden af indsatsen i samarbejde 

med lokalafdelingerne. I tabellen nedenfor er et overblik pr. 1. januar 2014. 

Tabel 1: Overblik over støttede børn/unge i Broens lokalafdelinger 

Afdeling (startår) Antal aktive 

børn aktuelt 

Antal aktive børn 

seneste status 

(nov. 2012) 

Antal børn i alt 

siden start af 

afdeling 

Esbjerg (2013) 1 0 1 

Guldborgsund (2011) 141 90 155 

Haderslev (2013) 0 0 0 

Herlev (2011) 60 32 84 

Horsens (2002) 479 554 704 

Køge (2012) 33 0 38 

Mariagerfjord (2008) 106 47 119 

Nyborg (2012) 67 13 119 

Næstved (2010) 34 4 43 

Odense (2011) 229 89 271 

Struer (2010) 32 4 35 

Svendborg (2012) 15 6 6 

Sønderborg (2012) 10 3 21 

Tønder (2011) 61 5 98 

Vejle (2010) 81 61 126 

Vordingborg (2013) 61 0 67 

Aalborg (2009) 189 102 199 

I alt 1599 1010 2086 
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Status for tilknyttede frivillige i Broens lokalafdelinger 

I tabellen nedenfor er et overblik over tilknyttede frivillige i lokalafdelingerne pr. 1. januar 2014. 

Tabel 2: Overblik over tilknyttede frivillige i Broens lokalafdelinger 

Afdeling (startår) Antal frivillige 

aktuelt 

Antal frivillige 

seneste status 

(nov. 2012) 

Antal frivillige i 

alt siden start af 

afdeling 

Esbjerg (2013) 3 0 6 

Guldborgsund (2011) 5 7 19 

Haderslev (2013) 3 0 3 

Herlev (2011) 7 7 7 

Horsens (2002) 9 9 9 

Køge (2012) 7 0 7 

Mariagerfjord (2008) 6 6 6 

Nyborg (2012) 4 4 5 

Næstved (2010) 4 4 5 

Odense (2011) 5 7 8 

Struer (2010) 7 6 8 

Svendborg (2012) 2 6 6 

Sønderborg (2012) 2 4 4 

Tønder (2011) 4 5 10 

Vejle (2010) 5 6 8 

Vordingborg (2013) 11 0 11 

Aalborg (2009) 10 5 12 

I alt 94 76 134 
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Sammenfattende ud fra overblik på Broens lokalafdelinger 

Udbredelse af Broen 

Broen er ved udgangen af 2013 til stede med 17 lokalafdelinger fordelt ud over landet. Fordelingen 

på landsdele er følgende: 

Jylland: 9 lokalafdelinger 

Fyn: 3 lokalafdelinger 

Sjælland/Øerne syd for Sjælland/Bornholm: 5 lokalafdelinger 

Forventningen ud fra de igangværende kontakter og henvendelser fra andre byer/kommuner er, at 

Broen i løbet af 2014 vil være etableret i yderligere 3-4 af byer/kommuner med nye afdelinger i 

Maribo/Lolland, Vejen og Herning samt måske Viborg. Der arbejdes desuden på at undersøge 

muligheder for etablering i Aarhus og Silkeborg. Det vil sige, at Broen Danmark med udgangen af 

2014 kan se frem til at have afdelinger i 20-21 byer/kommuner i alt, eventuelt 1-2 steder mere. 

Se mere i afsnit 3 om perspektiver for Broen Danmark. 

 

Støtte til børn/unge i lokalafdelinger 

Ved udgangen af 2013 støttes der 1.599 børn og unge mod 1.010 ved seneste opgørelse i november 

2012. Det er en stigning på 158 %. 

To af de registrerede lokalafdelinger (Esbjerg og Haderslev) var på opgørelsestidspunktet ikke 

rigtigt kommet i gang organisatorisk, men forventningen er, at begge afdelinger snart vil være i 

gang med at støtte lokale unge i et mindre omfang. 

Det samlede antal børn og unge, der er blevet støttet til en fritidsaktivitet gennem en lokal afdeling 

af Broen siden oprettelsen af den første afdeling (i Horsens) i 2002, er 2.086 ud fra de foreliggende 

registreringer. Det skal hertil bemærkes, at der først er påbegyndt en systematisk dokumentation af 

omfanget af støtte til børn og unge i forbindelse med projektet ”Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra 

mindrebemidlede hjem”, som Broen Danmark igangsatte i 2009 og afsluttede med udgangen af 

2012. 

Se mere i afsnit 3 om perspektiver for Broen Danmark. 

 

Status for tilknyttede frivillige 

Ved udgangen af 2013 er tilknyttet i alt 94 frivillige i Broens lokalafdelinger mod 76 ved seneste 

opgørelse i november 2012. Det er en stigning på knap 124 %. 
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To lokalafdelinger er i øjeblikket inde i en periode præget af stilstand, fordi der har været afgang i 

kredsen af frivillige, uden at der er kommet nye til. Begge afdelinger skal derfor reorganiseres med 

tilgang af frivillige for at sikre en kontinuerlig drift af afdelingen. Dette arbejder Broen Danmark på 

at understøtte i samarbejde med de tilbageværende frivillige i lokalafdelingerne og andre 

samarbejdspartnere i lokalområdet. 

Det samlede antal frivillige, der har været tilknyttet en lokalafdeling af Broen siden oprettelsen af 

den første afdeling i 2002, er 134 personer. Udover de registrerede frivillige har der i flere 

afdelinger været tale om, at et mindre antal personer har hjulpet med konkrete opgaver af kortere 

varighed, eventuelt ad flere omgange. Det samlede antal frivillige i Broen er derfor lidt højere, men 

der kan ikke sættes et præcist tal på dette. Det kan være hjælpere til telefonpasning, transport af 

børn, vejledning i sportsforretninger i forbindelse med indkøb af udstyr, hjælp til hjemmesider/it-

udstyr og pr-materialer af forskellige slags (foldere, bannere, mm.). 

Se mere i afsnit 3 om perspektiver for Broen Danmark. 
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2. Broen Danmark – organisering og opgaver 

I 2002 blev foreningen ”Støtteforeningen Broen Horsens” stiftet af Hans Søgaard. I 2008 blev der 

oprettet endnu en afdeling, Broen Mariager, efter inspiration fra indsatsen ved Hans og de andre 

frivillige i Horsens. 

Fra 2009 blev Broen Danmark oprettet med det formål at udbrede måden at hjælpe børn og unge til 

et aktivt fritidsliv til andre dele af Danmark. Dette arbejde blev støttet af midler fra ministerier. Fra 

2009 til 2012 blev der oprettet 11 nye lokalafdelinger i forskellige dele af landet, sådan at der i alt 

var 13 lokalafdelinger. Alle er organiseret som selvstændige foreninger med egne vedtægter, egen 

bestyrelse og økonomi, men med økonomisk støtte gennem fundraising fra Broen Danmark. 

Lokalforeningerne er en del af Broen Danmark, og udgangspunktet er ”Horsens modellen” – dog 

rettet til efter den enkelte kommunes demografi og specifikke problemstilling. Der er i alle 

lokalafdelinger en udstrakt grad af samarbejde med lokale idræts- og fritidsforeninger samt med 

nøglemedarbejdere i den kommunale organisation, primært fra børn-&unge- og social-

&sundhedsområderne i den pågældende kommune. 

I en del lokalafdelinger er der endvidere et velfungerende samarbejde med lokale sponsorer i form 

af loger, pengeinstitutter og virksomheder, som giver støtte som engangsydelser eller 

længerevarende sponsorater eller anden form for bidrag, fx i form af rabatter eller gratis ydelser ved 

køb af sportsudstyr, grafisk materiale og lignende. 

 

Organisering pr. 31. december 2013 

Bestyrelse: Broen Danmark har egen bestyrelse og vedtægter, og regnskabet revideres af en ekstern 

registreret revisor. Hans Søgaard er formand, Gerda Thykjær er kasserer, og Torben Engholm er 

menigt medlem og desuden medlem af Byrådet i Horsens Kommune. 

I september 2013 blev bestyrelsen udvidet med to medlemmer: Lone Ørsted og Per Løkken, begge 

er medlemmer af Byrådet i Horsens Kommune. 

Bestyrelsen afholder møder ca. 4 gange om året samt en årlig generalforsamling. Desuden holdes 

der arbejdsmøder ca. en gang om måneden for at tage stilling til den løbende drift af Broen 

Danmark. Sekretariatet deltager i arbejdsmøderne. 

Sekretariat: Broen Danmark har ansat en konsulent til etablering og forankring af lokalafdelinger 

(fuld tid) samt en ekstern evaluator/pr-medarbejder (deltid). Der har i perioden 2009-2011 været 

ansat endnu en konsulent etablering og forankring af lokalafdelinger (deltid).I 2013 har der været 

tilknyttet to ekstra konsulenter på deltid, dels til etablering og forankring af lokalafdelinger og dels 

til fundraising for Broen Danmark og for lokalafdelinger. 
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Opgaver 

Målet er at etablere lokale foreninger som afdelinger af Broen Danmark relevante steder i Danmark. 

Erfaringen er, at der i forvejen er mange projekter i de største byer, og at det umiddelbart har været 

vanskeligere at samle den rigtige personkreds her til at oprette en lokal afdeling. Modsat har det vist 

sig lettere at skabe et netværk af frivillige i de lidt mindre byer/kommuner. Lokalforeningerne er 

blevet støttet i etableringsfasen med startkapital, hjælp til pr (oprettelse af domæne, hjemmeside, 

foldere, pressemeddelelser osv.) og sparring i forbindelse med problemstillinger i forhold til 

målgruppen og lokale samarbejdspartnere. Der har i flere tilfælde været behov for en længere-

varende sparring og bistand til enkelte afdelinger i forbindelse med særlige forhold, for eksempel 

om økonomi til at opretholde aktivitetsniveauet og udskiftning i bestyrelsen. 

Desuden har Broen Danmark indsamlet data om tilknyttede frivillige og om støttede børn og unge i 

samarbejde med lokalafdelingerne samt stået for opsamling af erfaringer med Broens indsats hos 

samarbejdspartnere – kommunen, foreninger/klubber og andre aktører lokalt. 

 

Aktiviteter 

Broen Danmark har i samarbejde med lokale frivilligcentre, ildsjæle og kommunale initiativtagere 

arrangeret informationsmøder, som har været annonceret i lokale medier. Konsulenten har deltaget i 

møder med interesserede frivillige og samarbejdspartnere om muligheder for etablering af en lokal 

forening af Broen. Desuden har konsulenten deltaget i konferencer om udsatte børn og unge som 

oplægsholder og stået for workshops i forbindelse med temadage. 

Hvert år arrangerer Broen Danmark en konference for de aktive i Broens arbejde. Her inviteres 

lokalforeningerne til døgnseminar, hvor erfaringsudveksling er omdrejningspunktet. Udover dette er 

fundraising, regler for tavshedspligt og underretningspligt i forhold til det enkelte barn, som lokal-

foreningen hjælper, og fokusering på målgruppen vigtige elementer. Broen Danmark har også 

afholdt 2 temakonferencer om socialt udsatte børn og unge med oplæg af faglige eksperter.
4
 

                                                           
4
 Se program for Broen Danmarks konferencer i henholdsvis Horsens i 2010 og Tønder i 2011 under bilag 1 og 2. 
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3. Perspektiver for Broen Danmark 

I dette afsnit foretages en analyse af udvalgte forhold om de frivillige i Broen Danmarks 

lokalafdelinger ud fra status pr. 15. november 2012. 

 

Tabel 3: Overblik over frivillige i Broens lokalafdelinger (uddrag fra tabel 1) 

Satellit (afdeling af 

Broen) 

Startår for 

satellit 

Antal frivillige i alt 

(inkl. bestyrelse) 

Antal frivillige (inkl. 

bestyrelse) aktuelt 

Guldborgsund 2011 13 7 

Herlev 2011 7 7 

Horsens 2002 9 9 

Mariagerfjord 2008 6 6 

Nyborg 2012 4 4 

Næstved 2010 4 4 

Odense 2011 7 7 

Struer 2010 7 6 

Svendborg 2012 5 4 

Sønderborg 2012 5 5 

Tønder 2011 9 5 

Vejle 2010 7 6 

Aalborg 2009 5 5 

I alt 13 88 75 

Baseret på indberetninger fra lokalafdelinger sommer/efterår 2012.
5
 

Der har i alt været 88 frivillige i lokalafdelingerne, og der er aktuelt 75 frivillige. Der er ikke 

foretaget en registrering af årsager til, at frivillige er stoppet. Antallet af frivillige i den enkelte 

afdeling spænder fra 4-9. Som tidligere nævnt er langt de fleste frivillige medlemmer af den lokale 

bestyrelse, og de løser i flere tilfælde andre konkrete opgaver ved siden af bestyrelsesarbejdet. 

                                                           
5
 Skema til registrering af frivillige og støttede børn/unge blev først taget i brug fra juni 2011 som del af projektet. Der 

er derfor ikke indsamlet data om alle forhold før dette tidspunkt, lige som der kan mangle oplysninger om enkelte 
forhold om nogle frivillige og børn/unge efter dette tidspunkt, hvis oplysningerne ikke er registreret i lokalafdelingen. 
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Den enkelte bestyrelse kan vælge at rekruttere flere frivillige til at løse konkrete opgaver, men flere 

af de forholdsvis nyetablerede lokalafdelinger har prioriteret indsatsen om bestyrelsesarbejdet samt 

om at skabe et godt netværk til nøglepersoner i den kommunale forvaltning og til foreninger i 

lokalområdet. Antallet af bestyrelsesmedlemmer varierer fra 3-7 og er fastsat i den enkelte afdelings 

vedtægter. 

 

Analyse af frivillige i Broens lokalafdelinger 

Køn 

En opgørelse af samtlige frivillige (både aktive og ophørte) i Broen viser, at cirka 2 ud af 3 frivillige 

er kvinder. Der er dog et flertal af mænd i enkelte afdelinger, mens der også er enkelte afdelinger, 

hvor der udelukkende er kvinder blandt de frivillige. 

Sammenlignet med nationale tal for frivillighed stemmer sammensætningen af Broens frivillige 

godt overens med fordelingen af frivillige på det sociale område, hvor andelen af kvinder er lidt 

højere end mænd.
6
 

Figur 2: Køn – antal og fordeling blandt frivillige i Broens lokalafdelinger 

 

 

 

Note: Baseret på samtlige frivillige, n = 88 

 

                                                           
6
 Inger Koch-Nielsen, Lars Skov Henriksen, Torben Fridberg og David Rosdahl (2005): "Frivilligt arbejde. Den frivillige 

indsats i Danmark". København. Socialforskningsinstituttet, rapport 05:20 

Kvinde 
70% 

Mand 
30% 

Køn frivillige - andel 

Køn Antal 

Kvinde 62 

Mand 26 

Sum 88 
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Alder 

De aktuelt aktive frivillige i Broens lokalafdelinger spænder i alder fra 19 til 75 år. Der er flest 

frivillige i aldersgrupperne 40-49 år (23 %) og 60-69 år (23 %). Godt halvdelen (52 %) af Broens 

frivillige er under 50 år. 

Aldersgruppen under 20 år udgør 2 %. Gruppen 20-40 år udgør samlet 27 %, de 40-60-årige udgør 

tilsammen 39 %, og gruppen 60-80 år udgør i alt 31 %. 

 

Figur 3: Alder – antal og fordeling blandt aktuelt aktive frivillige 

Alder Antal Andel (%) 

Under 20 år 1 2 

20-29 år 5 9 

30-39 år 10 18 

40-49 år 13 23 

50-59 år 9 16 

60-69 år 13 23 

70-79 år 5 9 

80-89 år 0 0 

Sum 56 100 
Note: Kun baseret på aktive frivillige, ikke data på alle, n=56 
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Varighed af tilknytning som frivillig 

Hvis man ser på samtlige personer, der har været tilknyttet lokalafdelinger af Broen, er den 

gennemsnitlige varighed af indsatsen som frivillig næsten 2 år (22,4 måneder). De aktuelt aktive 

frivillige i Broen har været tilknyttet i gennemsnit i mere end 2 år (25,3 måneder). Nogle frivillige 

er holdt efter en periode som aktiv i Broen. I gennemsnit har de ophørte frivillige været tilknyttet i 

næsten et halvt år (5,5 måneder). 

 

Tabel 4: Varighed – gennemsnitlig tilknytning som frivillig 

Varighed 
(måneder) Antal 

Sum 
måneder Gennemsnit 

Aktive frivillige 75 1897,4 25,3 

Ophørte 
frivillige 13 72,5 5,5 

Sum 88 1969,9 22,4 
Note: Baseret på samtlige frivillige, n=88 

 

Blandt de aktuelt aktive frivillige har cirka 1 ud af 3 (32 %) været tilknyttet 1-2 år, og 1 ud af 4 (27 

%) har været frivillige i ½-1 år. Cirka 1 ud af 3 (32 %) har været aktive i 3 år eller længere, hvilket 

må siges at være en høj andel for en forening, hvor kun 3 af de 13 afdelinger har eksisteret i 3 år 

eller mere. 

 

Figur 5: Varighed – antal og fordeling blandt aktuelt aktive frivillige 

Varighed (år) Antal Andel (%) 

Under ½ år 7 9 

½-1 år 20 27 

1-2 år 24 32 

3-5 år 18 24 

6-10 år 3 4 

Mere end 10 år 3 4 

Sum 75 100 
Note: Kun baseret på aktive frivillige, ikke data på alle, n=75 
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Opsamling på frivillige i Broen Danmark 

Mål: at rekruttere 300 frivillige (30 i hver satellit) 

Der har været tilknyttet i alt 88 frivillige i Broens lokalafdelinger, og der er aktuelt 75 frivillige. Der 

har primært været tale om frivillige, som samtidigt er medlemmer af bestyrelsen for lokal-

afdelingen. De frivillige i bestyrelsen har varetaget forskellige praktiske funktioner ved siden af 

bestyrelsesarbejdet. 

Nogle lokalafdelinger har tilknyttet frivillige udover bestyrelsen, men da flere lokalafdelinger er 

forholdsvis nyetablerede (oprettet i 2011 eller 2012), har de prioriteret indsatsen som bestyrelse og 

de mest presserende opgaver med at knytte kontakt til samarbejdspartnere lokalt og varetage støtte 

til børn og unge. Enkelte lokalafdelinger har knyttet frivillige til udover bestyrelsen, og de har gode 

erfaringer med at inddrage frivillige til konkrete opgaver som for eksempel at følge børn og unge til 

aktiviteter, hjælp med indkøb af udstyr til børn og unge, pr og kommunikation og lignende. 

Det har vist sig, at målet om at rekruttere 300 frivillige (30 i hver satellit) ikke har været afgørende 

for at skabe velfungerende lokalafdelinger. Men der kan være et vigtigt perspektiv i at arbejde med 

at strukturere og fordele arbejdsopgaver i den enkelte lokalafdeling, og her kan det blive relevant at 

tilknytte flere frivillige til konkrete enkeltopgaver, hvilket også vil aflaste bestyrelsen i afdelingen. 

Se mere i afsnit 8 om perspektiver for Broen Danmark. 
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5. Børn og unge støttet af Broens lokalafdelinger – analyse 

I dette afsnit foretages en analyse af udvalgte forhold om de støttede børn og unge i Broen 

Danmarks lokalafdelinger ud fra status pr. 15. november 2012. 

 

Tabel 5: Overblik over støttede børn/unge i Broens lokalafdelinger (uddrag af tabel 1) 

Satellit (afdeling af 

Broen) 

Startår for 

satellit 

Antal børn 

i alt 

Antal børn 

aktuelt 

Guldborgsund 2011 103 90 

Herlev 2011 33 32 

Horsens 2002 703 554 

Mariagerfjord 2008 65 47 

Nyborg 2012 16 13 

Næstved 2010 9 4 

Odense 2011 103 89 

Struer 2010 4 4 

Svendborg 2012 6 6 

Sønderborg 2012 3 3 

Tønder 2011 14 5 

Vejle 2010 68 61 

Aalborg 2009 107 102 

I alt 13 1234 1010 

Baseret på indberetninger fra lokalafdelinger sommer/efterår 2012.
7
 

Der er samlet set givet støtte til 1234 børn og unge fordelt på de nuværende 13 lokalafdelinger siden 

oprettelsen af den første afdeling Broen Horsens i 2002. Aktuelt støttes 1010 børn og unge. Det 

største antal børn støttes af Broen Horsens (554), dernæst følger Broen Aalborg (102) samt Broen 

                                                           
7
 Skema til registrering af frivillige og støttede børn/unge blev først taget i brug fra juni 2011 som del af projektet. Der 

er derfor ikke indsamlet data om alle forhold før dette tidspunkt, ligesom der kan mangle oplysninger om enkelte 
forhold om nogle frivillige og børn/unge efter dette tidspunkt, hvis oplysningerne ikke er registreret i lokalafdelingen. 
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Guldborgsund og Broen Odense (hhv. 90 og 89). Det forholdsvis større antal støttede børn i Broen 

Horsens skal ses i sammenhæng med, at denne afdeling var den første og i 2012 har den eksisteret i 

10 år. 

De afdelinger, som er oprettet i 2012, har oplyst, at de har haft flere henvendelser om støtte til børn 

eller unge, men endnu ikke indgået konkrete aftaler om støtte. Derfor er antallet af aktuelt støttede 

børn og unge sandsynligvis lidt højere end det angivne antal i skemaet ovenfor. 

Der er ikke registreret årsager til, at støtten til et barn eller en ung er ophørt. To lokalafdelinger har i 

forbindelse med en nærmere analyse (se afsnit 6 om børn og unges oplevelser af aktiviteter) 

vurderet, hvilke årsager der i den pågældende afdeling er mest almindelige ud fra de tilbage-

meldinger, som afdelingen har modtaget fra samarbejdspartnere og/eller fra barnet/den 

unge/familien. De to lokalafdelinger nævner følgende årsager: 

1) barnet/den unge falder for aldersgrænsen på 18 år (gælder for ca. 2/3 af de ophørte 

børn/unge i den ene afdeling) 

2) barnet/den unge ønsker ikke at fortsætte med aktiviteten (gælder for 1/3 i den ene afdeling) 

3) familien flytter fra området 

4) familien havde kun søgt om en engangsydelse 

5) familien får selv mulighed for at overtage udgiften (sket i 1 tilfælde i den ene afdeling) 

6) lokalafdelingen har indstillet støtten, fordi barnet/den unge ikke mødte op til aktiviteten 

længere (sket i 2 tilfælde i den ene afdeling) 

Som omtalt er der ikke sket en systematisk registrering af årsager til, at støtten er ophørt, men de 

nævnte årsager ovenfor vil sandsynligvis også forekomme i de øvrige afdelinger. 

 

Analyse af børn og unge støttet af Broens lokalafdelinger 

Køn 

Registreringen af samtlige støttede børn og unge (både aktuelt aktive og ophørte) i Broens 

lokalafdelinger viser, at der er omtrent lige mange drenge (52 %) og piger (48 %). Der er forskelle 

mellem afdelingerne, hvor nogle afdelinger har en mindre overvægt af piger, som støttes, mens 

nogle har en mindre overvægt af drenge. 

Figur 5: Køn – antal og fordeling af støttede børn og unge i Broens lokalafdelinger 

Køn Antal 

Dreng 536 

Pige 492 

Sum 1028 

Note: Baseret på samtlige støttede børn og unge, ikke data på alle, n = 1028 
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Alder 

De aktuelt aktive støttede børn og unge i Broens lokalafdelinger spænder i alder fra 2 til 22 år. Der 

er flest i aldersgrupperne 10-12 år (29 %) og 13-15 år (23 %). Samlet set er cirka 4 ud af 5 (82 %) af 

de støttede børn 10 år eller ældre. Knap 1 ud af 10 er over 18 år (8 %) 1 ud af 20 er 6 år eller yngre. 

Tallene må tages med et vist forbehold, da der kan være fejl eller manglende oplysninger i 

registreringerne af eksempelvis barnet eller den unges fødselsår, eller at ophør af støtte ikke er 

registreret, hvilket kan betyde, at der er registreret for mange unge i aldersgruppen ’over 18 år’ i 

forhold til det reelle antal. 

 

Figur 6: Alder – antal og fordeling af aktuelt aktive støttede børn og unge 

Alder Antal Andel (%) 

0-6 år 45 5 

7-9 år 129 14 

10-12 år 266 29 

13-15 år 209 23 

16-18 år 192 21 

Over 18 år 78 8 

Sum 919 100 
Note: Kun baseret på aktuelt aktive støttede børn og unge, ikke data på alle, der tages forbehold for 

fejl i registreringen i lokalafdelingerne, n = 919 

 

Dreng 
52% 

Pige 
48% 

Køn børn og unge - andel 
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Varighed af støtte til børn og unge gennem Broen 

Ud fra de tilgængelige data i registreringerne fra lokalafdelingerne har det kun været muligt at 

opgøre varigheden af støtte til børn og unge fra Broen for en mindre dels vedkommende. Det 

skyldes, at den systematiske registrering af start- og sluttidspunkt for støtten først blev indført som 

del af en fælles praksis for registrering i afdelingerne fra juni 2011. 

Opgørelsen viser, at tæt ved halvdelen (47 %) af de aktuelt aktive børn og unge er blevet støttet af 

Broen i 1-2 år, og at cirka 4 ud af 10 (39 %) er blevet støttet ½-1 år, mens cirka 10 % er blevet 

støttet mindre end et halvt år, og 1 % er blevet støttet i 2-3 år. 

Disse tal skal ses i lyset af, at der er kommet mange nye afdelinger til i 2011 og 2012. 

 

Figur 7: Varighed – antal og fordeling blandt aktuelt aktive børn og unge 

Varighed Antal Andel 

Under ½ år 70 12 

½-1 år 225 39 

1-2 år 272 47 

2-3 år 6 1 

3-4 år 0 0 

4-5 år 0 0 

Mere end 5 år 0 0 

Sum 573 99*) 
Note: Kun baseret på aktuelt aktive støttede børn og unge, ikke data på alle, der tages forbehold for 

fejl i registreringen i lokalafdelingerne, n = 573 
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*) Sum afviger fra 100 % pga. afrunding til hele tal 

 

 

Type af støtte til børn og unge 

Broens lokalafdelinger kan vælge at støtte børn og unge på forskellig måde, alt efter behovet i det 

konkrete tilfælde. Afdelingerne har haft mulighed for at registrere, hvordan støtten til det enkelte 

barn/ung er givet. Registreringen på dette område har dog ikke været systematisk i alle afdelinger. 

 

Figur 8: Type af støtte – antal og fordeling blandt støttede børn og unge 

Type af støtte Antal 

Kontingent 224 

Udstyr 13 

Kontingent + udstyr 207 

Transport 4 

Andet 28 

Sum 476 
Note: Baseret på samtlige støttede børn og unge, ikke data på alle, n = 476 

 

Støtte udelukkende til kontingent er givet til knap halvdelen af samtlige støttede børn og unge (47 

%), og for godt 4 ud af 10 børn/unge (43 %) er støtten givet til en kombination af kontingent og 

udstyr. Støtte udelukkende til udstyr er givet til 3 %. Anden støtte er givet til 6 %, og det kan 

omfatte eksempelvis: støtte til lejrtur eller studietur, sportsstævne eller sportsskole i ferie og 

lignende. Støtte til transport er givet til 1 %. 
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Samarbejdspartnere om støtte til børn og unge 

Broens lokalafdelinger modtager i mange tilfælde henvendelser fra forskellige personer, som kan 

være fagmedarbejdere i kommunen i forvaltningen, i skole/skolefritidsordning (SFO) eller inden for 

SSP-samarbejdet i kommunen (skole, social og politi) om konkrete børn og unge, der har behov for 

støtte for at kunne deltage i en fritidsaktivitet, typisk idræt eller sport. Afdelingerne har haft 

mulighed for at registrere, hvorfra de er blevet kontaktet i forbindelse med en henvendelse om 

støtte. Registreringen på dette område har dog ikke været systematisk i alle afdelinger. 

 

Figur 9: Samarbejdspartnere – antal og fordeling blandt støttede børn og unge 

Samarbejdspartner Antal 

Forvaltning/kommune 230 

SFO 9 

Skole 32 

SSP 12 

Anden 139 

Sum 422 
Note: Baseret på samtlige støttede børn og unge, ikke data på alle, n = 422 

 

For godt halvdelen (54 %)af de registrerede henvendelser sker kontakten fra en person i et af 

kommunens forvaltningsområder (se også note nedenfor). For 1 ud af 3 henvendelser (33 %) 

kommer den fra en ’anden’ person, hvilket kan dække over eksempelvis: træner/leder i forening 
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eller klub, forældre til barnet/den unge, ungerådgiver, sundhedsplejerske eller den unge selv.
8
 For 1 

ud af 10 (10 %) registrerede henvendelser kommer den fra skole/SFO. Henvendelser fra SSP udgør 

3 %. 

 

 

Opsamling støtte til børn og unge 

Mål: at aktivere 1200 og fastholde 900 udsatte børn og unge i alderen 8-18 år 

Broen har samlet set støttet mere end 1200 børn og unge i alderen 0-18 år.
9
 1234 børn og unge er 

registreret til at have modtaget støtte i lokalafdelingerne pr. 15. november 2012, heraf er 1010 

aktuelt aktive med støtte fra Broen og dermed fastholdt udover projektperioden. Hertil kommer et 

mindre antal børn og unge, hvor lokalafdelingerne har modtaget henvendelse om støtte, men endnu 

ikke indgået en aftale. 

Målet betragtes som opfyldt, men der kan stilles spørgsmål ved relevansen af at operere med et 

kriterium om at fastholde børn og unge i en fritidsaktivitet med støtte fra en lokalafdeling af Broen. 

Der kan som nævnt være flere årsager til, at støtten til et barn eller en ung ophører, uden at det 

betyder, at støtten ikke har været relevant og gavnlig for barnet/den unge. I de tilfælde, hvor 

familien – eller eventuelt den unge – selv overtager udgiften til fritidsaktiviteten, kan det ligefrem 

siges at være et succeskriterium, at støtten ophører. Det kræver dog en nærmere undersøgelse af 

årsager til, at støtten ophører. Se mere i afsnit 8 om perspektiver for Broen Danmark. 

                                                           
8
 Selvom ungerådgivere og sundhedsplejersker er en del af den kommunale organisation, har lokalafdelingen opfattet 

vedkommende som en særlig samarbejdspartner og registreret under ’anden’ ledsaget af en uddybende bemærkning. 
Dermed er andelen af henvendelser, som kommer via forvaltning/kommune reelt højere, end det fremgår af 
opgørelsen ovenfor. 
9
 Den enkelte lokalafdeling kan i sine vedtægter fastsætte, hvilken aldersgruppe man støtter lokalt, dog støttes børn 

og unge almindeligvis kun op til og med det fyldte 18 år. 
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6. Børn og unges oplevelse af fritidsaktivitet støttet af Broen – analyse 

Om undersøgelsen 

Formålet var at få mere viden om deltagelsen i fritidsaktiviteter for børn og unge, der bliver støttet 

af Broen. Undersøgelsen skal belyse, hvilken betydning deltagelsen i fritidsaktiviteter har for 

barnets/den unges trivsel, herunder om barnet/den unge får styrket sit sociale netværk gennem 

fritidsaktiviteten. 

Undersøgelsen blev gennemført juni-august 2012. De tre afdelinger i undersøgelsen var: Herlev, 

Mariagerfjord og Odense. De tre afdelinger er valgt ud fra, at de repræsenterer forskellige forhold 

ved Broens lokalafdelinger. 

Broen Herlev: Hører hjemme i bykommune, er forholdsvis nyetableret (2011), har tæt samarbejde 

med kommunen, har oprettet særligt tilrettelagte aktiviteter for børn og unge. 

Broen Mariagerfjord: Hører hjemme i landkommune, har eksisteret i flere år (siden 2008), har tæt 

samarbejde med kommunen. 

Broen Odense: Hører hjemme i bykommune, er forholdsvis nyetableret (2011), har tæt samarbejde 

med boligforening og sportsklubber i lokalområde i kommunen, støtter mange børn og unge med 

anden etnisk baggrund. 

Undersøgelsen blev foretaget med spørgeskemaer
10

, der blev udsendt til hjemadressen for de børn 

og unge, som på udsendelsestidspunktet (juni 2012) modtog støtte i tre lokalafdelinger. Der blev 

ikke udsendt skema til børn og unge, som ifølge lokalafdelingens registrering var ophørt med at 

modtage støtte på tidspunktet for undersøgelsen. 

Der blev sendt et skema med en frankeret svarkuvert til de børn og unge, der var registreret med en 

postadresse hos lokalafdelingen. Da ikke alle børn og unge, som modtager støtte i de enkelte 

afdelinger, er registreret med en adresse, eller på grund af mangelfulde oplysninger om den fulde 

adresse, har det ikke været muligt at medtage alle registrerede børn i undersøgelsen. 

Ud fra anden erfaring med spørgeskemaundersøgelse af støtte til udsatte børn og unges fritidsliv 

(Oxford Researchs evaluering af Fritidspas
11

) var forhåbningen, at svarprocenten ville være på 30-

40 % (i Oxford Researchs undersøgelse var svarprocenten fra børn og unge 28 %). Derfor vurderes 

det som tilfredsstillende, at svarprocenten i denne undersøgelse er på 51 %. 

Selvom svarprocenten er tilfredsstillende, må der tages forbehold for den mulighed, at svarene i 

undersøgelsen i højere grad kommer fra mere ressourcestærke børn/unge og i lavere grad fra mindre 

ressourcestærke børn/unge, som derfor ikke afspejles i samme omfang i undersøgelsen. 

 

                                                           
10

 Spørgeskemaet findes som bilag 4 til denne rapport. 
11

 Oxford Research (2009): Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge, Servicestyrelsen 



Status 2013 27 Broen Danmark 

Tabel 6: Oversigt over udsendelse af spørgeskemaer 

Afdeling af 
Broen 

Antal børn/ unge 
registreret som 
aktive 

Antal 
skemaer 
udsendt 

Retur pga 
fejl i 
adresse 

Antal 
skemaer 
modtaget 

Svarprocent 
(modtagne i forhold 
til udsendte skemaer) 

Herlev 32 18 1 6 33 % 

Mariagerfjord 54 30 1 20 67 % 

Odense 64 55 0 27 49 % 

I alt 150 103 2 53 51 % 

 

Børnenes køn, alder og sproglige baggrund 

Køn: I undersøgelsen indgår der flere drenge (68 %) end piger (32 %). Det er en højere andel af 

drenge end i den samlede registrering af børn og unge i alle afdelinger af Broen, hvor andelen af 

drenge udgør 52 %, mens piger udgør 48 %. Registreringerne i de tre lokalafdelinger viser dog, at 

både hos Broen Mariagerfjord og Broen Odense er to tredjedele af de støttede børn og unge drenge, 

og det afspejles dermed ved en højere andel af drenge i denne undersøgelse i sammenligning med 

alle lokalafdelinger under et. Hos Broen Herlev er der til gengæld en overvægt af piger (58 %). 

 

Figur 10: Børn og unge i spørgeskemaundersøgelse fordelt på køn 

 

N = 53 

 

Alder: I forhold til alder er lidt over halvdelen (59 %) af børnene i undersøgelsen 10 år eller ældre. 

Flest støttede børn er mellem 10 og 12 år (42 %), mens aldersgruppen 7-9 år er den næststørste (34 

%). De to største aldersgrupper udgør til sammen 76 %. Der er ikke nogen over 18 år blandt 

besvarelserne. Gruppen af børn på 6 år eller yngre udgør 8 %. 

Sammenlignet med alle lokalafdelinger under et er børnene i denne undersøgelse generelt yngre end 

i den samlede opgørelse (se afsnit 5 i denne rapport). 
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Figur 11: Børn og unge i spørgeskemaundersøgelse fordelt på alder 

 

N = 53 

 

Sprog: I spørgeskemaet spørges til, hvilket sprog der tales i hjemmet. I alle hjem tales der dansk, og 

i 28 hjem tales der også et andet sprog ud over dansk. Det vil sige, at lidt over halvdelen (53 %) af 

de støttede børn og unge i undersøgelsen er tosprogede. 

 

Tabel 8: Hvilke sprog tales i hjemmet? 

Sprog Antal 

Albansk 4 

Arabisk 2 

Dansk 53 

Somalisk 14 

Spansk 2 

Tamilsk 3 

Tyrkisk 3 

To sprog 28 

Sum 109 
Note: Flere har angivet, at der tales mere end et sprog i hjemmet, n = 53 

Somalisk er det oftest talte sprog sammen med dansk, hvilket afspejler, at Broen Odense støtter en 

del familier med somalisk baggrund. I nogle af svarene fra børn med somalisk baggrund nævnes 

direkte, at en forælder næsten kun taler somalisk 
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Spredningen i sproglig baggrund er størst blandt besvarelserne fra børn/unge i Broen Odense. 

Blandt svarene fra Broen Herlev nævnes albansk som det eneste sprog ud over dansk, og hos Broen 

Mariagerfjord er det kun tamilsk, som nævnes som andet sprog. 

I et enkelt tilfælde angiver barnet/den unge, at der tales tre sprog i hjemmet. 

 

Børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter 

Barnet/den unge har selv angivet aktiviteten, og enkelte går til mere end en aktivitet. Den oftest 

angivne aktivitet er fodbold, men i flere tilfælde er det netop fodbold, som flere børn har 

kombineret med en anden fritidsaktivitet. De næsthyppigst oplyste aktiviteter er gymnastik/ 

springgymnastik og ridning. 

 

Tabel 8: Hvad går du til i din fritid? 

Aktivitet Antal 

Boksning 1 

Dans 2 

Fodbold 23 

Gymnastik/springgymnastik 4 

Håndbold 2 

Karate 2 

Lektiecafe 1 

Ridning 4 

Sang/kor 1 

Skoleorkester 1 

Skydning 1 

Spejder 1 

Svømning 1 

Teater/teatersport/drama 2 

Note: Ikke alle har svaret på spørgsmålet, enkelte har angivet mere end en aktivitet 

 

Enkelte børn/unge har oplyst at gå til mere end en fritidsaktivitet. I nogle tilfælde er der tale om, at 

barnet/den unge har skiftet aktivitet, som det fremgår af følgende uddybende besvarelser: 

”Louise har fået støtte til gym i 2 år, dans i 1 år og lige fået støtte til fodbold, hun 

er glad for at kan deltage i de samme aktiviteter som sine venner pga støtten.” 

(forælder til pige 11 år) 

 

”Gik til svømning før, det ikke så dyrt der skal ikke hele tiden købes nyt tøj og 

sko. Kunne godt tænke mig at gå til badminton sammen med min bror Lasse og 
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fodboldt skole næste år. Har ikke prøvet inu da min mor ikke kan køre mig der 

over. Hilsen Nikolaj.” (dreng 10 år) 

 

Figur 12: Hvor tit går du til fritidsaktiviteten? 

 

N = 53 

Næsten halvdelen (45 %) går til en fritidsaktivitet 2 gange om ugen, og 1 ud af 4 (25 %) går mere 

end 2 gange om ugen. For samlet set 70 % af børnene giver aktiviteten gennem Broen dem indhold 

i fritiden 2 eller flere gange om ugen. 1 ud af 4 (25 %) går til aktiviteten én gang om ugen, mens 2 

% går til aktiviteten 1-2 gange om måneden. 

2 har svaret, at de ikke går til en fritidsaktivitet, selvom de op til skolernes sommerferie var 

registreret som aktive hos Broen. Det kan skyldes, at spørgeskemaet blev udsendt lige før 

sommerferien, og at barnet/den unge først har udfyldt og sendt skemaet efter sommerferien. De to 

har uddybet deres svar: 

”Mine forældre har ikke mere råd til at betale mig medlemskab i fodboldklub.” 

 

”Jeg gik til ridning og hadsund skoleorkester (stoppet).” 

I begge tilfælde har barnet/den unge deltaget i en aktivitet med støtte fra Broen, men er holdt – i det 

ene tilfælde på grund af forældrenes økonomiske situation. 

 

Figur 13: Kommer du til fritidsaktiviteten hver gang? 

 

N = 49 
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Alle, der har besvaret spørgsmålet, kommer til aktiviteten de fleste gange eller hver gang (100 %), 

og knap 4 ud af 5 (78 %) svarer, at de kommer hver gang. 

 

Figur 14: Hvor længe har du gået til fritidsaktiviteten? 

 

N = 49 

Næsten 6 ud af 10 (59 %) svarer, at de har gået i mere end et år. 1 ud af 5 (20 %) har gået mellem et 

halvt og et helt år, og lige så mange (20 %) oplyser, at de lige er begyndt og har gået til aktiviteten 

mindre end et halvt år. 

Det skal ses i forhold til, at 2 af de undersøgte afdelinger af Broen er oprettet i 2011 og dermed har 

mange forholdsvist nyligt tilknyttede børn og unge. (Se også afsnit 5 om varighed af støtte til børn 

og unge i lokalafdelinger samlet set). 

 

Figur 15: Hvem følger dig til fritidsaktiviteten? 

 

N = 49 

Cirka 4 ud af 5 (82 %) følges med nogen til aktiviteten, mens cirka 1 ud af 5 (18 %) tager selv af 

sted. I langt de fleste tilfælde følges barnet/den unge med forældre (61 %) eller søskende/andre fra 
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familien (6 %). 8 % af børnene angiver, at de følges med venner eller andre ikke-voksne, mens 6 % 

oplyser, at de bliver fulgt af en voksen fra den lokale afdeling af Broen. 

 

Børn og unges oplevelse af at deltage i fritidsaktiviteter – motivation og sociale relationer 

I undersøgelsen fokuseres der på, hvilken betydning deltagelsen i aktiviteten har for barnet/den 

unges trivsel og sociale liv ved at spørge til oplevelsen af at være med og at skulle af sted til 

aktiviteten samt til de sociale relationer til andre børn/unge og voksne i forbindelse med aktiviteten. 

 

Figur 16: Hvad synes du om at gå til fritidsaktiviteten? 

 

N = 49 

For samtlige besvarelser gælder, at barnet/den unge synes, at aktiviteten er sjov at være med til, 

hvilket må siges at være en høj grad af tilfredshed med tilbuddet. 

 

Figur 18: Glæder du dig til at skulle af sted til fritidsaktiviteten? 

 

N = 49 

Når der kommer til motivationen for at skulle af sted til aktiviteten, svarer 9 ud af 10 (90 %), at de 

glæder sig hver gang, mens 1 ud af 10 (10 %) svarer, at de glæder sig nogle gange. Der er ikke 

nogen, som svarer, at de ikke har lyst til at tage til aktiviteten. 

Svarene på de 2 spørgsmål tyder på, at der er en høj grad af lyst og motivation hos de børn og unge, 

der deltager i fritidsaktiviteter med støtte fra Broen. 
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Figur 18: Har du fået nye venner, efter at du er begyndt til fritidsaktiviteten? 

 

N = 48 

For flere end 9 ud 10 (92 %) børn/unges vedkommende har deltagelsen i aktiviteten betydet, at de 

har fået udvidet deres sociale netværk med andre børn/unge. Dog er der 8 %, som angiver, at de 

ikke har fået nye venner gennem deltagelsen. Det kan muligvis dække over, at de allerede kender 

nogle af de andre børn/unge i tilbuddet, fordi de har gået der i forvejen eller kender dem andre 

steder fra. 

Nogle af børnene skriver som en uddybende kommentar om det sociale aspekt: 

”Jeg synes det er sjovt at gå til fodbold. Jeg har fået nogle nye venner ovre i 

fodboldklubben. Jeg leger nogle gange med dem. Jeg har haft en af mine venner fra 

fodboldklubben over hos mig hjemme på besøg, og det var sjovt. Vi legede 

sammen. Så jeg har det sjovt når jeg er til fodbold.” (pige 8 år) 

 

”Jeg er rigtig glad for at gå til gymnastik og jeg har lært mange at kende og fået 

nogen nye gode venner.” (pige 9 år) 

 

”Det er fedt at gå til sport og være sammen med sine venner.” (dreng 17 år) 

 

”Jeg er meget glad med nye venner. Vi spiller fodbold altid.” (dreng 11 år) 

 

Figur 19: Har du lært nogle nye voksne godt at kende? 

 

N = 47 

For flere end 9 ud af 10 (91 %) børn/unges vedkommende har deltagelsen betydet, at de har lært en 

eller flere voksne godt at kende. Dog er der 9 %, som angiver, at de ikke har lært nogen nye voksne 
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godt at kende. Det kan muligvis dække over, at de allerede kender de voksne i tilbuddet, fordi de 

har gået der i forvejen eller kender dem andre steder fra. 

Et par af børnene skriver som uddybende kommentar: 

”Jeg er meget glad med nye venner og vokse som jeg har mødt.” (dreng 10 år) 

 

Jeg er glad for Claus fra broen han er sød og altid sød han har lært mig meget han 

hjælper mig altid.” (dreng 11 år) 

 

Betydningen af Broens støtte til fritidsaktiviteten 

I undersøgelsen er der desuden fokus på, hvilken betydning Broens støtte har for, om barnet/den 

unge deltager i aktiviteten. Det sker ved at spørge til, om barnet/den unge ville være begyndt uden 

støtten og til, om de deltog i en aktivitet forud for støtten. 

 

Figur 20: Ville du være begyndt på fritidsaktiviteten, hvis du ikke havde fået støtte af Broen? 

 

N = 49 

Godt halvdelen af børnene/de unge (51 %) vurderer, at de ikke ville være begyndt uden støtte fra 

Broen. Cirka 1 ud af 4 (24 %) svarer, at de også ville være begyndt uden støtten, og cirka 1 ud af 4 

(24 %) er ikke sikker (svar ’måske’). 

Det er altså cirka halvdelen, som selv vurderer, at støtten fra Broen har haft betydning for, at de er 

begyndt på fritidstilbuddet. 

Et af børnene skriver som en uddybende kommentar, at det ikke ville have muligt at gå til to 

fritidsaktiviteter, hvis ikke Broen havde givet støtte til den ene aktivitet. 

Et andet barn skriver som uddybende kommentar om familiens økonomi: 

Jeg vil skrive om at jeg var rigtig glad for at gå til fodboldklubben. Jeg blev faktisk 

ked af det, da jeg fik at ved af mine forældre at de vil melde mig ud af kluben på 

grund af dårlig økonomi og at de kan ikke længere betale til et nyt medlemskab 

kontingent til næste år. (dreng 6 år) 
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Et par forældre skriver som en uddybende kommentar: 

”Vi er meget glade for at Broen kunne hjælpe, da han ellers ikke kunne fortsætte 

med aktiviteten :)” (forældre til dreng 12 år) 

 

”Jeg vil gerne takke meget for jeres hjælp. Da vi har 4 børn i huset som går til 

fodbold.” (forælder til dreng 17 år) 

 

Figur 21: Gik du til en fritidsaktivitet, før du fik støtte af Broen? 

 

N = 49 

Godt 6 ud af 10 børn/unge i undersøgelsen (61 %) gik i forvejen til en aktivitet, før de begyndte at 

modtage støtte fra Broen, og godt halvdelen (53 %) gik i forvejen til den samme aktivitet. For cirka 

4 ud af 10 (39 %) børn/unges vedkommende gik de ikke til noget forud for støtten. For de, der gik 

til en aktivitet i forvejen, har støtten fra Broen sandsynligvis været medvirkende til, at de er blevet 

fastholdt i aktiviteten jf. kommentarerne under figur 20. For de børn/unge, der ikke gik til noget i 

forvejen, har støtten betydet, at de er blevet mere aktive i deres fritid. 

Et af børnene skriver som en uddybende kommentar: 

”Synes det har været dejligt at kunne få noget "rigtigt" tøj til fodbold. Det har været 

godt at kunne få lov at prøve nogle forskellige aktiviteter så jeg kunne finde ud af 

hvad jeg allerhelst ville gå til.” (dreng 10 år) 

En forælder skriver som uddybende kommentar på vegne af sin søn: 

”Men så havde der været mindre til tøj, sko og tilbehør.” (forælder til dreng 13 år 

 

Figur 22: Kunne du tænke dig at fortsætte med fritidsaktiviteten næste år/sæson? 
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N = 41 

Blandt de, der har svaret, har alle lyst til at fortsætte med aktiviteten. Det tyder på, at deltagelsen i 

aktiviteten og samværet med andre børn/unge og voksne i fritidsaktiviteten har været en god 

oplevelse for de børn og unge, som Broens lokalafdelinger hjælper. 

 

De støttede børn og unges egne ord 

I spørgeskemaet var der som afslutning mulighed for, at barnet/den unge frit kunne fortælle mere 

om sit fritidsliv. Punktet i skemaet hed ”Vil du fortælle mere?” med tilføjelsen ”Her kan du skrive, 

hvis du vil fortælle mere om, hvad du laver i din fritid, eller om hvad du er glad for eller synes er 

kedeligt i din fritid. Du kan også skrive om andet.” 

Her følger et udvalg af de kommentarer, som i alt 33 af svarerne havde tilføjet: 

 Jeg synes det er sjovt at gå til svømning. Jeg glæder mig hver gang når jeg 

skal af sted. (pige 8 år) 

 Er meget glad for computer da det beroliger mig. Min sygdom er ikke nem af 

håndtere men det kan karate. Så mega meget glad for hjælpen. (dreng 11 år) 

 Sammenholdet, lære at slappe af i stedet for at blive sur. Tak skal i have for at 

gøre det mulig for mig og min bror. (pige 13 år) 

 Lucas går kun op i sport og fodbold, hvilket fylder meget i han’s hverdag. Han 

elsker fodbold, drømmer oprigtigt om at blive professionel forboldsspiller :o) 

Men er absolut i den dygtige ende på hans hold og andre hold han har spillet 

på. Så håber, vi har mulighed for, at søge hjælp igen. (forælder til dreng 13 år) 

 Thor vil gerne at jeg skrive, at han er rigtig rigtig glad for at han få hjælp til 

sport fra BROEN. Ja det er vi voksne også. (forælder til dreng 8 år) 

 Jeg er meget glad at forsætter fritid aktivitet i forhold til nye venner og mange 

kamarat (dreng 7 år) 

 Mor Line: Jeg er "Broen" yderst taknemmelig for jeres hjælp. Det er en stor 

hjælp for mig som enlig mor, og det betyder meget for min dejlige dreng 

Magnus at gå til fodbold. Det er også noget vi har gjort til "vores fællesskab" ... 

Det gør os glade ... Tak fordi I hjælper os :o) Jeg har også en lille dreng Emil 

snart 5 år, som også går til fodbold. Kan/vil I også hjælpe med at støtte ham? 

(mor til dreng 7 år) 

 Jeg synes at det er rigtigt hyggligt at gå aktiviteter, fordi det er godt mit krop og 

min helpred. Jeg vil sige alle sammen som arbejder Broen tak for hjælp. Med 

venlig hilsen Manira (pige 10 år) 

 Jeg bliver dygtig til mange praktiske ting ved spejder (DDS). Jeg har mange 

venner og kommer på ture. Udfyldt sammen med ON fra familiehuset. (dreng 9 

år) 

 Jeg har fået 2 venner. Jeg graduerede første gang i juni måned. Jeg skal prøve 

selv at tage bussen nogle gange efter sommerferien. Udfyldt sammen med 

ON, Familiehuset. (dreng 12 år) 
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 Udover skolen så er jeg meget på computer og begyndt i fritidshuset og er i 

aflastning. Det er ikke så tit jeg er sammen med nogle og det er der grunde til! 

Jeg syndes ikke om at være sammen med min mor og hun gør mig i dårligt 

humør. (pige 12 år) 

 Er meget glad for det jeg går til. Vil gerne gå til badminton og måske på 

fodboldt skole. (dreng 12 år) 

 Jeg er lige begyndt til drama. Jeg ønsker at være skuespiller. Tusind tak for 

støtten! (pige 10 år) 

 Teatersport og drama går jeg meget op i fordi jeg elsker at optræde, synge, 

leve sig ind i det osv. Jeg synes at jeg er en meget kreativ pige. Jeg har gået til 

det i 2½ år og intressere mig stadig for det. Jeg vil være en mini skuespiller 

hvis jeg får muligheden en dag. Har allerede lavet en film og en reklame for 

Legoland. Tusind tak for det :) Min mor har nemlig ikke råd til det :D (pige 12 

år) 
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Erfaringer med udbredelse af Broen  

 

Som del af evalueringen af Broen Danmarks indsats med at udbrede model og metode til andre 

afdelinger er der samlet erfaringer fra Broens konsulenter og lokalafdelinger samt fra 

samarbejdspartnere i henholdsvis kommuner og foreninger. 

 

Etablering af satellitter 

Denne opsamling af erfaringer med etablering af satellitter er baseret på interviews med 

konsulenter
12

 og fra fokusgrupper med deltagere fra lokalafdelinger
13

. 

 

Den indledende fase og selve etableringen: 

Konsulenterne har arbejdet med 2 strategier for udbredelsen af Broens model, henholdsvis: 1) aktivt 

opsøgende og 2) aktivt reagerende. 

1) Den aktivt opsøgende indsats bestod i henvendelser til nøglepersoner i de 10 største byer, 

typisk til SSP-konsulenten/-lederen i kommunen. Disse henvendelser resulterede i egentlig 

kontakt i 2 byer (Esbjerg og Aalborg), men andre steder var der enten ingen reaktion eller 

afvisning med henvisning til manglende tid eller ressourcer. I Aalborg førte kontakten til et 

samarbejde med frivilligcenteret om afholdelsen af et informationsmøde og derefter til 

stiftelsen af en lokal afdeling. I Esbjerg lykkedes det ikke i første omgang at komme længere 

i afdækningen af muligheder for en lokal afdeling. 

2) Den aktivt reagerende indsats bestod i at imødekomme henvendelser fra personer i 

lokalområder, som havde kontaktet Broen Danmark og udtrykt ønske om at blive frivillige 

for Broen i deres eget lokalområde. Disse personer havde typisk hørt om Broen gennem 

omtale i forskellige medier, for eksempel interviews med Hans Søgaard fra Broen Horsens 

og omtale af Broen i radio eller ugeblade. På baggrund af henvendelserne undersøgte 

konsulenten muligheden af at afholde et lokalt informationsmøde for at finde flere interes-

serede, ofte i samarbejde med det lokale frivilligcenter. Efter informationsmødet var der i de 

fleste tilfælde grundlag for at etablere en lokal afdeling. Denne fremgangsmåde har ført til 

oprettelsen af de øvrige lokalafdelinger. 

Støtten fra Broen Danmark i forbindelsen med etableringen har bestået i følgende: 

 Sparring på etablering af en forening med hensyn til foreningsstiftelse, opgaver, struktur, 

hjælpere, modstandere samt hvordan modstand kan fjernes 

                                                           
12

 Interviews med konsulent Pernille Roth (ansat i Broen Danmark 2009-2011) og konsulent Erik Haumann, begge 
interviews foretaget i efteråret 2011. 
13

 Erfaringsopsamling i fokusgrupper i forbindelse med konference i Broen Danmark den 3-4. februar 2012. 
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 Vejledning om formidling af ny forening med hjemmeside og pr i lokale medier 

 Vejledning om kontakt til det kommunale system og relevante samarbejdspartnere – 

sagsbehandlere, skolelærere osv. samt lokale klubber, hvor børn og unge kan aktiveres 

 Startkapital til at kunne påbegynde arbejdet lokalt med midler fra henholdsvis Bikuben-

fonden, OAK Foundation og OK Benzin 

 

Organisering og videndeling: 

Lokalafdelingerne er typisk bygget op med bestyrelse og tilknyttede frivillige til praktiske opgaver 

som for eksempel at følge børn til aktivitet, transport og hjælp med indkøb af udstyr. 

Der er to modeller for organisering af bestyrelsen: 

 Model 1: Forening med stærk formand, som har idéer om foreningens virke, og som træffer 

beslutning om støtte til børn og unge. Enkelte relevante arbejdsopgaver ligger hos andre 

frivillige, eksempelvis kasserer og markedsføring – findes i en afdeling (Horsens) 

 Model 2: Forening med flad struktur, har formand, arbejdsopgaver er delt ud, beslutning om 

støtte til børn og unge træffes typisk af gruppe/udvalg – findes i de fleste øvrige satellitter. I 

en afdeling (Tønder) uddeles opgaver fra møde til møde. 

Videndeling og udveksling af erfaringer er foregået ved at hente inspiration fra hinandens netsteder 

og direkte kontakt mellem lokalafdelinger samt formidling af erfaringer via Broen Danmarks 

konsulent. Desuden har afdelingerne udvekslet erfaringer og delt viden på de 2 indtil videre 

afholdte konferencer i Broen Danmark. 

Konsulenterne giver udtryk for, at følgende har fremmet processen med etablering og forankring af 

lokale afdelinger: 

 Samarbejde med lokale frivilligcentre, som har et stort netværk og kan hjælpe med kontakt 

til andre frivillige foreninger og samarbejdspartnere i lokalområdet 

 Økonomisk støtte i etableringsfasen 

 At der er et vidt rum for udvikling og lokale måder at gøre tingene på 

 Hjælp fra konsulent til kontakt med den kommunale forvaltning 

 Hjælp fra konsulent til struktur på indsats og opgaver og afmystificering af arbejdsomfang 

Lokalafdelingerne giver udtryk for, at en startpakke fra Broen Danmark har fremmet processen med 

at etablere sig lokalt. Startpakken har bestået af en skabelon til at oprette et lokalt netsted og til 

vedtægter samt startkapital. Det vil yderligere være fremmende at kunne dele eksempler på 

oplysningsskema til ansøgning om støtte, fundraising og foldere. 

Lokalafdelingerne giver udtryk for, at det virker hæmmende for forankringen, hvis der er 

usikkerhed om økonomien, for eksempel om der er penge nok til at kunne støtte børnene på lang 

sigt, og om det er muligt at skaffe penge til det løbende arbejde. 
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Frivillige 

Rekruttering og fastholdelse af frivillige: 

Rekrutteringen er foregået på følgende måder: 

 Gennem annoncering af informationsmøde i lokale medier, har i flere tilfælde medført en 

første rekruttering af interesserede 

 Gennem frivilligcentret, eksempelvis via omtale i blad fra centret eller opslagstavle 

 Gennem annoncering på frivilligjob-portal 

 Gennem lokale ressourcepersoners netværk 

 

Konsulenterne finder, at den fælles konference for alle lokalafdelinger er vigtig for at skabe netværk 

og fælles identitet, hvor man har mulighed for at møde andre frivillige, samt at information fra 

Broen Danmark er vigtig for at holde lokalafdelingerne opdaterede med aktuelt nyt af relevans for 

den lokale indsats. Desuden er det vigtigt, at de lokale bestyrelser har suppleanter, som kan træde 

hurtigt ind ved eventuelt frafald i bestyrelsen, hvilket sikrer kontinuiteten i arbejdet. 

En af lokalafdelingerne peger på, at socialt samvær og fælles aktiviteter har betydning for trivslen 

og fastholdelsen af de frivillige. Desuden er det vigtigt for den enkelte frivillige, at man ikke skal 

have udgifter på at være frivillig, og at man ikke oplever for stort arbejdspres. 

 

Samarbejdspartnere 

Lokalafdelingerne nævner kommunen som den vigtigste samarbejdspartner, og her nævnes særligt 

socialforvaltningen, kultur- og fritids- samt skoleområdet. Af fagpersoner nævnes særligt sags–

behandlere, sundhedsplejersker, SSP-medarbejdere, SFO-medarbejdere samt fritids- og idræts–

konsulenter. Af andre samarbejdspartnere nævnes: erhvervsråd, erhvervsfolk, foreninger samt loger, 

fonde og sportsforretninger. 

Lokalafdelingerne fremhæver følgende som områder, der kan fremme samarbejdet: 

 At skabe synlighed om Broen i lokalsamfundet 

 At sikre en god kontakt og information med foreninger, hvor børn/unge er aktiveret 

 At sørge for en hurtig kontakt ved henvendelse til lokalafdelingen 

 At sikre en god kontakt til sagsbehandlere i kommunen 

 At invitere personer fra kommunen med til møde i Broen for kendskab og dialog om 

ressourcer og behov 
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Børn og unge 

Rekruttering og visitation af børn og unge: 

Vurderingen fra både konsulenter og lokalafdelinger er, at cirka 90 % af henvendelserne om støtte 

kommer via personer, som har med børn og unge at gøre i kommunen, typisk familierådgivere, 

sagsbehandlere, SSP-medarbejdere, sundhedsplejersker, lærere og pædagoger. I cirka 10 % af 

tilfældene kommer der private henvendelser til foreningen fra forældre, der har hørt om foreningens 

tilbud og beder om hjælp til deres barns fritidsaktiviteter, eller fra privatpersoner, der bekymrer sig 

om udsatte børn og gerne vil hjælpe dem. 

Der findes ikke en fast procedure for visitation i Broen, men der er efterhånden udviklet en ganske 

fast praksis, som går igen i alle afdelingerne i dag. Når henvendelsen kommer fra fagpersoner i 

kommunen, er der typisk allerede sket en sagsbehandling og en vurdering af behovet for hjælp, som 

Broen kan bruge som grundlag for at give støtte og dermed ikke behøver at foretage en yderligere 

vurdering. Når henvendelsen kommer fra forældre, må der foretages en vurdering af behov i Broen. 

Nogle afdelinger kræver et budget eller en henvisning fra en sagsbehandler i kommunen for at 

kunne tage stilling til henvendelsen. Det kan betyde, at der må indhentes yderligere oplysninger om 

familiens situation uden at gå i detaljer. Det er op til den enkelte satellit at fastsætte rammer for, 

hvor meget støtte der gives i konkrete tilfælde. 

 

Samarbejde med kommuner og foreninger 

Som del af evalueringen er der foretaget interviews med samarbejdspartnere i 3 udvalgte afdelinger 

af Broen.
14

 De 3 afdelinger er de samme, som var udvalgt til den uddybende analyse af børn og 

unges oplevelse af fritidsaktiviteter (se afsnit 6), det vil sige Broen Herlev, Broen Mariagerfjord og 

Broen Odense. Interviewene er foretaget pr. telefon, og informanterne er valgt af lokalafdelingerne 

ud fra en vurdering af, hvilke fagpersoner i kommunen og hvilke foreninger, som afdelingen har 

haft det tætteste samarbejde med. 

 

Informanter: 

AH, børnegruppeleder ved familiecenter i Herlev Kommune 

JD, familiebehandler, børnefamiliegruppen i Mariagerfjord Kommune 

AMF, AKT-vejleder på Hadsund Skole og tilknyttet indskolingen, Mariagerfjord Kommune 

LB, familiebehandler, familie- og ungehus i Odense Kommune 

LWA, beboerkonsulent i Helhedsplanen for Korsløkkeparken under almennyttigt boligselskab 

                                                           
14

 Se spørgeguide til interview med samarbejdspartnere under bilag 5. 
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CB, Odense KFUM og pædagog i SFO/indskoling på skole i Odense V 

KK, klub- og projektmedarbejder i boldklubben B1909 og pædagog i fritidsklub 

 

Samarbejdet med Broen 

* Etablering af kontakt: Kontakten til Broen er i de fleste tilfælde blevet etableret ved, at frivillige 

fra Broen har informeret om eller direkte henvendt sig til kommunen eller foreningen med tilbud 

om samarbejde. Henvendelsen fra Broen er i nogle tilfælde blevet fulgt op af et personligt 

fremmøde, hvor en frivillig fra Broen har fortalt uddybende om foreningen. I et enkelt tilfælde har 

Broen medvirket ved et informationsmøde for udsatte familier, hvor der blev orienteret om 

muligheden for støtte til fritidsaktiviteter. 

I Mariagerfjord Kommune nævner JD, og i Odense Kommune nævner LB – begge familie-

behandlere, at de blev opmærksomme på Broen gennem omtale i lokale medier. I Odense nævner 

LWA, der er beboerkonsulent, at hun fik information om Broen gennem en underviser fra en 

sprogskole for udlændinge. 

 

* Indhold af samarbejde: Samarbejdet har alle i tilfælde handlet om økonomisk hjælp til 

kontingent og udstyr til børn og unge, hvor familien ikke selv har råd. Det er informanten eller 

dennes organisation, som har foretaget vurderingen af behovet for hjælp og derefter kontaktet Broen 

om støtte i det pågældende tilfælde. AMF, AKT-vejleder, er desuden opmærksom på, at Broen 

Mariagerfjord har tilbud om hjælp til transport af børn, men AMF har ikke benyttet sig af 

muligheden. 

LB, familiebehandler i Odense Kommune uddyber indholdet af sit samarbejde med Broen Odense: 

”Det er lige præcis her, hvor vi har mange børn, der ikke kommer til at gå til 

fritidsaktiviteter, fordi det er der simpelthen ikke råd til på en kontanthjælp. Så derfor 

har jeg benyttet mig af det nogle gange til nogle familier. Så jeg har en stak liggende 

af de her ansøgningsskemaer fra Broen.” 

LB har udfyldt ansøgningsskemaet med oplysninger om barn og forældre, derefter har Broen 

Odense taget kontakt til familien om støtte til barnet: 

”Så er det jo egentlig ude af mine hænder, sådan som jeg har oplevet det. (…) Så 

hører jeg fra familien, at ’der har været nogen - der var en venlig dame, og hun tog 

os med over at købe fodboldtøj’. Så på den måde er det ikke et samarbejde, andet 

end at jeg henviser. Så har jeg ikke hørt noget fra Broen efterfølgende.” 

Samarbejdet har typisk denne karakter, hvor en fagperson i kommunen eller en leder/træner i klub 

eller forening gør Broens lokalafdeling opmærksom på et barn eller en ung, der har behov for 

økonomisk støtte, hvorefter Broen følger op med direkte kontakt til familien eller den unge. 
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Men der er også et eksempel blandt informanterne på et nærmere samarbejde mellem Broen og en 

kommune. AH, børnegruppeleder, nævner, at familiecentret i Herlev Kommune har samarbejdet 

med Broen Herlev om at oprette et særligt dansehold for skrøbelige piger. 

 

* Kommunikationsveje: Kommunikationen mellem lokalafdelingen af Broen og informanterne har 

været en kombination af kontakt via mail og/eller telefon og møder. 

 

* Erfaringer med samarbejdet: Samtlige informanter er positive over for samarbejdet, og de er især 

tilfredse med en stor grad af åbenhed og lydhørhed fra Broens side. 

Vurderingen af de positive aspekter af samarbejdet fremgår af følgende citater: 

AH, Herlev Kommune: ”De er meget åbne for muligheder for, hvordan vi kan støtte 

og finde nye måder at støtte familier, der har behov for støtte.” 

AMF, Mariagerfjord Kommune: ”Det har været meget positivt. De har været meget 

villige til gerne at ville hjælpe.” 

LWA, Helhedsplanen for Korsløkkeparken: ”Jeg har været meget begejstret for 

samarbejdet med Broen, og det er vidunderligt – der er allerede givet støttetilsagn til 

25 børn og unge herudefra, og det er en gave.” 

CB, Odense KFUM/skole: ”Jeg synes, at det har været enormt positivt. Jeg har 

virkelig oplevet en god behandling.” 

KK, B1909/fritidsklub: ”Vi er rigtig glade for, at de på den måde kommer til os og 

rækker hånden frem og gerne vil hjælpe os og samarbejde med os. Vi har indtil 

videre kun positive erfaringer med dem. De virker meget imødekommende, og det 

virker meget seriøst.” 

En informant fra en kommune har dog oplevet, at samarbejdet efter en god start med hurtig 

opfølgning på henvendelser, skiftede karakter i en periode, hvor der pludselig gik lang tid – helt op 

til en måned – inden en henvendelse blev fulgt op af lokalafdelingen. Ventetiden og den manglende 

opfølgning, oplevede informanten, gav anledning til frustration og opgivenhed hos de berørte 

familier. Men efter en omstrukturering i den lokale afdeling af Broen oplever informanten, at det 

fungerer fint igen, og at der er stor lydhørhed. 

En anden informant fra en anden kommune giver udtryk for, at der i dennes oplevelse ikke er tale 

om et egentligt samarbejde mellem informanten og lokalafdelingen. Informanten foreslår, at Broen 

giver en form tilbagemelding på henvendelsen om støtte til en familie – ”andet er ikke nødvendigt, 

det er fint, at der er kontakt med familien, som har brug for hjælpen, det behøver ikke at gå omkring 

familiebehandleren.” Informanten understreger dog, at det er dennes klare indtryk, at Broen har 

taget fint hånd om familien. 
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Betydning af støtte 

Samtlige informanter giver udtryk for, at støtten har haft stor betydning for de børn og unge, som 

informanterne har henvendt sig til Broen for at søge om hjælp til. Flere nævner, at fritidsaktiviteten 

har givet barnet/den unge et positivt åndehul i hverdagen, og at det har været noget at se frem til at 

skulle af sted til aktiviteten. En informant nævner, at det for børn, der har det svært fagligt i skolen, 

kan være positivt at opleve, at de er gode til sport. En anden peger på, at deltagelse i 

fritidsaktiviteter kan være til at modvirke, at børnene bliver socialt isolerede. 

Her følger nogle udsagn om vurderingen af støtten: 

JD, Mariagerfjord Kommune: ”For nogle børn har det betydet, at de har fået et 

socialt liv, som de ikke havde prøvet før. Det har været vigtigt at kunne komme i det 

samme tøj, som de andre børn i klubben. Det har gjort, at de er kommet ind i 

fællesskabet, hvor de ellers har været lukket ude.” 

 

LWA, Helhedsplanen for Korsløkkeparken: ”Det har indvirkning på deres sociale liv, 

at de har mulighed for at deltage i idræt på lige fod med andre børn og deltage i det 

sociale liv, der er omkring en idrætsklub. Der er sundhedsmæssige gevinster ved at 

dyrke motion, og så er de beskæftiget i stedet for at hænge ud og kede sig. De får 

nogle aktivitetsmuligheder, som de ellers ikke ville have haft.” 

 

KK, B1909: ”Det har betydet, at de er blevet fastholdt i foreningslivet og i klubben, 

da de ellers ville være blevet meldt ud. Ikke nødvendigvis med den begrundelse, at 

de ikke havde råd til det, fordi det kan være lidt af et tabu, men med en anden 

undskyldning.” 

AH, der arbejder med forebyggende familiearbejde i et familiecenter, fremhæver, at centeret i sit 

arbejde har fokus på et aktivt fritidsliv for børnene i familierne og på, at børn og unge i udsatte 

familier gennem det frivillige foreningsliv møder mennesker, der ikke er offentligt ansatte. Desuden 

mener centeret, at det er vigtigt for børnene, at de ikke kun indgår i foranstaltede aktiviteter, og at 

det er vigtigt, at der er nogle andre til at tage over og være en del af børnenes tilværelse, når 

familiecenteret slipper. 

LWA, der arbejder i et boligsocialt område, fremhæver, at det er vigtigt, at børn og unge fra udsatte 

familier får bedre kendskab til foreningslivet. Medarbejderne i det boligsociale arbejde har fokus 

på, at deltagelse i foreninger kan have en integrerende effekt og være med til at bryde en dårlig 

social baggrund, samt børnene/de unge kan lære mange sociale færdigheder gennem foreningslivet. 
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Udvikling af samarbejde 

Informanterne har haft mulighed for at foreslå områder, hvor samarbejdet med Broen kan udbygges, 

eller områder hvor Broen kan gøres noget anderledes i sin indsats. 

AH fra familiecenteret ser muligheder for et samarbejde med Broen om flere særligt tilrettelagte 

aktiviteter for sårbare børn i stil med dansehold, eksempelvis boksning og udeaktiviteter. AH er 

også opmærksom på, at de særlige aktiviteter kræver mere organisering i forhold til opfølgning på 

børn/unges fravær fra aktiviteten, så det er instruktøren frem for familiebehandleren, der følger op 

på fravær, for at det kommer tættere på den måde, det ellers fungerer i foreningslivet. 

JD fra børnefamiliegruppen ser det som en mulighed, at Broens frivillige kan få vejledning om 

særlige forhold fra medarbejdere i børnefamiliegruppen. 

AMF fra AKT-området på en skole kan forestille sig Broen som en mulig aktør i forhold til 

lektiecafé, skolevenner og besøgsfamilier, hvis Broen har ressourcer til det. 

LWA fra det boligsociale arbejde finder det mere hensigtsmæssigt, at Broen er i direkte kontakt 

med familierne, frem for at de boligsociale medarbejdere er mellemled. Desuden foreslår LWA, at 

Broen opstiller kriterier for, hvem kan søge støtte for ikke at blive overvældet af ansøgninger på 

sigt. 

LB fra familie- og ungehuset ser muligheder for et samarbejde med Broen om vejledning om valg 

af fritidsaktiviteter og ledsagelse til aktiviteten første gang. 

CB fra en fodboldklub kan forestille sig et samarbejde om sociale arrangementer for børn, der 

sjældent kommer på ture, eksempelvis udflugt til gratis legepark. 

KK fra en fodboldklub ser muligheder for en endnu højere grad af samarbejde på tværs af 

foreninger i det lokale foreningsliv og med fritids- og ungdomsklubber i området, så man kan 

hjælpe nye børn og unge ind i foreningsliv på trods af barrierer med dårlig økonomi og manglende 

udstyr eller manglende kendskab til foreninger. 

 

I det hele tager er alle informanter meget åbne og positive for et fortsat tæt samarbejde med Broen, 

som AMF fra Hadsund Skole udtrykker: 

”Vi er åbne for samarbejde og vil gerne støtte op om det – vi har helt sikkert kunder 

nok til dem!” 
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Perspektiver 

Ved Hans Søgaard, formand for Broen Danmark 

I skrivende stund består Broen Danmark af 14 lokalforeninger. Det er resultatet af mange afholdte 

informationsmøder, mange samtaler med frivillige, mange besøg hos interesserede, som gerne vil 

være med til at hjælpe de svageste i vores rige samfund. Lokalforeningerne er blevet en vigtig 

samarbejdspartner for de kommuner, hvor Broen Danmark har en afdeling. Lokalforeningerne 

hjælper kommunerne med at løfte en tung opgave: Nemlig at få nogle af de mange børn og unge, 

som lever i ensomhed, mismod og udsigt til at følge i forældrenes fodspor til i stedet at komme ind i 

velfungerende idrætsforeninger, musikskoler og andre fritidstilbud, hvor børnene oplever positive 

voksne, aktiviteter med kammerater og personlige sejre. 

Lokalforeningerne består af frivillige, som har et personligt overskud, og som har lyst til at hjælpe 

målgruppen. Lønnen er følelsen af at gøre en forskel, som det udtrykkes af en frivillig i Broen: 

”Jeg havde nogle drenge på 10 år med i en sportsforretning, hvor vi skulle 

købe et par fodboldstøvler og noget træningstøj – drengene var lidt generte 

og meget ydmyge og sagde pænt tak for hjælpen. Samme aften ringede en 

af drengene til mig, og spurgte om han måtte sove i sit nye træningstøj, fordi 

han var så glad for det.” (Jytte, frivillig i Broen Odense) 

Eksemplet er et af flere på, hvordan de frivillige oplever glæden ved at hjælpe børn og unge, der er i 

en situation, som barnet eller den unge ikke selv har valgt. 

Broen Danmark vil gerne være med til at bryde den negative sociale arv - midlet har været 

implementering i den unikke danske foreningsverden, og målet har været at give børnene en god 

oplevelse og en måde at komme videre på. Gennem vores opsamling af erfaringer i Broen Danmark 

og gennem evaluering af vores indsats fra anden side
15

 kan vi konstatere, at modellen og metoden 

bag Broen fungerer og hjælper mange børn og unge, som ellers ikke ville have et aktivt fritidsliv 

sammen med andre børn og unge samt ansvarlige voksne i klubber og foreninger. 

Tanken er, at vi i Broen Danmark i de kommende 3 år vil lægge et lag mere på. Nogle af 

lokalforeningerne vil tilbyde en mentorordning – en ”Idrætsven”. Denne idrætsven skal fungere 

som inspirator for barnet og sørge for, at fritidsaktiviteterne passes, at skolen passes, tale med den 

unge om uddannelse og fremtidige muligheder, inspirere til at den unge får et fritidsjob, blive 

instruktør i den lokale forening med mere. Alt dette skal ske i samarbejde med de etablerede tilbud, 

som findes i den enkelte kommune. Men kerneopgaven for Broen vil stadig være at tilbyde børnene 

hjælp til betaling af kontingent, tøj og rekvisitter til aktiviteten og transport til og fra aktiviteten. 

Broen Danmark vil de kommende 3 år etablere 10-15 nye lokalforeninger. Lokalforeningerne er 

forskellige alt efter den enkelte kommunes demografi og problemstillinger. Lokalforeningerne kan 

etablere sig i og omkring et belastet område, en skole eller en forening/klub i et lokalområde. Når 
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Bjarne Ibsen, Ejgil Jespersen, Michael Fehsenfeld og Louise Bæk Nielsen: Idrættens outsidere - Inklusion eller 
eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten, Syddansk Universitet 2012. 
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lokalforeningen har fået sine første erfaringer, kan den vokse – dette afhænger af foreningens 

sammensætning af frivillige og af antallet af frivillige. De frivillige er selv med til at definere deres 

opgave i foreningen i forhold til at hjælpe børnene.  

Kommunerne vil blive inddraget i lokalforeningens økonomi, idet lokalforeningerne søger midler i 

den enkelte kommune – i form af tilskud fra kommunens §18-pulje og i form af tilskud fra 

kommunens årlige budgetforlig. Lokalforeningerne vil blive ved med at søge lokale og lands-

dækkende fonde – i tæt samarbejde med Broen Danmark, og Broen Danmark vil blive ved med at 

forsøge at få tildelt et ”grundtilskud” fra staten til at sikre et kontinuerligt arbejde fremover. 

Ved udgangen af 2012 er der etableret et samarbejde med TrygFonden, som styrker Broen 

Danmarks indsats, og som er med til, at Broen Danmark kan fortsætte med at støtte og etablere nye 

foreninger over hele landet samt dokumentere indsatsen. Samarbejdet begynder i 2013 og fortsætter 

til 2015. 

 

Det videre arbejde i Broen Danmark 

Frivillige: Evalueringen viser, at de tilknyttede frivillige primært er de aktive i bestyrelsen for 

lokalafdelingen. Disse løser ofte en række konkrete opgaver ved siden af bestyrelsesarbejdet. 

Mange af opgaverne kunne med fordel uddelegeres til andre frivillige uden bestyrelsesopgaver. 

Der er således et uudnyttet potentiale for i højere grad at fordele arbejdsopgaver i foreningen ved at 

tilknytte flere frivillige til Broen, og det kan være et indsatsområde for både de eksisterende og de 

kommende afdelinger. Her kan der med fordel trækkes på erfaringer fra de lokalafdelinger, som har 

knyttet ekstra frivillige til udover bestyrelsen. 

 

Dokumentation: For at kunne få et bedre grundlag for at tilknytte flere frivillige kan det være 

relevant at foretage en systematisk registrering af årsager til at holde som frivillig for at blive klar 

over, om der er særlige forhold, som ”udmatter” de frivillige og får dem til at stoppe. 

På lignende vis kan det være vigtigt at registrere årsager til, at støtten til børn og unge ophører for at 

kunne vurdere, om støtten har den rigtige karakter og følges op på hensigtsmæssige måder. 

En forbedret registrering blandt lokalafdelingerne vil desuden yderligere styrke dokumentationen af 

Broens arbejde og betydning for udsatte børn og unge, ligesom det vil sikre, at der findes 

datamateriale, som kan bruges til den løbende udvikling af lokalafdelingernes indsats. 

 

Forskning: I forbindelse med dokumentation af Broens arbejde har Broen Danmark været i dialog 

med Syddansk Universitet om et muligt forskningssamarbejde om betydningen af et aktivt fritidsliv 
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gennem idræt og lignende aktiviteter for socialt udsatte børn og unge. Forskningen kunne have 

særligt fokus på: 

1) Idræt som middel til at bryde negativ social arv 

2) Idræt som middel til fremme inklusion af udsatte børn og unge 

3) Mentorordninger som middel til at skabe positive voksenkontakter, for eksempel i form af 

en idrætsven til at støtte deltagelsen i idræt/sport i fritiden 

Der er udarbejdet et forslag til et forskningsprojekt, som vil være afhængigt af ekstern finansiering 

for at kunne gennemføres. 

 

Erfaringsudveksling og videndeling: Lokalafdelingerne har hentet megen inspiration fra hinandens 

måder at organisere sig på og at samarbejde med partnere i lokalområderne. Disse erfaringer og 

viden om, hvad der fungerer godt og mindre godt, har de delt med hinanden via Broen Danmarks 

konsulent og ved de årlige konferencer for alle afdelinger af Broen Danmark. Som del af projektet 

”Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem” har Broen Danmark udarbejdet en 

drejebog for etablering af nye lokalafdelinger, og den kan fungere som en guide til at komme godt i 

gang som lokal forening under Broen Danmark.
16

 

Broen Danmark ser det derfor som sin opgave fortsat at udgøre det netværk, hvor erfaringer og 

viden kan deles for hele tiden at gøre den lokale indsats bedre. 

 

Samarbejder: Broen Danmark har deltaget i flere konferencer om aktiv fritid for socialt udsatte 

børn og unge som oplægsholder og indgået i uformelle samarbejder med andre foreninger og 

organisationer på børn og unge-området. 

Broen Danmark har afholdt 2 temakonferencer om socialt udsatte børn og unge med deltagelse af 

faglige eksperter, og ved begge arrangementer medvirkede Hendes Kongelige Højhed Prinsesse 

Marie som oplægsholder. 
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 Se bilag 6: Guide til nye satellitter af Broen 
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Bilag 

 

Oversigt over bilag 

Bilag 1: Program for konference om børnefattigdom og social udstødelse afholdt af Horsens 

Kommune og Broen Danmark i Horsens den 16. august 2010 

Bilag 2: Program for temadag om frivillighed og socialt udsatte børn og unge afholdt af 

Frivilligcenter Tønder og Broen Danmark i Tønder den 30. september 2011 

 Bilag 3: Vejledning til registreringsskema til satellitter 

 Bilag 4: Spørgeskema til børn og unge, der er støttet af Broen 

 Bilag 5: Spørgeguide til interview med samarbejdspartnere 

 Bilag 6: Guide til nye satellitter af Broen 

  



Status 2013 50 Broen Danmark 

Bilag 1: Program for konference om børnefattigdom og social udstødelse afholdt af Horsens 

Kommune og Broen Danmark i Horsens den 16. august 2010 
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Bilag 2: Program for temadag om frivillighed og socialt udsatte børn og unge afholdt af 

Frivilligcenter Tønder og Broen Danmark i Tønder den 30. september 2011 

  



Status 2013 52 Broen Danmark 

Bilag 3: Vejledning til registreringsskema til satellitter 
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Bilag 4: Spørgeskema til børn og unge, der er støttet af Broen (eksempel: Broen Herlev) 
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Bilag 5: Spørgeguide til interview med samarbejdspartnere (eksempel: kommuner) 
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Bilag 6: Guide til nye satellitter af Broen 

 


