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’Plads til alle’?
Hvad er

I projektet ”Plads til alle” vil vi skabe bedre 
vilkår for udsatte børn og deres mulighed for 
-og adgang til et aktivt fritidsliv. 
 
Projektet er et samarbejde mellem den en-
kelte kommune, fagfolk i kommunen og Red 
Barnets lokalforeninger, som tilpasses det 
enkelte tilbud/’den konkrete indsats’, så det 
passer til både kommunen, til børnene og til 
de frivillige, som er drivkraften i projektet. 
Projektet omhandler i mange kommuner 
også et tæt samarbejde med DBU, som op-
kvalificerer fodboldklubber til at tage særlig 
godt imod børn, der ellers er afskåret fra for-
eningslivet.
 
Sammen former vi et samarbejde der kom-
mer børnene til gode.



Hovedparten af de danske børn har et ak-
tivt fritidsliv og går til noget flere gange om 
ugen. Og det er rigtig godt og sundt for et 
barns udvikling og sociale liv, men der er des-
værre fortsat mange børn, der ikke går til en 
fritidsaktivitet. En undersøgelse fra Børnerå-
det fra 2014 indikerer, at 18 % af de etnisk 
danske piger og drenge ikke går til nogen 
fritidsaktiviteter. For børn i etniske minori-
teter er gennemsnittet oppe på 35 % og for 
etniske minoritetspigers vedkommende helt 
oppe på 50 %. Undersøgelsen viser også, at 
rigtig mange børn af enlige forældre ikke 
deltager i nogen fritidsaktivitet.

Børn, der har en aktiv fritid, oplever, at de 
får nye venner og får nye muligheder uden 
for skolen. Den rette fritidsinteresse kan 
med andre ord blive meget væsentlig for at 
bryde en negativ social arv. Projektets primære målgruppe er derfor 

børn, hvis forældre ikke har mulighed for at 
sikre eller understøtte deres børns delta-
gelse i fritidslivet. Det kan være, fordi for-
ældrene er fattige, er syge, er enlige, har en 
anden etnisk baggrund end dansk eller selv 
har sociale problemer og står uden for fæl-
lesskaber. Det er for børn i alderen 5-12 år. 
Tilbuddet målrettes børn, der på forskellige 
måder er i risiko for at mistrives, og som 
voksne omkring dem derfor har øje på.

 
• 5.100 børn er blevet introduceret til en fri-

tidsaktivitet og er blevet hjulpet videre, hvis 
det første tilbud ikke var det rette.

• 75 % af børnene deltager stadig i en eller 
anden fritidsaktivitet efter to år.

• 17 kommuner har deltaget sammen med 
en Red Barnet-lokalforening.

• Hovedparten af de deltagende kommuner 
har forpligtet sig til at fortsætte indsatsen 
og finde finansiering til den.

udsatte børn?
I 2018 skal vi

tilbuddet til?

Er der et behov blandt

have nået følgende mål:

Hvilke børn er
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• Det kan være en følgevensordninger/kørsel, hvis det er et problem 

at nå frem til aktiviteten eller mærke opbakning. 

• Det kan være fritidspas, grejbank eller byttebørs for tøj og udstyr, 
hvis økonomien er barrieren. 

• Det kan være uddannelse af de frivillige i idrætsforeningen eller hos 
spejderne, hvis det er svært at inkludere nogle børn. Det kan være 
dialog med fritidstilbuddene, hvis der ikke er det rette match i for-
hold til en gruppe børn – måske kan der oprettes helt nye tilbud?

• Det kan være at sikre netværk, erfaringsudveksling og uddannelse 
til fritidsvejledere, så denne vigtige komponent i indsatsen er kompe-
tent og kvalificeret. 

• Det kan være at fastholde det lokale politiske fokus på kommunens 
fritidstilbud og forebyggende arbejde blandt udsatte børn.

• Det kan være at facilitere samarbejde mellem kommuner og andre 
NGO’er, der også arbejder på området.

• Og endelig kan det være at hjælpe med lokal fundraising i relevante 
lokale eller nationale fonde og lokale virksomheder.

Vores tilbud til kommunerne



Red Barnet • Rosenørns Allé 12 • 1634 København V
www.redbarnet.dk
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