ET GENIALT
PARTNERSKAB

Plads Til Alle

- et samarbejde mellem Red Barnet, Kerteminde Kommune
og foreningerne i kommunen

Et genialt partnerskab
I Kerteminde Kommune er 214 børn og unge fra familier

Gennem projektet kan både børn, unge og deres forældre

i udsatte positioner på bare to år hjulpet i gang med en

nu få hjælp og vejledning hos to fritidsvejledere, der hjælper

fritidsaktivitet.

og guider børn og forældre igennem tilbuddene. De skaber

Det har kunnet lade sig gøre, fordi Kerteminde Kommune,

kontakt til foreningerne og laver individuelle praktiske og/eller

Red Barnet og foreningerne i kommunen har indgået et

økonomiske aftaler, så barnet eller den unge kan komme til at

genialt og utraditionelt partnerskab.

dyrke sin fritidsinteresse.

Sammen har vi skabt en unik model for samarbejde på
tværs af frivillige og kommunale kræfter. Et samarbejde helt

Tidsbegrænset projekt

uden bureaukrati på tværs af traditionelle grænseflader.

Men det er desværre ”kun” et 4-årigt projekt finansieret af

Men vi har ikke kunnet gøre det alene. Engagerede skole-

sats-midler fra Socialministeriet. Ministeriet kunne se poten-

feer, socialrådgivere, foreninger, politikere og embedsmænd

tialet i projektet og bevilgede 2,8 millioner kroner – svarende

i kommunen har støttet op om projektet med en impone-

til 700.000 kr. om året – i perioden 2011 – 2014. Det bety-

rende indsats.

der, at vi risikerer, at projektet slutter med udgangen af 2014,

Familier i udsatte positioner

hvilket vil være et rigtig stort tab for Kerteminde Kommune.
Derfor håber vi, at politikerne i kommunen kan se så meget

De børn og unge, vi har hjulpet, har det til fælles, at de alle

potentiale i det unikke partnerskab, at de vælger at skabe et

– af meget forskellige grunde – er havnet i en slags vakuum

permanent tilbud til børnene og de unge.

uden kontakt til foreningslivet.

Det er nemlig en både billig
og helt uvurderlig støtteindsats
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RED BARNETS INDSATSER
• Følgevenner
• Familieoplevelsesklub
• Feriefond
• Tøjbyttebørs

til familierne i udsatte positioner, som meget nemt risikerer
at ende i social isolation.
Birgitte Kastrup
Formand i Red Barnets
lokalforening i Kerteminde

• Indsamlingskoncerter

Læs mere om projekterne inde i bladet

FAKTA
Plads Til Alle er et 4-årigt partnerskabsprojekt mellem Red Barnet, Kerteminde
Kommune og foreningerne i kommunen.
Formålet med projektet er at få alle børn
og unge ind i en forening eller i gang med at
dyrke en fritidsaktivitet.
Projektet løber i perioden 2011 – 2014
og er finansieret af sats-midler fra Socialministeriet.
Projektet har ansat to fritidsvejledere.
Den ene fritidsvejleder er ansat frem til 1.
september 2014, den anden til udgangen af
2014.

Foto: Red Barnet

Stortrives med følgeven
Liv på syv år sidder i sofaen og hygger sig med sin mor på

ellers ikke ville være kommet af sted til. Livs mor, Grethe, har

den ene side og sin følgeven Marianne på den anden side,

nemlig i flere år lidt af PTSD (stress syndrom), så familiens liv

da vi kommer på besøg. De ligner en helt almindelig familie

leves i små cirkler, og for det meste er de bare derhjemme.

med bedstemor på besøg. Men for to år siden kendte de tre

De har ikke rigtig noget netværk - udover Livs far, der bor i

personer slet ikke hinanden.

nærheden.

”Jeg ved godt, at det er kørsel til fritidsaktivitet, det drejer

Liv er uden tvivl Grethes et og alt, og som mor er hun ked

sig om, når man er følgeven, men man kommer jo tæt på hin-

af, at hun ikke har kunnet støtte datteren i alt det, hun gerne

anden og af og til opstår der venskaber, der inkluderer hele

vil.

familien”, siger Marianne.
Og venner er de blevet. Faktisk er det sådan, at Liv ivrigt
står og venter med sit autosæde de dage, hvor Marianne skal
køre hende til en fritidsaktivitet.
Marianne Andersen er pensioneret, og hun besluttede

”Liv vil så meget, hun er nysgerrig, udadvendt og interesserer sig for mange ting. Men jeg har bare ikke haft mulighed for
at tage hende med til noget”, fortæller Grethe.
”Hvis ikke Liv havde fået en følgeven, er jeg bange for, at
det ville have hæmmet hendes trivsel og nysgerrighed. Det

sig for blandt andet at bruge sin tredje alder på humanitært

er tydeligt for mig, at Liv trives bedre nu og har fået et større

arbejde. Valget faldt på Red Barnet i Kerteminde, hvor hun nu

netværk blandt jævnaldrende. Jeg er bare så taknemmelig for,

er koordinator for følgevennerne.

at der findes nogen som Marianne”, siger Grethe.

Marianne har gennem årene fulgt Liv til rytmegymnastik
og til tegning på Johannes Larsen Museet. Aktiviteter som Liv
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FØLGEVENNER
I Kerteminde Kommune kan børn og unge få
en følgeven fra Red Barnet, hvis deres forældre
af en eller anden grund ikke selv kan sørge for
børnenes transport til og fra en fritidsaktivitet.

Foto: Pernille Poulsen

Red Barnet i Kerteminde har 6-8 følgevenner,
som Marianne Andersen er koordinator for.

Vi dribler sammen
på kryds og tværs
Kasper Olesen og Helle Svansø udgør den minimale medarbejderstab i projekt Plads Til Alle. Det er dem, der i det
daglige samler, koordinerer og faciliterer projektet.
Plads Til Alle skal hjælpe børn og unge i gang med en
fritidsaktivitet. Og målgruppen er 6 til 18-årige fra familier i
udsatte positioner, men Kasper og Helle ser, når alt kommer
til alt, hverken på fødselsattest eller husstandsindkomst – men
på behov. Og behovet er der!
Kerteminde Kommune har de senere år oplevet en stigning i andelen af familier i udsatte positioner. Familier, hvor
forældrene af økonomiske, psykiske eller sociale årsager ikke
har overskud til at sende deres børn af sted til en fritidsaktivitet.
At være barn i en familie i en udsat position har en række
konsekvenser. Børnene kan let komme til at føle sig en-
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somme og isolerede fra deres jævnaldrende. De får færre
venskaber, deres selvværd daler, fagligheden skranter og de
begynder måske at hænge ud på steder, hvor de ikke burde
være og omgås personer, de ikke burde omgås.
Plads Til Alle arbejder både forebyggende, støttende og
udviklende - og altid i samarbejde med de lokale kræfter. Og
Kasper Olesen er glad for den kendskabsgrad, der er opstået
omkring projektet. Det betyder nemlig, at skoler, pædagoger,
sagsbehandlere, forældre og sågar bedsteforældre henvender

Kasper Olesen, projektleder

Helle Svansø, fritidsvejleder

”Det tal er langt hen ad vejen foreningernes fortjeneste.
Klubberne og foreningerne har en række dybt engagerede og
kompetente personer tilknyttet, og de støtter projektet. Når
vi i projektet opsnuser en interesse eller et behov for fx kickboxing, Parkour eller dans, så tager vi den viden med videre
til en relevant forening. Og hvis foreningen er interesseret, så
dribler vi videre sammen. Plads Til Alle hjælper med fx det
opsøgende arbejde, netværksdannelse og fondsansøgninger,
og vi slipper først taget igen, når klubberne er selvkørende”,
fortæller Kasper Olesen, der er rigtig glad for det sociale
ansvar, klubberne og foreningerne påtager sig.
”Flere klubber og foreninger har ydet økonomisk støtte og
har hjulpet med kontingent, sportsudstyr og lignende, og det
er helt ubetaleligt”, siger Kasper Olesen.

sig direkte til ham for at få hjælp.

Stor opbakning fra foreningslivet
En måling fra slutningen af 2012 viser, at 197 af de 214 børn

PLADS TIL ALLE SKAL

og unge, projektet har hjulpet, stadig er involveret i en fritids-

• Inkludere udsatte børn og unge i fritidslivet

aktivitet.

• Afhjælpe konsekvenserne af børns fattigdom,
manglende fællesskaber og ensomhed
• Forebygge sociale og personlige vanskeligheder
• Udvikle metoder til tidligt at opspore problemer
for målgruppen
• Udvikle metoder, der på en ikke stigmatiserende
måde medvirker til inklusion af børn, der ikke
har fritidsinteresser/aktiviteter
• Involvere børnenes forældre, så børnene oplever
forældrenes opbakning til fritidsaktiviteten
• Styrke samarbejdet mellem kommunen, det
frivillige foreningsarbejde og de frivillige organisationer

Privatfoto

Eksempler på nye
fritidstilbud
Langeskovs fiskerdrenge
Langeskovskolen havde udfordringer med en gruppe drenge på
mellemtrinnet. Drengene havde kun to ting til fælles: De måtte
lidt for ofte en tur på kontoret, og det eneste, de havde lyst til,
var at komme ud og fiske. ”Kan I hjælpe os med det?”, spurgte
skolen. Kasper allierede sig med en lærer, der var interesseret
i fiskeri, og henover sommeren 2012 drog de to af sted med
drengene på fire fisketure. Undervejs fik de mange gode samtaler henover fluebinderiet og madpakkerne, og da sommeren gik
på hæld, gav Kasper oplysningerne videre til ungdomsskolen, der
efterfølgende oprettede et fiskehold.
Foto: Louise Dyring, Red Barnet

Munkebos kickboxere
I Munkebo fandt en SSP-konsulent gennem samtaler med de
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unge ud af, at de meget gerne ville gå til boksning, men der var
intet boksetilbud i Kerteminde Kommune. SSP-konsulenten og
projektleder Kasper Olesen fik en snak om de unges ønske, og
resultatet af snakken blev, at Plads Til Alle gik ind i arbejdet med
at få etableret et boksehold. De fandt lokaler, søgte penge, opsporede en tilflytter, der havde været nordisk mester i kickboxing,
og Hindsholm håndboldklub gik ind som administrator af klubben. Og nu er der en kickboxingklub i Munkebo, hvor ca. 20 unge
mennesker træner.
Foto: Red Barnet

Fritidsklub på Hindsholm
Børn og forældre på Hindsholm savnede aktiviteter. En havde
tidligere haft gode erfaringer med en juniorklub, så den mulighed blev nu drøftet. Plads Til Alle besøgte Hindsholmskolen og
spurgte eleverne, hvad de drømte om. Svarene tog projektet
med til en gruppe af lokale beboere og forældre, der gerne ville
hjælpe, og sammen med gruppen blev der lavet et program. Fritidsklubben har i dag 48 medlemmer. Den er udelukkende drevet
af frivillige kræfter og holder til i kommunale lokaler, der alligevel
ikke blev brugt til noget i det tidsrum.
Foto: Henrik Skov Midtiby

INITIATIVER I STØBESKEEN
• Dansens dag og dansehold på skoler og i idrætsforeninger i Langeskov, Munkebo og Kerteminde
• Kompetenceløft til dansetrænere og lærere
• Unge i front – uddannelse

Ungeforsker:
Frivillige har street credit
Det er en spændende model, Red Barnet og Kerteminde

Ungeforsker Søren Østergaard er daglig
leder af Center for Ungdomsstudier (CUR)

Kommune har lavet med projektet Plads Til Alle, hvor de
puljer frivillige og kommunale kræfter, siger ungeforsker Søren
Østergaard.
Foreningerne og kommunen har helt forskellige perspektiver, men arbejder sammen i et helhedsorienteret projekt, der
tænker på tværs. Det giver super god mening.
De frivillige kan noget, kommunen ikke kan og omvendt.
Kommunen kan fx hjælpe med at kvalificere foreningernes
arbejde, mens foreningerne kan få børnene og de unge i tale.
Trænere og ledere i frivillige foreninger har en helt anden
taleret eller ”street credit”, end en kommune har. De unge
ved godt, at de gør det frivilligt, og at de frivillige ikke har
”noget på dem”. Og det har de brug for at vide.
Man siger, at det kræver en landsby at opdrage børn.
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Privatfoto

Red Barnet og Kerteminde Kommune har så at sige skabt en
landsby med projektet, der forener frivillige og kommunale
kræfter. Sådan et arbejde kræver kontinuitet, og fordi projektet er
tidsbegrænset, er det en udfordring for foreningerne.

Foreningslære på
skoleskemaet
I normalklasser dyrker 43 pct. af alle elever en aktivitet i

”Foreningslære”, hvor eleverne bliver præsenteret for alle

fritiden. I specialklasser gælder det kun for 11 pct. Det viser

mulige former for fritidsaktiviteter.

en undersøgelse Plads Til Alle har lavet på samtlige skoler i
kommunen.

”Alle kender jo fodbold og håndbold, men mange tænker ikke på, at aktiviteter som Parkour, ishockey, speedway,

”Det må vi da gøre noget ved”, tænkte Plads Til Alles pro-

Taekwondo og vandski faktisk kan være rigtig gode aktiviteter

jektleder, Kasper Olesen. Og som sædvanlig var der ikke langt

for vores børn. Børnene vil nemlig meget gerne være en del

fra tanke til handling.

af fællesskabet, men de trives ofte ikke i store sportsklubber”,

Kasper kontaktede Mesinge Skole, som er en specialskole
for børn med indlæringsvanskeligheder.
Pædagog og lærerstuderende Gitte Grønne på Mesinge
Skole greb straks teten, og de to fik sammen etableret faget

siger Gitte Grønne.
Faget har været på skoleskemaet siden august 2012, hvor
trænere og instruktører har besøgt skolen om torsdagen.
”Foreningslære på Mesinge Skole er et rigtig godt projekt,
som nu er støttet af Dansk Handicap Idræts-Forbund, fordi
Kasper Olesen fra Plads Til Alle så muligheden for at lave
noget for denne gruppe, søgte og fik bevilget penge til os. Og
hvis projektet kan fortsætte, er jeg sikker på, at vi over tid vil
kunne få en del af vores børn med i klubberne”, siger Gitte
Grønne fra Mesinge Skole.

Foto: Red Barnet

Stærke kræfter i
Plads Til Alle
En hjælp til barnets trivsel

Det her projekt nytter

Familiehuset har i flere tilfælde benyttet sig af kræfterne i

Det er tydeligt, at de børn, der er blevet hjulpet i gang med

Plads Til Alle. Og vi har oplevet, at det har været en betydelig

en fritidsaktivitet, har ændret sig positivt. De er i højere grad

hjælp til barnets trivsel og mulighed for at udvikle sig.

blevet en del af klassens fællesskab, hvor de før befandt sig

Vi havde fx en ung pige, der holdt op med at skære i sig

udenfor, de trives bedre socialt og får flere venskaber. Pro-

selv, efter hun kom i et fritidstilbud. Vi havde et mindre barn,

jektet har foræret mig den luksus, at jeg kan kontakte Kasper

hvis forældre ikke havde ressourcer til at få barnet af sted.

eller Helle og bede dem om hjælp til et barn, for selv om jeg

Det barn har nu en stabil voksen følgeven, der sørger for, at

gerne selv vil hjælpe, er der ikke tid til, at jeg kan.

barnet kommer til en fritidsaktivitet. Endelig har vi haft en

Jeg er alvorligt bange for, at hvis projektet slutter, så taber

dreng, der har fået det meget bedre med sig selv, efter han er

vi en masse børn og unge på gulvet, som kunne være hjulpet

begyndt på boksning.

ved en lille, men tidlig indsats. I mine øjne er der ikke tvivl om,

Vi håber meget, at projektet får lov at fortsætte.
Ann-Britt Volmer
leder i Familiehuset

at et aktivt fritidsliv hjælper barnet og den unge med at skabe
et socialt netværk og få gode venner, som er en vigtig ballast
gennem barndom og ungdom.
Dorianne Morgenstern
Lærer, akt-ansvarlig og skolefe på Fjordvangsskole

Et godt sommerminde
Vi havde nogle elever, som ikke rigtig skulle noget i deres
sommerferie. Plads Til Alle skrev en ansøgning til en landslejr
for spejdere og fik ni elever af sted på en stor international
landslejr, hvor ældre og erfarne spejdere tog sig af dem. Børnene fik ti fantastiske dage i lejren og et godt sommerminde
at vende tilbage til skolen med.
Kirsten Larsen
Lærer og skolefe på Mølkærskolen

Målmanden Martin
Martin på 12 år har været en del af projekt Plads Til Alle fra
begyndelsen. Han er eneste barn i en familie, hvor den ene
forælder er på overførselsindkomst, og den anden er lavtlønnet. Familien har ikke bil, og hans forældre har givet udtryk
for, at de ikke føler sig ligeværdige med de øvrige forældre.
Derfor melder de næsten altid fra ved de arrangementer, der

TØJBYTTEBØRS
Det hele begyndte med glemt sportstøj i en hal.
For hvad stiller man op med alt det tøj, der ikke
bliver hentet igen?
Tidligere endte tøjet i en tilfældig affalds- eller

foregår i og omkring skolen. Før projektet var Martin en stille
og genert dreng, der havde let til tårer, og han havde ikke
nogle venner.
Men Martin fik et fritidspas og begyndte at gå til fodbold.
Nu spiller han fodbold med de andre drenge i frikvartererne,
han har fået større selvværd og bliver behandlet med respekt

tøjcontainer. Men sådan er det ikke længere i

i den lokale fodboldklub. Forældrene er også begyndt at tage

Kerteminde Kommune. Nu samler Red Barnets

del i forskellige fodboldarrangementer, fordi de oplever, at

frivillige i stedet tøjet ind i sportshallerne i

deres søn er respekteret dér og har opbakning fra de andre

Kerteminde, Langeskov og Munkebo, hvor

forældre og fra holdet som helhed, fordi han er en meget

der er opstillet vogne med sække til glemt og

dygtig målmand.

aflagt sportstøj. Tøjet bliver vasket, ordnet og
sorteret og lagt i et depot, som Plads Til Alle kan
disponere over. Dermed kan projektet nu helt
gratis tilbyde sportstøj til de børn og unge, der
ikke selv har mulighed for at købe fx gummisko,
fodboldstøvler, trøjer, shorts og sportstasker.

* Navnet Martin er opdigtet af hensyn til familien.
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En vifte af aktiviteter
Folkeoplysningslov ændret

Familier hjælper ved koncerter

Da Plads Til Alle blev født i 2011, kunne foreningerne i Ker-

Som noget nyt samarbejder Red Barnet med familier, der er

teminde Kommune ikke få fuldt offentligt tilskud for medlem-

i kontakt med projekt Plads Til Alle. Familierne hjælper med

mer, der ikke betalte fuldt kontingent. De kunne kun få tilskud

at stille op før og tage ned efter Red Barnets koncerter. En

svarende til det beløb, et medlem havde betalt.

hjælp, Red Barnet sætter stor pris på. Og som tak for den

det gør de ikke længere.
Plads Til Alle henvendte sig nemlig til det kommunale folke-

store hjælp får familierne mulighed for at deltage i arrangementet, hvis de har lyst.
”Red Barnet får en hjælpende hånd. Og familierne får en

oplysningsudvalg, som var meget lydhør og hurtigt ændrede

kulturel oplevelse, som de måske ellers ikke havde haft råd til,

de lokale regler, så foreningerne nu modtager fuldt offentligt

så alle er glade”, siger projektleder Kasper Olesen fra Plads

tilskud for alle medlemmer – uanset hvad de betaler i kontin-

Til Alle.

gent.
Dermed mister foreningerne ikke længere det offentlige

Familierne hjalp Red Barnet første gang, da Niels Hausgaard besøgte Kerteminde i januar 2013.

tilskud, når de vælger at sige ja til medlemmer, som ikke har
råd til at betale fuldt kontingent.

Red Barnet Feriefond

Familieoplevelsesklub

Red Barnet i Kerteminde har succes med sine koncerter. Så

Projekt Plads Til Alle startede i 2012 en familieoplevelses-

stor succes, at lokalforeningen i 2012 donerede 25.000 kro-

klub, der består af 12 familier (ca. 40 personer). Fælles for

ner til ferieaktiviteter for børn og unge fra familier i udsatte

familierne er, at børnene er mellem 6 og 12 år gamle, og at

positioner. Og i 2013 bliver beløbet hævet til 50.000 kroner.

forældrene af meget forskellige grunde ikke har menneskelige

Penge, der går til de samme børn og unge, som Plads Til Alle

eller økonomiske ressourcer til at gøre noget sammen med

hjælper.

deres børn alene.

”Det betød, at vi sidste sommer kunne hjælpe børn og

Familieklubbens arrangementer tager afsæt i foreningslivet,

unge af sted på fx fodboldskoler, spejderlejre og endda i et

og første arrangement fandt sted lige inden sommerferien i

enkelt tilfælde sende en mor og et barn på familiehøjskole.

2012, hvor klubben besøgte speedwaycenteret i Munkebo.

Og det er jo fantastisk”, siger projektleder Kasper Olesen.

”Familierne var nervøse, så der var mange svedige hæn-

I begyndelsen af sommerferien samlede Plads Til Alle de

der den dag. Men det blev et kæmpe succes, og familierne

familier, der gennem projektet skulle deltage i noget i ferien,

begyndte allerede samme dag lige så stille at danne netværk

til en omgang minigolf for at skabe kontakt på kryds og tværs.

på kryds og tværs”, siger projektleder Kasper Olesen.

Dermed kunne familierne lære hinanden lidt at kende og

Siden det første arrangement har familierne besøgt vand-

måske få lavet nogle legeaftaler i løbet af sommerferien. På

skiklubben, Zoologisk Have og Munkebo Idrætscenter, og de

den måde kom de enkelte aktiviteter til at strække sig over

har holdt et julearrangement.

lidt længere tid.

”Der absolut ingen svedige hænder længere, familierne glæder sig tvært imod til arrangementerne. Og som en kæmpe
gevinst kan børnene nu være dem i skolen, der fortæller,
at de skal noget spændende sammen med deres forældre.
Ligesom de bagefter kan fortælle, hvad de har oplevet og vise
billeder og videoer på mobilen”, siger Kasper Olesen.
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