
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn  Tine Stern 
Min kommune Aalborg 
Mail Tine.stern@aalborg.dk 
Projektets navn  "Sund fritid for alle" 

Sundhedsområde  
- Risikofaktorerne: Tobak, 

Mental Sundhed, Alkohol 
- Strukturel forebyggelse 
- Tidlig opsporing 

Tidlig opsporing 
Mental sundhed 
Fysisk aktivitet 

Målgruppe  
fx ældre kvinder, førskolebørn, mænd 
i 40’erne   

Børn og unge i alderen 0 - 18år 

Intern organisering:  
fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre afdelingen, 
på tværs af kommunen 

Samarbejde på tværs i kommunen – 
med bl.a. lærere, pædagoger og 
socialrådgivere 

Eksterne 
samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 
organisation, lokalt netværk, en anden 
kommune 

I samarbejde med foreningsledere, 
boligsociale medarbejdere og forældre 

Beskriv projektet kort 
 Metode 

 Implementering 

 Effekt 

 Økonomi 

Et 4 årigt projekt med støtte fra den 
Obelske familiefond i udvalgte områder 
af Aalborg. Formålet er at øge 
muligheden for inklusion og deltagelse 
af flere sårbare og udsatte børn og 
unge i det organiserede forenings – og 
fritidsliv, således at børnene bliver en 
del af et socialt- og aktivt fællesskab. 
Lærere, pædagoger, boligsociale 
medarbejdere, socialrådgivere m.fl. kan 
indstille. Tilskud til det enkelte barn, 

mailto:Tine.stern@aalborg.dk


ydes i forbindelse med en dialog 
mellem en repræsentant fra den lokale 
bevilligsenhed og en af barnets 
forældre. Der kan søges støtte til 
kontingent således: 
1.år – 75 % støtte 
2.år – 50 % støtte 
3.år – 25 % støtte 
4. år – Fuld finansieret af familien. Der 
kan desuden i særlige tilfælde søges 
tilskud til ture og udstyr. 

Andet vigtigt i forhold 
til projektet? 

For at modtage støtte, skal to eller flere 
af nedenstående indikatorer være 
tilstede i familien:  

- Lavt uddannelsesniveau i familien 
- Manglende økonomiske ressourcer 

i familien 
- - Fravær af overskud i familien – 

fysisk, psykisk og mentalt 
- Enlige forsørgere 
- Fravær af engagement i 

lokalsamfundet samt fritids- og 
foreningsliv 

- Manglende kendskab til fritidsliv 
og frivillighed 

Læs mere om projektet 
på (www eller 
medsend materiale) 

Kontakt tine.stern2aalborg for 
yderligere info. Projektbeskrivelsen er 
stadig på værksted. 

 


