- en guide til forældrene

Hvad er fritidspas?

Fritidspas var oprindeligt et projekt i Morsø Kommune, der havde til formål at
sikre alle børn og unge lige muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter. Elementer fra projektet er nu integreret i Morsø Kommune.

Formålet er at integrere børn og unge i fritidsaktiviteter, der dækker deres behov.

Vi tager derfor udgangspunkt i barnets ønsker og muligheder og hjælper ham/
hende godt i gang med et fritidstilbud efter eget valg.

Hvad gør fritidsvejlederen?

Fritidsvejlederen



snakker med barnet/den unge omkring de muligheder, der er, og hvilke ønsker han/hun har.



finder i dialog med forældrene en passende aktivitet, der matcher hans/
hendes behov.



sørger for, at der er et godt introforløb i forbindelse med aktiviteten.



giver evt. vejledning om støttemuligheder til kontingentbetaling og udstyr.

Hvad vil det sige at
være en del af et aktivt
fritidstilbud?
Når man som ung deltager i et fritidstilbud:



bliver man en del af et fællesskab



får man mulighed for at møde andre, der har samme interesse som én selv.



får man skabt nye venskaber og stærke sociale relationer.



opnår man personlig udvikling.



får man mulighed for at udfordre sig selv og udvikle sine færdigheder indenfor aktiviteten

Det forventes desuden, at



man møder til tiden og aktivt deltager i tilbuddet.



der gives besked i ordentlig tid, hvis man skulle blive forhindret i at deltage.



forældrene bakker op omkring og engagerer sig i aktiviteten i det omfang
de magter.



I kontakter fritidsvejlederen, hvis I som forældre eller jeres børn oplever
problemer forbundet med fritidstilbuddet.

Kontaktoplysninger

Hvis du eller dit barn har brug for hjælp til at
komme i gang med en fritidsaktivitet kan du kontakte

SSP-koordinator og Fritidsvejleder

Junior– og Fritidskonsulent

Joan Kirkebak

Lene Svenningsen

Tlf: 99 70 62 88 / 22 56 95 12

Tlf: 99 70 62 86 / 60 13 66 27

E-mail: jki@morsoe.dk

E-mail: les@morsoe.dk

Spurvevej 2
7900 Nykøbing Mors
Tlf: 99706288
E-mail: ung@morsoe.dk
www.ungmors.dk

Se meget mere om Fritidspas på
www.fritidspas.dk

