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Temadrøftelse - Opstart af fritidspas for sårbare børn og unge
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www.dragoer.dk

Arbejdsspørgsmål til afklaring af økonomisk ramme:
1. Hvad skal fritidspasset dække?
2. Hvordan skal fritidspasset beregnes?
3. Hvad er den økonomiske ramme og periode?

Eksempel fra andre kommuner:
Høje-Taastrup Kommune:
Høje-Taastrup Kommune betaler kontingentet de første 3-6 måneder.
Kontingentet må være på max 1000 kr. Kontingentet gælder fra 3-6
måneder afhængig af størrelsen af kontingentet. Eksempelvis vil fritidspas til fritidsklubber og musikskole gælde 3 måneder og alle andre
fritidspas i 6 måneder. Forældrene betaler selv, når fritidspasset udløber.
Fritidspasset gælder for følgende aktiviteter:
-Fritids- og ungdomsklubber
-Idrætsforeninger
-Spejdere og andre kulturelle foreninger
-Drama-, Musik-, Billed- og Ungdomsskole
Hedensted Kommune:
Der gives et tilskud til udgifter, som er forbundet med fritidsaktiviteter fx kontingent, lejrture eller udstyr.
Børn/Unge kan få dækket op til 75 % af udgifterne til fritidsaktivitet op
til et max beløb på 1000 kr. om året.
Du kan som udgangspunkt få fritidspas i 1 år – dvs. som hjælp til opstart.
Norddjurs Kommune
Fritidspas gives som økonomisk bidrag til at støtte barnet/den unge i
forbindelse med fritidsaktiviteten. Det kan f.eks. være til betaling af

2. december 2015

kontingent (helt eller delvist) eller køb af udstyr.
Aabenraa Kommune
Et fritidspas dækker kontingentet til en kultur- eller fritidsforening i
Aabenraa Kommune på op til 1000 kr. pr. barn om året. Fritidspas skal
ses som en økonomisk hjælp.
Skanderborg Kommune
Der gives et tilskud til betaling af kontingent til en aktivitet i en af
Skanderborg Kommunes godkendte foreninger (idræt – spejder m.fl.)
eller til holdundervisning i Kulturskolen.
Fritidspas har en max. værdi af 1.200 kr. pr. år pr. barn/ung.
I særlige tilfælde ydes tilskud til nødvendigt udstyr/relaterede udgifter.
Køge Kommune
Fritidspasset er et fysisk pas trykt på hårdt pap. På selve passet er der
oplysninger om tildeltes navn, adresse, fritidspasnummer og hvem, der
har udstedt det. Kortet er personligt og kan ikke overdrages til andre.
Fritidspasset kan bruges i én (godkendt folkeoplysende) forening i Køge
Kommune. Kortet gælder ikke ridning.
Fritidspasset gælder kun i én forening om året. Er det først afleveret i
en forening, kan dit barn først vælge en ny forening næste år. Der uddeles kun ét fritidspas pr. barn pr. år.

Eksempler på udvalgte fritidsaktiviteter i Dragør Kommune
Dragør Boldklub
Kontingent 600 kr. for 6 måneder
Evt. udstyr:
-Trøje
162 kr.
-Shorts
35 kr.
-Strømper
72 kr.
-Støvler
400 kr.
-Trykt logo
25 kr.
-Trykt nr.
50 kr.

Amagerland gymnastik
Yoga
Springgymnastik
Børnehold

190 kr. pr. måned
1.080 kr. pr. sæson
880 kr. p. sæson
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Sejlklub
Kontingent 950 kr.
Evt. udstyr:
Brugt tørdragt
2.000 kr.
Brugt redningsvest 100 kr.
Brugte vådsko
150 kr.

Spejder
Indmeldelsesgebyr 100 kr. +
Kontingent
250 kr. pr. kvartal
Evt. udstyr/ture:
Tur:
300 kr.
Brugt uniform:
100 kr.
Sommerlejr:
900 kr.
Trykt rygsæk
350 kr.

Filmklub
Kontingent 140 kr. pr. år
Ungdomsskole
Undervisning: 0 kr.
Arrangement: 50 kr.
Ture:
300-8.000 kr.

Amagerlands Rideskole
Kontingent 550 kr. pr. måned
Evt. udstyr:
Hjelm:
200 kr.
Bukser:
200 kr.
Støvler:
500 kr.

Musik- og kulturskole
Instrumentalundervisning (45 min med tre elever): 277 kr. pr. uge
Instrumentleje 30 kr. pr. måned
Billede eller dramaskole 1.590 kr. pr. måned.
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