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TIDS- OG PROCESPLAN FOR NY FRITIDSPOLITIK FOR BØRN OG UNGE 

Budget 2020: Der iværksættes i 2020 en proces til udarbejdelse af en ny politik for fritidsområdet i Fredericia, hvor 
forebyggelse og fællesskaber vægter højt. Politikken skal bidrage til at skabe styrket forebyggelse ift. kriminalitet og misbrug. 
 

Politisk hører fritidspolitikken hjemme i Økonomiudvalget. Følgende politiske udvalg og råd indgår i processen: 

- Børne- og Skoleudvalget 

- Kultur- og Idrætsudvalget 

- Sundhedsudvalget 

- Uddannelsesudvalget 

- Social- og Beskæftigelsesudvalget 

- Helhedsplanudvalget (§17-udvalg) 

Råd og fora: 

- Ungebyrådet og elevrådene 

- Studieforum (Ungdomsuddannelserne) 

- Handicaprådet 

- Udsatterådet 

- Idrætsrådet 

- Fredericia Uddannelsesråd (FUR) 

 

TIDSPERSPEKTIVET for udarbejdelse af ny fritidspolitik: 

Ny fritidspolitik vedtages på et byrådsmøde i efteråret dog senest 14. december 2020 

 



PROCESPLAN 

 

    

  

Fase2:  STRUKTURERING - drøftelser 
af input, rum og rammer

FASE 3: BESLUTNINGER - En 
fritidspolitik bliver besluttet

ARENAER FORSLAG

UNGE OG 
FORÆLDRE

MEDARBEJDERE

FORENINGER

POLITIK 

FASE1: INDDRAGELSE - Idéer 
indsamles AF og MED med de unge i 

Fredericia

FASE1: Marts 2020 – maj 2020: 

En bred inddragelse gennemføres i 

samarbejde med de unge og på tværs 

af Sundhed og Velfærdsinnovation, 

Kultur og Idræt samt Børn og Unge. 

 

 

FASE2: Maj – juni/august 2020: 

Drøftelser af input fra FASE1 og 

arenaerne for fritidstilbud for børn 

og unge. 

FASE3: September – 

Oktober/November 2020: 

Politisk behandling, HØRING og 

godkendelse i byrådet (Senest 14.12) 



HVORDAN LØFTER FREDERICIA KOMMUNE PROCESSEN? 

Arbejdsgruppe for FASE1 nedsættes i februar på tværs af 

Sundhed og Velfærdsinnovation, Kultur og Idræt samt Børn 

og Unge. 

Arbejdsgruppen har til opgave: 

at tilrettelægge det fælles temamøde 2/3  for Byrådet, 

således at det er opstarten af proces for fritidspolitikken. 

at tilrettelægge en bred og inddragende proces med de 

unge samt andre aktører i kommunen så som foreninger 

o.a. Ungdommens Hus kan fx være base for den 

inddragende proces i perioden marts-april. Der laves multi-

værksted med ´de unge stemmer´, hvor forskellige 

aldersgrupper af unge kan komme og deltage på bestemte 

hverdagsaftner. Alle unge opfordres til at kigge forbi i 

perioden og være med til at komme med input til 

politikken. Der laves flere smagsprøver på aktiviteter i 

huset sammen med de unge i perioden. 

at være deltagende i relevante begivenheder i foråret (fx 

idrætspolitisk topmøde) og generelt samle de input og 

data, som allerede er tilgængelige, og som kan have 

relevans for udformning af ny fritidspolitik. 

at inddrage eksterne som optakt til drøftelser af det 

fritidspædagogiske grundlag for Fredericia kommunes 

fritidspolitik for børn og unge. 

at arrangere studietur for et mix af unge, politikere, 

frivillige og pædagoger til andre kommuner fx Viborg: 

http://gamedenmark.org/game-streetmekka-viborg/ 

 

Ny direktør for Børn og Unge 

indtræder i FASE2. 

Strukturering af input. De unge 

er med til at fremlægge input fra 

FASE1. 

- Fælles temamøde på 

tværs af udvalg, samt for 

Ungebyrådet/unge 

generelt 

 

- Offentlig orientering og 

debat om input fra FASE1 

 

 

 

I FASE3 udarbejder en nedsat 

gruppe udkast til fritidspolitik 

på baggrund af input fra FASE1 

og FASE2. 

- Udkast til ny fritidspolitik 

forelægges for ØK og 

går herefter på udvalg 

for bemærkninger. 

 

- Ny fritidspolitik sendes i 

høring i løbet af 

september. 

 

- Ny fritidspolitik 

godkendes i efteråret af 

byrådet - senest 14. 

december. 

 

 

http://gamedenmark.org/game-streetmekka-viborg/
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