
Hvordan kan Kultur- og Fritidsforvaltningen og 
FritidsGuiderne hjælpe med brobygning til foreningslivet?

En guide til fagpersoner i Borgercenter Børn og Unge (BBU)

FritidsGuiderne hjælper udsatte børn og unge i alderen 3-17 år med at 
komme i gang med en fritidsaktivitet, fx rollespil, gymnastik eller 

fodbold. Indsatsen er et samarbejde mellem Kultur- og 
Fritidsforvaltningen (KFF) og Red Barnet.

Kontakt og henvis på www.fritidsguiderne.kk.dk
Tlf.: 2634 0023 - mail: fritidsguidernekbh@kk.dk

Foreningsbesøg
En frivillig FritidsGuide følger barn og 
forældre til og fra fritidsaktiviteten i en 

begrænset periode.

Fritidsvejledning
FritidsGuiderne vejleder om, hvad der 

findes af fritidsaktiviteter i lokalområdet 
bl.a. aktiviteter i foreninger med ekstra 

overskud til udsatte børn og unge.

Foreningsmatch
FritidsGuiderne er opstartsbindeled 
mellem barn/forældre og forening

ved fx at finde en fritidsaktivitet, aftale 
prøvetime og melde barnet til.

Økonomisk støtte
Kultur- og Fritidsforvaltningen har en 

økonomisk støtteordning til kontingent, 
udstyr og stævnedeltagelse.

http://www.fritidsguiderne.kk.dk/


Vurderingsspørgsmål inden fagpersoner fra BBU
henviser et barn til FritidsGuiderne

Behov for at samtænke støtte fra BBU og FritidsGuiderne/KFF, fx:

FritidsGuiderne 
hjælper med match 
til forening og 
opstart. BBU 
kontaktperson 
støtter barn og 
familie til opstart og 
fastholdelse.

FritidsGuiderne 
guider til forening 
med ekstra 
overskud. BBU 
døgninstitution 
støtter barnet i 
fritidsaktivitet. 
Familien får 
økonomisk støtte til 
aktiviteten fra KFF.

En frivillig fra FritidsGuiderne
følger barnet de første gange. 
Barnet får via BBU en mentor 
i foreningen med Fritidsliv med 
Mentor. Familien får økonomisk
støtte til aktiviteten
fra KFF.

Barnet får mod på 
fritidsaktiviteter gennem 
Idrætsprojektets fritidspakke i 
BBU og overgår derefter til 
Fritidsliv med
Mentor i BBU. 
Familien får 
økonomisk støtte
til aktiviteten fra KFF.

Er barnet motiveret for at komme 
i gang med en fritidsaktivitet?

NejJa

Hvilken grad af støtte har 
barn og familie brug for?

Familien kan 
forventeligt ikke 
selv fortsætte til 
fritidsaktiviteten 

efter hjælp til 
opstart og 1-5 
følgegange.

Med økonomisk 
støtte til kontingent 

og udstyr kan 
familien derfra selv 

fortsætte i 
fritidsaktiviteten.

Økonomisk støtte

Med hjælp til at 
finde og tage kontakt 
til en fritidsaktivitet, 
kan familien derfra 

selv fortsætte i 
fritidsaktiviteten.

Med hjælp til kontakt og 
tilmelding til aktivitet 
samt 1-5 følgegange 

ved opstart, kan 
familien derfra selv 

fortsætte i 
fritidsaktiviteten.

Foreningsbesøg

Ja

Kan forældrene eller anden 
ressourceperson bakke op om 

barnets fritidsaktivitet?

Nej

På nuværende tidspunkt 
er FritidsGuiderne ikke
det rette støttetilbud.
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