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FRITIDEN ER FREMTIDEN 
I FREDERICIA
FRITIDEN ER NOGET HELT SÆRLIGT. Den tilby-
der oplevelser og muligheder, som former os for 
livet, som vi ser frem til på forhånd, og som vi aldrig 
glemmer igen. I Fredericia vil vi værne om børne-
nes og de unges frie tid. Derfor har vi lavet fritids-
politikken, som sætter en fælles retning på tværs af 
de mange forskellige aktører på fritidsområdet, så 
vi sammen kan styrke mulighederne i fritiden for 
alle børn og unge i kommunen fra 10 år og opefter. 
I dette hæfte kan du læse fritidspolitikken i en helt 
kort udgave, og hvis det giver dig appetit på mere, 
kan du læse den samlede fritidspolitik.

Rigtig god læselyst.
Børne- og Skoleudvalget, 
Fredericia Kommune
Juni 2021

ET FÆLLES
FRITIDSPERSPEKTIV
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I FREDERICIA FORSTÅR VI 
BØRN OG UNGES FRITID, SOM 
DEN TID, HVOR DE SELV KAN 
BESTEMME, HVAD DE VIL

Visionen for fritiden i Fredericia:
ALLE BØRN OG UNGE HAR ALTID 
ET TRYGT STED AT VÆRE I DERES 
FRITID, HVOR DE UDVIKLER SIG 
OG FØLER SIG UUNDVÆRLIGE

FOR AT SKABE EN UFORGLEMMELIG FRITID med udgangspunkt i børnene og de unge har vi brug for 
et fælles fritidsperspektiv, som vi alle møder børnene og de unge ud fra og bruger som fundament, når 
muligheder i fritiden skabes og udvikles. I Fredericia består vores fritidsperspektiv af en fælles forståelse af, 
hvad fritid er, en klar vision og klare principper.

DERFOR SKAL VI UDVIKLE MULIGHEDERNE I FRITIDEN I FREDERICIA, så flere børn og  unge ønsker 
at vælge dem til. Sammen med dem skal vi både udvikle de muligheder, som allerede eksisterer og også 
skabe helt nye muligheder, som kan bidrage til at give dem helt særlige oplevelser i fritiden, uanset hvem 
de er. Den udvikling skal skabes med udgangspunkt i vores fælles vision for fritiden.

i

i
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Vi møder børnene og 
de unge, hvor de er, 
og hjælper dem altid 
med at flytte sig i de 
retninger, som de 
ønsker og har brug 
for.

Vi arbejder for, at alle 
børn og unge møder 
betydningsfulde 
voksne i deres fritid.

Vi arbejder med at 
give alle børn og unge 
adgang til fællesska-
ber, hvor de betyder 
noget for andre.

Vi skaber den gode fri-
tid sammen. Sammen 
med børnene og de 
unge, med forældrene, 
med foreninger, fri-
villige og fagpersoner 
- og alle andre, som vil
være med.

VI HAR IKKE LAVET VISIONEN FOR SJOV. Vi har lavet visionen for at forpligte os på at skabe unikke 
og uforglemmelige muligheder for børn og unge i fritiden. Det vil vi især gøre med udgangspunkt i fire 
bærende værdier:
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VI HAR BRUG FOR EN FÆLLES 
FORSTÅELSE AF FRITIDENS 
OPBYGNING
Noget af det særlige ved fritiden er, at den 
skabes og fyldes ud af utroligt mange forskellige 
aktører. Foreninger, kommunen, erhvervslivet, 
forældre, børnene og de unge selv og mange 
andre. Der er stor styrke i den forskellighed, når 
vi arbejder i samme retning, men også en kilde til 

forvirring og manglende samarbejde, når vi ikke 
gør. Derfor har vi brug for en fælles forståelse af, 
hvem de børn og unge er, som skal have en tryg, 
uforglemmelig og social fritid. 

OPBYGNINGEN 
AF FRITIDENS 
OMRÅDER  

FRITIDEN I FREDERICIA SKAL KUNNE 
OPLEVES OG SKABES AF ALLE BØRN 
OG UNGE

Den største målgruppe er børn og unge, som  øn-
sker og selv opsøger Fredericias stærke forenings-
liv. De mange tilbud her tiltrækker mange børn og 
unge og giver dem strukturerede muligheder og 
fællesskaber i fritiden. Andre børn og unge ønsker 
at prøve andet end de etablerede foreninger og 
søger selv mod andre fritidsfællesskaber, som de 
kan være med til at forme selv. Der er også nogle 

børn og unge, som gerne vil være en del af fritids-
fællesskaber, men som ikke selv formår at opsøge 
dem. Det kan skyldes strukturelle, individuelle eller 
familiære barrierer. På tværs af fritiden i Fredericia 
skal der være fritidsmiljøer, som børn og unge i alle 
tre målgrupper søger og dyrker.

FOR AT VÆRE SIKKER PÅ, AT DER ALTID ER ATTRAKTIVE FRITIDSMILJØER for alle børn og unge skel-
ner vi mellem børn og unge i tre forskellige målgrupper. Målgrupper, som børnene og de unge kan skifte i 
mellem i kraft af de situationer og miljøer, de befinder sig i.

Børn og unge 
som selv ønsker 
og kan opsøge 
etablerede 
foreninger

Børn og unge som 
selv ønsker og 
kan opsøge andre 
fritidsfællesskaber

Børn og unge som 
selv ønsker, men ikke 
kan opsøge andre 
fritidsfællesskaber

Børn og unge 
i de mest 
udsatte  

positioner
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FRITIDENS OPBYGNING

I Fredericia er der forskellige fritidsområder. Der er 
det foreningsdrevne fritidsområde, det kommuna-
le, det boligsociale, det private (fitnesscentre mm.) 
og det selvbestaltede, hvor børn og unge selv mø-
des, finder på og bestemmer. På alle fritidsområ-
der er der en række forskellige fritidsmiljøer. Hvert 

fritidsmiljø består af en eller flere fritidsarenaer, 
forstået som fritidsmiljøets fysiske eller digitale 
omgivelser. Og, i hvert fritidsmiljø er der et eller 
flere fritidstilbud, hvor børnene og de unge kan 
gøre noget i de forskellige fritidsarenaer.

FORDI DER ER MANGE FORSKELLIGE AKTØRER INDENFOR BØRNS OG UNGES FRITID, bruger vi også 
mange forskellige ord for de samme ting – og nogle gange skelner vi ikke tydeligt mellem ting, som det kun-
ne være værdifuldt at skelne imellem. Derfor vil vi i fremtiden bruge nedenstående forståelse af fritidens 
opbygning, når vi skal udvikle noget sammen. 

FRITIDSOMRÅDE

FRITIDSMILJØ

Fritidsarena(er)

Fritidstilbud 4 TILGANGE 
TIL UDVIKLINGEN 

AF FRITIDEN
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UDVIKLENDE FRITIDSMILJØER 
MED PLADS TIL ALLE

UFORGLEMMELIGE HØJDE-
PUNKTER I FRITIDEN

ØVEBANER IND I UNGE- OG 
VOKSENLIVET

DANMARKS MEST 
DEMOKRATISKE FRITID

Fredericia skal have de fedeste og sjoveste fri-
tidsmiljøer for børn og unge. Fritidsmiljøer, som 
tiltrækker og samler alle mulige slags børn og unge 
omkring deres særlige interesser. Nogle vil samle 
børnene og de unge i lokale fritidsmiljøer, mens 
andre vil samle på tværs af kommunen. Fælles for 
dem alle skal være, at de hver har et særligt og sam-
lende fokus, og at de tilsammen skaber plads til alle 
og bidrager til den udvikling, som det enkelte barn 
eller ung ønsker og har brug for.

Fritiden skal altid være god, men nogle gange skal 
der ske noget helt exceptionelt. Noget helt særligt, 
som skaber uforglemmelige oplevelser, man ikke 
kan lade være med at tænke på og tale om. Ufor-
glemmelige højdepunkter, som giver sommerfugle 
i maven og unikke oplevelser. Uanset om det er 
tilbud, som samler børn og unge på tværs af kom-
munen, eller om det er tilbud i lokalmiljøet, skal de 
i fremtiden indeholde højdepunkter, som alle ved, 
hvornår ligger, og som kan gentages og gentænkes 
år efter år, så børn og unge kan se frem til dem, 
fortælle om dem og stadig overraskes af dem. 

Fritiden skal fyldes med øvebaner for børn og unge. 
Målrettede tilbud, hvor de i trygge omgivelser sam-
men med hinanden og understøttet af tillidsvæk-
kende voksne kan øve sig i at tage de næste skridt 
mod selvstændighed og selvbestemmelse. Øve-
baner, som man kan bruge i kort eller lang tid, når 
man selv har særligt ønske eller behov for det på de 
områder, hvor børnene og de unge har sværest ved 
at finde vejen selv.

I Fredericia skal vi sammen skabe Danmarks mest 
demokratiske fritid. Fritiden er den tid, hvor børn 
og unge selv bestemmer, hvad de vil gøre, og derfor 
skal de kunne sætte deres indflydelse i spil på helt 
nye måder for at skabe muligheder i fritiden, som 
ikke findes bedre andre steder. Vi skal styrke de 
muligheder for inddragelse og medbestemmelse 
for børnene og de unge, så de kan bruge deres 
stemmer til at ændre verden omkring dem til det 
bedre. 
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SAMMEN SKABER VI LØSNINGER, 
SOM INGEN KAN SKABE ALENE

FRITIDSPOLITIKKEN ER KUN 
FØRSTE SKRIDT

FRITIDSPOLITIKKEN GØR VI TIL 
VIRKELIGHED SAMMEN

EN POLITIK SKABER IKKE UDVIKLING OG FORBEDRINGER i sig selv, og derfor er Fritidspolitikken 
kun det første skridt mod at skabe flere og bedre fritidsmuligheder for alle børn og unge. Den sætter 
retning for det udviklende arbejde, som foreninger, kommunens professionelle voksne, interesse-
organisationer, boligselskaber, erhvervslivet og andre ildsjæle nu inviteres til at gå sammen om for, 
at Fredericia skal være et godt sted at vokse op for alle børn og unge. Vi skal i gang med at skabe de 
gode handleplaner, som på samme tid kan fastholde de store ambitioner og gøre dem til virkelighed.

FRA POLITIK TIL 
VIRKELIGHED

VI SKABER DEN GODE FRITID SAMMEN, og når det kommer til at skabe fremtidens fritidsmuligheder for 
alle børn og unge i Fredericia, vil vi forsøge at sikre, at alle relevante aktører løbende bliver en vægtig del af 
udviklingen. 

NU BEGYNDER DET SJOVE, VIGTIGE OG TIL TIDER SVÆRE SAMARBEJDE. Nu skal vi sammen gøre alle 
de gode tanker her i Fritidspolitikken til virkelighed, så alle børn og unge i Fredericia altid har et trygt sted 
at være i deres fritid, hvor de som unge mennesker kan vokse og føle sig uundværlige.
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Gothersgade 20 · 7000 Fredericia 
Tlf.: 7210 7000 · kommunen@fredericia.dk
www.fredericia.dk


