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Projektet Fritidsliv for alle børn og unge i 
Rebild Kommune er et samarbejde mellem SSP, 
Center Børn og Unge og Center Kultur & Fritid.

Projektet har til hensigt at få børn og unge integreret i de eksisterende, 
lokale fritidsaktiviteter med henblik på at fremme børnenes sociale  
kompetencer samt øge normalitetsfølelse, netværk, selvværd og livs- 
kvalitet. På langt sigt vil indsatsen være med til at nedbryde negativ  
social arv og betyde mere ressourcestærke voksne.

Målgruppen er børn og unge mellem 7 og 18 år, som typisk har problemer 
med både sociale/familiemæssige barrierer, egen selvopfattelse/negativt 
selvbillede, geografiske/transportmæssige og økonomiske problemer.

SSP-konsulenternes opgave er at arbejde med og overvinde disse barrierer.



Indsatsområder
Målet er at give disse børn en mulighed for at være aktive, for at møde 
andre børn på samme alder og positive voksne, som har personligt 
overskud samt at inddrage forældrene i det frivillige foreningsliv. 

Et andet mål er at fastholde børn i foreningslivet. Hvis barnets eller 
den unges frafald skyldes manglende økonomiske eller sociale 
ressourcer, kan Fritidspas give den nødvendige støtte til eksempel- 
vis kontingent eller udstyr. Kort sagt handler det om at børn og  
unge får en sund og meningsfuld fritid/hverdag.

SSP-konsulenten samarbejder med nøglepersoner i kommunen  
og i foreninger såsom lærere, pædagoger, sundhedsplejersker,  
ungerådgivere, beboerrådgivere, sagsbehandlere og trænere  
eller ledere i idrætsforeninger og fritidstilbud.

Kort sagt handler det om, 
at børn og unge får en sund og 
meningsfuld fritid/hverdag

Hvem kan få hjælp til fritidsaktiviteter?
Rebild Kommune støtter børn og unge i alderen 7-18 år,  
som ikke deltager i foreningslivet på grund af:

• Sociale årsager
• Økonomiske årsager
• Sundhedsmæssige årsager
• Etniske årsager (integration af børn/unge 
 med anden etnisk baggrund end dansk)

Projektet ser idrætten,  
kulturen og foreningslivet  
som et fantastisk redskab til  
en indholdsrig tilværelse


