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.

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

Målgruppen er børn og unge under 18 år, der står uden positive fællesskaber i fritiden.

Hvad gør vi i praksis?

Hvis vi har kendskab til et barn, der står uden positive fællesskaber i fritiden, sker der følgende:








Fritidsvejlederen afklarer via samtale med barnet/den unge, dennes ønsker og behov
samt motiverer til deltagelse i en fritidsaktivitet
Fritidsvejlederen kontakter forældrene og forsøger at inddrage dem i tilbuddet eller
iværksætter anden foranstaltning.
Fritidsvejlederen matcher fritidsaktiviteten og barnet/den unge.
Fritidsvejlederen laver aftaler med forældre og foreningen.

Hvordan kan I bruge
fritidsvejledningen?

Når I i foreningen har et barn, som hører under Fritidspas kan I bruge fritidsvejledningen



som sparringspartner.



ved at kontakte fritidsvejledningen, hvis der opstår problemer af den ene eller anden
art, så problemerne kan tages i opløbet.



til at blive klædt på til at møde børn og unge med særlige hensyn.



Råd, hjælp og vejledning til ansøgning om kontingentdækning på vegne af familierne

Hvis I i foreningen har et barn, som I vurderer burde hører under Fritidspas evt. fordi pågældende har det svært i tilbuddet, kan I kontakte fritidsvejledningen, som vil sparre med jer og
iværksætte foranstaltninger, hvor der vurderes at være et behov for det.

Hvad forventer vi af jer?

Vi forventer, at I kontakter os, hvis I har et barn/en ung, som hører under Fritidspas, og
som


ikke møder regelmæssigt i tilbuddet.



mangler forældreopbakning eller anden voksenstøtte.



har problemer i forhold til tilbuddet



har vanskeligt ved at komme til og fra tilbuddet, eller hvis øvrige problemer skulle
opstå.
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