STÆRK FRITID
STÆRKE UNGE
FRITIDSVEJLEDNINGEN
• er en bydækkende indsats på 34 folkeskoler i Odense

 ommune, som hjælper børn og unge ind i m
K
 eningsfulde
fritidsfællesskaber
• skaber lighed mellem de unges adgang til fritidsfællesskaber
• yder en særlig indsats for udsatte børn og unge

VI ARBEJDER MED
Hver folkeskole i Odense har sit eget Fritidsvejledningsteam.
Hvert team består af 1-2 Fritidsvejledere (lokale ungdomscenter
medarbejdere) samt en tilknyttet Fritidsvejleder Uden Grænser (vejleder
med speciale i udsatte børn og unge).
Teamet arbejder med at vejlede, motivere og inkludere børn og unge i
forbindelse med fritidstilbud. Målet er at give alle elever mulighed for at få
en aktiv og meningsfuld fritid. Vores målgruppe er børn og unge, som ikke
er en del af det organiserede fritids- og foreningsliv.
Derudover gennemfører vi hvert skoleår fritidsundersøgelser fra 4. til 9.
årgang, med henblik på at skabe overblik over elevernes deltagelse i
fritidsaktiviteter og udvikling af nye fritidstilbud.
Det betyder at der årligt screenes ca. 9000 elever fra 34 folkeskoler i Odense.
Teamet er derudover særligt opmærksomme på udsatte børn og unge. 
Her er der mulighed for at iværksætte en håndholdt og helhedsorienteret
indsats, så disse børn og unge kan indgå i fritidsfællesskaber på samme
vilkår som deres jævnaldrende.

VI KAN
tilpasse indsatserne efter det enkelte barns behov
løbende følge op på den unges fritidsaktivitetsønske
inspirere børnene til en aktiv fritid
hjælpe økonomisk udfordrede familier med at søge tilskud til k ontingent
og udstyr
• evt. matche barnet med en ledsager, som følger barnet til aktiviteten
• hjælpe udsatte børn og unge ind i et fritidsfællesskab
•
•
•
•

HVIS DU SOM FAGPERSON HAR EN BEKYMRING
Har du gennem dit arbejde kendskab til et sårbart barn eller en udsat ung
i alderen 6-18 år, som kunne drage fordel af vores tilbud - så kontakt os
endelig. Vi hjælper med en vurdering af barnet/den unges behov og tilpasser
indsatsen efter dette.
Hvis barnet/den unge er indenfor vores målgruppe, kan en af vores
Fritidsvejledere Uden Grænser blandt andet hjælpe med:
• at motivere og inkludere de særligt udsatte
• hjemmebesøg hos familien. En afklaring af hvilke problematikker vi kan
hjælpe med, så barnet/den unge kan blive inkluderet i et fritidstilbud
• koordinering af samarbejdet mellem de personer der er vigtige for at
barnet/den unge får et sundt fritidsliv

KONTAKT OS
Til fagpersoner:
Kontakt din lokale Fritidsvejleder Uden Grænser, hvis du er bekymret for et
barn eller en ung.
Kontakt din lokale Fritidsvejleder, hvis du har kendskab til et barn eller en
ung, som har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Scan QR-koden
for at finde
din lokale vejleder
eller besøg

fritidsvejled.ungodense.dk
Fritidsvejledning Uden Grænser
Har du andre henvendelser vedr. indsatsen, så kontakt:
Rune Andersen – Områdeleder
E-mail: runan@odense.dk
Mobil: 41 12 15 98

