
Hjælp til fritidsaktiviteter

Aktiv Fritid 
Er du mellem 6 og 18 år, og mangler hjælp til 
et aktivt og socialt fritidsliv?



Kolding Kommune
Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Fritid og idræt 

Aktive børn er glade børn

Vil du gerne udvide dit eller dit barns Undersøgelser viser, at faste fritidsakti-

sociale netværk og samtidig lave noget, viteter, er med til at øge børn og unges 

der er sjovt? Så er opskriften rimelig generelle trivsel, derfor gælder det bare 

enkel – fritidsaktiviteter! Der findes rigtig om at komme ud af døren og afsted. 

mange muligheder for fritidsaktiviteter i 

Kolding Kommune, så det gælder om, at Mange børn udtaler også, at det er dej-

finde lige præcis det tilbud, der passer til ligt, at være i et fællesskab uden for sko-

dig eller dit barn. len, da det kan virke som et slags frirum, 

hvor man kommer væk fra alt det, der 

sker i hverdagen.

Hvad kan fritidsaktiviteter  

tilbyde dig?

•    De kan give et bredt fællesskab 

uden for skolen.

•   E t aktivt og/eller kreativt liv, 

hvor du får lov til, at arbejde 

med eller gøre lige præcis det, 

der interesserer dig. 

•   D e har gode, tillidsfulde og en-

gagerede instruktører, der står 

klar til, at give dig den bedste 

oplevelse. 

•   K an skabe venskaber for livet. 
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Et tilbud skræddersyet lige til dig 

Hjælp til fritidsaktiviteter Aktiv fritid

Det kan være svært at starte op til en af kontingentet. Er der brug for tøj, sko 

ny fritidsaktivitet, for hvordan får man eller udstyr til aktiviteten, hjælper vi også 

egentlig kontakt til fritidstilbuddet eller med at skaffe det, så der gives det helt 

foreningen? Det er her Aktiv Fritid kan rigtige udgangspunkt, for at komme godt 

hjælpe dig godt i gang med den nye fri- i gang. 

tidsaktivitet. 

Følgeordning

Hvordan hjælper vi? Frivillige fra Red Barnet kan følge dit 

Aktiv fritid er for børn mellem 6 og 18 år, barn til og fra fritidsaktiviteten, indtil I er 

der ikke i forvejen er i en fritidsaktivitet. trygge ved at barnet selv kommer til og 

Vi kommer hjem til familien, hvor vi giver fra aktiviteten. I aftaler sammen med den 

støtte og vejledning til, hvordan man frivillige følgeven, hvordan og hvornår dit 

bedst kommer i gang med den ønskede barn følges til aktiviteten, og den frivillige 

aktivitet. fungerer som bindeled mellem barnet og 

fritidsaktiviteten.

Udover den individuelle vejledning, vil det 

også være muligt, at få støtte til betaling 
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Få en Familieven fra Røde Kors 

i Kolding

En frivillig familieven vil bidrage til at ska-

be trivsel og glæde i din familie. Sammen 

finder I ud af, hvad jeres familie ønsker 

støtte til og hvor ofte og længe, I skal 

ses.

Det kan være, du ønsker en hjælpende 

hånd, så I som familie kan foretage jer

nogle aktiviteter sammen. Eller måske 

har du brug for støtte til dine børn, fx 

hjælp med lektier. Det kan også være 

hjælp til at få skabt overblik over øko-

nomien eller en bisidder til møder med 

bank, kommunen eller skolen.

En frivillig familieven lytter til dig som for-

ælder, og kan give råd og vejledning om 

hverdagen i familien.

En frivillig familieven er en del af Røde 

Kors og støtter din familie ud fra jeres

ønsker og behov

Hvad forventer vi?

Aktiv Fritid stiller som sådan ikke nogle 

krav til dig, men vi yder dog kun støtte til 

fritidsaktiviteter, der indeholder et socialt 

aspekt. Derfor er eneundervisning og 

fitnesscentre ikke en del af vores tilbud.

Hvem skal I kontakte?

Lyder Aktiv Fritid som noget, der kunne 

hjælpe dig, dit barn eller en du kender, 

så er du meget velkommen til at ringe 

eller sende en mail til mig, så vi sammen 

kan skræddersy det bedste tilbud. 

Projektleder Aktiv Fritid 

Hanne Flaskager Stentoft

79 79 22 66 / 23 99 98 03

aktivfritid@kolding.dk

Aktiv Fritid samarbejder med Red Barnet og 

Røde Kors om følgeordning og familievenner. 
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