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Fritidspas 

Fritidspas er et tilbud i Morsø Kommune, hvor familier kan få vejled-
ning og evt. hjælp til ansøgning om økonomisk tilskud til deres børns 
deltagelse i fritidsaktiviteter. 

Formålet med Fritidspas er at integrere børn og unge i fritidstilbud, 
der dækker deres ønsker og behov. Samtidig er det vigtig, at øko-
nomi ikke bliver en hindring for at børn og unge er aktive i deres fri-
tid. 

Målgruppen for Fritidspas er børn og unge under 18 år, der mangler 
positive fællesskaber i fritiden. 

I praksis foregår det på den måde, at hvis en fagperson får kendskab 
til et barn eller en ung, de vurderer ville have godt udbytte af at del-
tage i en fritidsaktivitet, så kontaktes fritidsvejlederen, efter aftale 
med barnet eller den unges forældre. Hernæst sættes et møde i 
stand med barnet/den unge selv og dennes forældre og det afklares, 
hvilke interesser og behov der er, før vedkommende matches op med 
en aktivitet og en forening. 

Er der evt. behov for økonomisk støtte (både helt eller delvist) er der 
forskellige muligheder dette kan afhjælpes på. Der er blandt andet 
mulighed for, at man som forening på vegne af familien, kan ansøge 
DGI om økonomisk støtte på op til 2/3 af kontingentprisen dog maks. 
1000 kr. Det kræver dog at foreningen er medlem af DGI. Er der tale 
om et barn, hvor en eller begge forældre er på integrationsydelse er 
der en mulighed for at ansøge ved Dansk Flygtningehjælps fritidspul-
je om støtte til kontingent. Også her kan der maksimalt gives 1000 
kr. støtte. Her vil det være familien selv der ansøger, og godkendes 
ansøgning får de tilsendt et værdibevis, som de kan aflevere i den 
pågældende forening, og som foreningen skal bruge for at få penge-
ne tilsendt fra Dansk Flygtningehjælp. Endelig har Folkeoplysnings-
udvalget afsat en lille pulje penge årligt til støtte, som tages i brug de 
steder, hvor det ikke er muligt at gøre brug af de andre tilbud, eller 
hvor der er behov for økonomisk hjælp til et evt. restbeløb. 

Fritidsvejlederen står altid klar til at hjælpe både familierne og/eller 
foreningerne med at lave ansøgningerne, hvis der er brug for det. 
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Hvis I som forening får kendskab til et barn, I tænker kunne have 
god hjælp af Fritidspas, er I også altid velkommen til at kontakte fri-
tidsvejlederen. Det kan også være afklarende spørgsmål i forhold til 
Fritidspas, eller hvis I oplever nogle udfordringer med et barn eller en 
ung, der er hjulpet i gang via Fritidspas, så tag endelig kontakt til Fri-
tidsvejlederen. 

Fritidsvejleder Joan Kirkebak er ansat på Morsø Ungdomsskole og 
kan træffes på telefon 99706288 eller mail: jki@morsoe.dk
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