


Fritidspas var oprindeligt et projekt i Morsø Kommune, der medvirkede til at sikre alle børn 

og unge lige muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter. 

Elementer af projektet er nu integreret i Morsø Kommune.  

 

Formålet er at integrere børn og unge i udsatte positioner i ´fællesskaber, der dækker deres 

behov. 

 

Fritidsaktiviteterne skal være medvirkende til at styrke børnenes / de unges selvværd, de-

res sociale kompetencer og relationer, deres fysiske udfoldelse samt give dem positive op-

levelser i hverdagen. 

Hvad er fritidspas? 



Målgruppen er børn og unge under 18 år,  

som står uden  positive fællesskaber i fritiden.  

 

Desuden kan målgruppen mere specifikt opdeles 

efter hvorvidt der er tale om børn og unge i gråzonen eller stærkt udsatte børn og unge. 

Overordnet set er de stærkt udsatte børn og unge en sag i familieafdelingen, eller der er 

iværksat anden foranstaltning, der gør, at man vil kunne definere dem som stærkt udsatte. 

Børn og unge i gråzonen er derimod ikke en sag i Familieafdelingen, men de står uden posti-

ve fællesskaber i fritiden og har brug for råd og vejledning til at indgå i disse fællesskaber.  

Hvem er omfattet af 

projektet? 



Hvad gør jeg? 
Hvis du har kendskab til et barn eller ung, der står uden en positiv fritidsaktivitet, er din 

opgave 

 at tage kontakt til fritidsvejlederen, som har den overordnede og koordinerende ind-

sats ifht. barnet / den unge - kontaktoplysninger se bagsiden 

 at vidensdele med fritidsvejlederen 

 

 

Hvad gør fritidsvejlederen? 
 Afklarer via samtale med barnet / den unge - dennes ønsker og behov samt motive-

rer vedkommende til at deltage i en fritidsaktivitet. 

 Fritidsvejlederen matcher fritidsaktiviteten og barnet / den unge. 

 Fritidsvejlederen tilrettelægger fritidsaktiviteten i samarbejde med fritidstilbuddet. 

 Forældrene forsøges inddraget i tilbuddet eller anden foranstaltning iværksættes. 
 

Arbejdsgange 



Hvis du har kendskab til et barn / en ung, der er karakteriseret ved et eller flere af neden-

stående forhold, er det vigtigt, du kontakter fritidsvejledningen. 

 Manglende deltagelse i fritidsaktivitet. 

 Måske en sag i familieafdelingen eller anden foranstaltning iværksat. 

 Manglende forældreopbakning. 

 Stram økonomi. 

 Sociale, personlige eller adfærdsmæssige vanskeligheder. 

 Udadreagerende. 

 Ensomme / isolerer sig. 

Hvad skal jeg være op-

mærksom på? 



Hvem kontakter jeg? 

Hvis du har kendskab til et barn / en ung, som står uden et posi-

tivt fællesskab i fritiden, og som har behov for en hjælpende hånd 

til at blive det, kontakter du 

 

SSP-koordinator og Fritidsvejleder 

Joan Kirkebak 

Tlf.: 99 70 62 88 / 22 56 95 12 

E-mail: jki@morsoe.dk 

 

 

 

 

Spurvevej 2 

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 99 70 62 80 

E-mail: ung@morsoe.dk 

www.ungmors.dk 

 

Se mere om Fritidspas på 

www.fritidspas.dk 

Junior– og Fritidskonsulent 

Lene Svenningsen 

Tlf.: 99 70 62 86 / 60 13 66 27 

E-mail: les@morsoe.dk 


