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GOD SOMMER FOR ALLE 
VORES BØRN OG UNGE

Fredericia Byråd ønsker alle børn, unge og deres familier en rigtig god 
sommer særligt nu efter de mange måneder med afsavn som venner 
og sociale aktiviteter efter Coronakrisen. For mange står den i år på 
ferie hjemme i dejlige Fredericia, og derfor er der i år endnu mere brug 
for aktiviteter og oplevelser - både for vores egne børn og unge, men 
også for alle dem, der vil besøg Fredericia denne sommer. 

Kommunerne har samlet modtaget 200.000 mio. 
kr. til at lave ekstra sommeraktiviteter for børn og 
unge, og Fredericia andel af midlerne er 1,8 mio. 
kr., som skal bruges inden medio september. Der 
er blevet arbejdet hurtigt og med en inddragende 
proces, hvor kommunens medarbejdere, samar-
bejdspartner, foreninger og unge er blev inddra-
get. 

Fredericia Kommune har på tværs af de forskelli-
ge forvaltninger, der arbejder med børn og unge, 
etableret et tæt og tværgående samarbejde om 
vores børn og unge med særligt fokus på de 
socialt udsatte. De ekstra midler gør det muligt, 
at forstærke indsatsen og muligt at ansætte en 
række medarbejder til at styrke den opsøgende 
og socialpædagogiske indsats særligt for de socialt 
udsatte børne og unge. 

Fredericia Kommune har traditionen tro et ind-
holdsrigt oplevelsesprogram i Feriesjov, og der er 
god søgning til aktiviteterne. I dette katalog præ-
senteres en række nye aktiviteter, som supplere 
Feriesjov-tilbuddene gennem hele sommeren.   

Dette sommerprogram understøtter alle de øvrige 
sommeraktiviteter under #SOMMERIFREDERICIA, 
og tilsammen vil det være med til at bringe Frede-
ricia på landkortet, som en attraktiv sommerby.
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FORENINGER OG ILDSJÆLE 
GØR SOMMEREN SJOVERE 
OG LÆRERIG

En række aktører i Fredericia har budt ind med sommeraktiviteter 
for børn og unge, og der er på rekordtid blevet arrangeret mange 
spændende aktiviteter.

Fredericia Kommune har traditionen tro et stort 
program for Feriesjov, hvor der sommeren igen-
nem er tilbud til børn og unge. Der bliver evalueret 
på feriesjov-aktiviteterne, og hvis der kommer 
større efterspørgsel efter enkelte tilbud, så vil der 
være mulighed for at udvide programmet.  

Desuden er der indkøbt enkelte faciliteter og 
udstyrskassen er blevet opgraderet på Gasværks-
grunden.

Vores mange foreninger og ildsjæle står klar med 
sjove og lærerige aktiviteter til børn og unge hele 
sommeren. Alle disse nye tilbud supplerer og for-
stærker Feriesjov-programmet og fylder også ind i 
uge 29 og 30. 

Det en række forskellige aktiviteter rundt i hele 
kommunen og de forskellige uger i sommerferien. 

Der afsættes en pulje på 200.000 kr., som for-
eningerne kan søge til aktiviteter i august, som 
skal have fokus på at få børn og unge tilbage i 
foreningerne efter sommerferien og med særligt 
fokus på de socialt udsatte børn og unge. 
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AKTIV SOMMER 
FOR BØRN OG UNGE

FREESTYLE FODBOLD
Sommerby Fredericia kommer til at byde på sport 
og leg i alle midtbyens gader og på pladserne, og 
der er bl.a. opstillet en pannabane på J.B. Nielsens 
Plads. Lars Munck Petersen kommer og laver 
workshops i Panna og Freestyle Fodbold. Der ville 
være rig mulighed for at lære en masse tricks og 
blive inspireret til selvtræning derhjemme. I Panna 
kan man lærer at snyde sine modstandere på de 
mest fede måder og bliver bedre til at lave “tunnel” 
på sin modstander. I Freestyle Fodbold kan du 
lære alt fra at jonglere til vildt komplicerede tricks. 
Uanset niveau kan man med sikkerhed lære et eller 
flere tricks. Der er workshops alle søndage fra kl. 
11-13 på J.B. Nielsens Plads i uge 27, 28 og 29.

LÆR AT KØRE PÅ PUMPTRACK
Palle Dyhre fra Taulov BMX holder i uge 28 kurser 
for børn og unge, så de kan lære at bruge banen 
- både når det gælder om at styre rundt og blive 
sikker på cyklen, eller om du er klar til at prøve de 
grundlæggende teknikker, som gør det sjovere og 
mere sikkert at cykle. 

TENNIS OG PADEL
Padeltennis er en af de hurtigst voksende sports-
grene i verden, og der er padelbanen på Gasværks-
grunden er netop blevet renoveret. For at få flere 
børn og unge interesseret i den sport har Erritsø 
Tennis Klub tilbudt at arrangere træningsdage på 
Gasværksgrunden i uge 29, hvor børn og unge i 
små hold bliver introduceret til padel. 

Klubben arrangerer desuden en træningsdag i 
deres egne faciliteter i Erritsø i uge 29, hvor børn 
og unge fra hele Fredericia får mulighed for at få 
træning i tennis. 

VANDAKTIVITETER PÅ SKÆRBÆK HAVN
Taulov og Skærbæk Beboerforening byder på sjove 
vandaktiviteter i og omkring Skærbæk havn i uge 
28. Her vil det stå på en række aktiviteter som 
eksempelvis jollesejlads, krabbejagt og vandkikker-
ter, og muligheden for at fange små fisk, rejer og 
krabber på den nærliggende strand. 

I samarbejdet med Bådeklubben i Skærbæk bliver 
der arrangeret en række ”Vild med vand”-aktivite-
ter i Lystbådehavnen for at vække interessen og 
tiltrække nye unge sejlere. 
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JUDO OG JU-JUTSU 
Fredericia Judo og Ju-jutsu Klub tilbyder åben 
træning hele juli måned i egne lokaler, og der vil 
være tider både formiddage og eftermiddage, så 
alle får mulighed for at deltage. Der vil blive tilbudt 
differentieret træning for børn og unge i alderen 
6-18 år. Desuden holder klubben også “åbent hus” i 
rådhusets forhal alle lørdage i juli.  

GET OUT DOOR - KAJAK OG KANO  
Feriesjov tilbyder sammen med Get out Door 
træklatring på Trelde Næs og det har allerede 
været en stor succes med de første hold. Nu er der 
mulighed for at udvide feriesjov-programmet med 
kajak og kano. 

I uge 28 arrangeres en workshop med kajak, hvor 
man kommer helt tæt på naturen og vandoverfla-
den sammen med erfarne friluftsinstruktører. Man 
bliver introduceret til kajaksejlads og de væsentlig-
ste teknikker, og så skal der sejles langs kysten. 

I uge 29 arrangerer klubben en kanotur på vandet, 
hvor man igen kommer helt tæt på naturen og van-
det sammen med erfarne friluftsinstruktører. Man 
bliver introduceret til kanosejlads og de væsent-
ligste teknikker, og så skal der sejles sammen med 
andre i kanoen, så både vand og land får en helt ny 
plads i din bevidsthed. 

LILLEBÆLT-SAFARI  
Oplev alt “ved, på, i og under” Lillebælt med Dyk-
kerklubben AKTIV som guide på en spændende 
Lillebælt-safari. Her er der mulighed for at udvide 
Feriesjov-programmet med en række flere aktivite-
ter på vandet. 

Dykkerklubben AKTIV sejler ud i Lillebælt fra Lyng-
sodde og tilbyder store oplevelser. Der tilbydes en 
række aktiviteter som tør-dykning, sejlads for at 
finde de store marsvin, se på fuglelivet og opleve 
området omkring Lillebælt.  

VENLIGBOERNE  
Venligboerne holder til på Bülows Kaserne og vil 
alle dage i sommerferien tilbyde “udestue” i gården 
på kasernen med en række forskellige aktiviteter. 
Venligboerne holder åbent alle dage kl. 17-22 for 
teenagere, og der indledes et samarbejde med Hel-
hedsplanssekretariatet om at formidle tilbuddet.  

DRØMMER DU OM AT LAVE FLOTTE 
TEGNINGER? AOF Sydjylland har arrangeret to 
tegneworkshops i uge 30, hvor der er differentieret 
undervisning for forskellige målgrupper. På de to 
workshops får man undervisning i, hvordan man 
laver en god tegning og i de forskellige teknikker 
indenfor faget. Der afsluttes med en udstilling i 
Kanalbyen. Undervisningen foregår i Kanalbyen.

KREATIVE WORKSHOPS PÅ RÅDHUSPLADSEN
Crea og Co laver åbne kreative workshops alle ons-
dage i sommerferien på Rådhuspladsen. Der laves 
skønne sommerarmbånd, skønne feriepostkort og 
de flotteste sommerlanterner. En af ugerne bliver 
Rådhuspladsen tryllet om til en festplads med gøgl 
og spas, tallerkener på pind, jonglér med tørklæder 
og mange andre sjove ting. 

ÅBENT HUS PÅ SPEEDWAY-BANEN
Fredericia Motor Klub arrangerer åbent hus på 
speedway-banen, hvor børn og unge får mulighed 
for at prøve kræfter med sporten og få instruktion 
af klubbens trænere. 
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Uge 27

Bueskydning i skoven

Lillebælt safari

Vandaktiviteter (DGI)

Golf

Træklatring

Skak i gågaden

Ud i det fri med Tik Tok

Skattejagt i kanalbyen

Esport

Kickboxing, karate 
og selvforsvar

Skateskole

Streetbasket

Spring

Uge 29

Online yoga

YoBi 
– nu med kreativ stenmaling 
på Biblioteket

Design dit eget indkøbsnet

Skaterskole

Get Out Door kano

Padel Tennis

Tennis 

Uge 28

Bueskydning i skoven

Pigefodbold i Trelde

Garder for 1 dag

Surf skole

Træklatring

Golf

BMX Action

Børnesmart 
hjerneguf i 
vandtårnet

Fægtning

Judo for alle

Skaterskole

Streetbasket

Esport i Bøgeskov

Skak i gågaden

Ocean Rescue Camp

Træklatring

Get Out Door kajak 

Spring

AKTIVITETSOVERSIGT 
– FERIESJOV 2020
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Uge 30

Pandekager

Online Judo

Skaterskole

Get Out Door kajak 

Uge 32

Mini Sommerbilledskole

Orienteringsløb

MGP sangskrivning

Bueskydning i skoven

Lillebælt safari

Golf

Surf skole

Sjov med heste (ridning)

Judo i Bøgeskov

Judo på Skjold

Aikido

Skaterskole

Streetbasket

Kickboxing, 
karate og 
selvforsvar

Tennisskole

Gang i kroppen

Fægtning

Træværksted

Skak i gågaden

Spring

Uge 31

Bueskydning i skoven

Judo

Træklatring

Børn (familie yoga)

Yoga

Golf

SUB Yoga

Aikido

Gang i kroppen

Kampsportsskole

Skaterskole

Streetbasket

Smykkeværksted

Skak i gågaden

Surf skole

Yoga

Ocean Rescue Camp

Spring

Spring/rytme camp
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GRATIS ENTRE I FIC 
OG INDKØB AF UDSTYR

Fredericia Idrætscenter har et suverænt sommertilbud med gratis 
entre for børn og unge under 18 år, og efter dialog med vores borgere 
og fagfolk er der indkøbt nyt udstyr til Gasværksgrunden og en 
pumptrack-bane.

GRATIS BØRNE- OG UNGDOMSBILLETTER TIL 
FREDERICIA IDRÆTSCENTER
Fredericia Idrætscenter byder på populære akti-
viteter, og denne sommer er der muligheds for en 
række gratis aktiviteter for børn og unge under 18. 
Det betyder, at børn og unge bydes velkommen 
med gratis entre til svømmehallen og badeland 
i skolernes sommerferie. Dertil kommer, at der 
åbnes for gratis sportsaktiviteter for unge under 
18 år i hallerne, og dermed mulighed for at dyrke 
fodbold, håndbold, badminton, bordtennis. 

OPGRADERING AF GREJET PÅ GASVÆRKS-
GRUNDEN
Udstyrskassen på Gasværksgrunden opgraderes, 
så vi kan være klar til alle sommeraktiviteterne. Der 
indkøbes nye fodbolde, petanque, håndbolde, ba-
sketbolde, løbehjul, rulleskøjter og nyt musikanlæg. 

INDKØB AF EN PUMPTRACK-BANE   
Med en unik pumptrack-bane kan cyklen, skate-
boardet, rulleskøjterne eller løbehjulet bruges til 
at bevæge sig rundt på banen. Det er en aktivitet, 
hvor alle, uanset alder, kan være med på banen, og 
det er en god måde at blive mere sikker på cyklen. 
På pumptrack-banen bliver balancen udfordret, 
benene bliver brugt som drivkraft, og så kan man 
komme meget op i fart, når teknikken er helt på 
plads! Banen er opstillet ved Ungdommens Hus 
over sommeren, hvor man kan låne en cykel, hvis 
man ikke har sin egen med. Efter sommerferien 
kan banen udlånes til skoler eller andre af kommu-
nens institutioner, eller benyttes i byrummet. Der 
er også indkøbt 3 cykler og cykelhjelme. 
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FAGLIGT LØFT 

Fredericia Kommune tilbyder et 
forløb kaldet TURBO for elever i 
udskolingen og 10’ende klasse. 

Et turboforløb er et kortere, intensivt lærings -og 
vejledningsforløb, hvor de unge lærer en masse 
nyt om dem selv, og om de styrker, de allerede 
besidder. Sideløbende med vejledningen vil de 
unge arbejde sammen med et lærerteam, som vil 
hjælpe hver enkelt ung med at identificere faglige 
indsatsområder, der kan bringe den unge tættere 
på at blive vurderet uddannelsesparat og klare sig 
godt til afgangsprøven.

De unge bliver udpeget af jer lærere og UU-vejlede-
ren på skolen, der vurderer, at et forløb som dette 
ville kunne hjælpe den unge et stort skridt videre 
mod at blive uddannelsesparat.

Turboforløbet er for elever, som ikke er uddannel-
sesparate, har faglige udfordringer i dansk og/eller 
matematik, har brug for at genfinde motivationen, 
tage initiativ til opgaveløsningen og møde forbe-
redt til timerne, eller som har behov for at genvin-
de troen på sig selv. Forløbet vil finde sted i august 
og september.
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GOD SOMMER FOR  
UDSATTE BØRN OG UNGE

OPSØGENDE INDSATS I KOMMUNENS 
UNGEMILJØER
Over sommeren igangsættes en styrket opsøgende 
indsats i de forskellige distrikter i Fredericia Kom-
mune, hvor en medarbejder fra UngFredericia får 
til opgave at gå i dialog med de unge og igangsætte 
aktiviteter i distrikterne, eller aktivere de unge i de 
eksisterende sommeraktiviteter. Dette foregår som 
et tværgående samarbejde med Den Matrikelløse 
Klub(DMK). Der afsættes en deltidsmedarbejder til 
den opsøgende indsats. 

PULJE TIL AKTIVITETER OG FORTÆRING
Fredericia byder på mange oplevelse, som kan 
udforskes og nydes i sommerferien. Flere af disse 
aktiviteter kræver entrébilletter og måske lidt 
fortæring. 

Der afsættes en pulje til ad hoc-aktiviteter, når der 
opstår en god ide, og midlerne kan bruges til billet-
ter, forplejning eller materialer. Ungdommens Hus 
vil være base, men aktiviteterne kan foregå andre 
steder i Fredericia.

Som et bidrag til disse aktiviteter tilbyder Slots og 
Kulturstyrelsen en sommerrabatordning, der giver 
besøgende 50 % rabat på entrébilletter til udvalgte 
kultur- og idrætstilbud. Rabatordningen gælder 
i perioden fra den 27 juni til den 9 august. Det 
kunne eksempelvis være en aktivitet hos Natur-
park Lillebælt, et besøg på byens museer eller et 
arrangeret forløb hos en idrætsforening. 

TUR MED ERRITSØ-DRENGENE
En tur til Børup Sande, hvor huset ved Børup San-
de lejes fra onsdag til lørdag i uge 32 for 8-9 dren-
ge. Der planlægges ikke nogle konkrete aktiviteter, 
men drengene har selv mulighed for at komme 
med input til planlægningen af aktiviteter, som de 
ønsker at deltage i. Der afsættes også et ”bufferbe-
løb” til eksempelvis eksterne instruktører mv. 

PARKOUR 
Åben parkour-træning/workshops i ugerne 28 – 32 
for aldersgruppen 10+ i 6 – 8 timer om ugen. Træ-
ningen vil være for alle niveauer, fra dem, der aldrig 
har prøvet det, og til dem, der er super dygtige.
Formålet er at give nysgerrige børn og unge en 
chance for at møde og træne med dem, der alle-
rede træner i byen, og blive en del af dette fælles-
skab. Ideen er, at vi mødes på Ungdommens Hus. 
Her vil der være undervisning i de basale parkour-
teknikker for begynderne med fokus på at lære selv 
at implementere det andre steder, og lære at træne 
uden en træner. Dette vil give dem ressourcerne til 
selv at fortsætte med at dyrke parkour efter som-
merferien. Senere i træningen vil vi begive os ud til 
andre spots i byen, hvor man selv, eller i fællesskab, 
kan finde nye udfordringer. 

Sebastian Hjuler Jespersen er en erfaren træner. 
Han har selv dyrket parkour i 11 år, og han er lige nu 
på højeste niveau i Danmark. Desuden har han un-
dervist i parkour i 6 år. Sebastian vil stå for træning/
workshops, samt trække lokale parkourfolk med til 
at træne med nye. 

SKATERMILJØ
Der er mange, der skatere i byen, og netop dette 
uorganiserede miljø optager mange af vores unge. 
Dette aktive fællesskab optager unge, som har 
udfordringer ved at fungere i det organiserende 
foreningsliv. En instruktør fra Ungdommens Hus vil, 
som rollemodel, være en del af det uorganiserede 
miljø, og vil være til stede på Gasværksgrunden og 
ved Ungdommens Hus. 

STREETFODBOLD
Denne form for uorganiseret fodbold, hvor tricks 
og finesser fylder meget, og fodboldens regler 
fylder noget mindre, skaber et fællesskab for man-
ge unge, som ikke er en del af det organiserede 
fritidsmiljø. Der vil være en rollemodel tilknyttet til 
at facilitere streetfodbolden.  
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SOMMERTRÆNING
Sommertræning er et tilbud for unge mænd, som 
drikker for meget, men som gerne vil i form. Som-
mertræning kan minde om konceptet, der kendes 
fra tv-serien ”rigtige mænd”.

Tilbuddet er for ca. 10 mænd, som har tilkendegi-
vet, at deres indtag af store mængder alkohol er et 
problem, og som ønsker at gøre noget ved proble-
met. 

PIGEAKTIVITETER
Tøsedagen er en dag for pigerne. På tøsedagen skal 
pigerne have ordnet negle, hår mm., og de skal spi-
se og hygge sig med hinanden på tværs af områ-
der. Særligt gælder tilbuddet for pigerne i midtbyen 
og vestbyen, da der ofte er konflikter mellem 
grupperingerne. Formålet er, at pigerne igennem 
tøsedagen får bedre kendskab til hinanden. 

Efterfølgende laves der flere forskellige tøsedage. 
Den første tøsedag vil være for udvalgte målgrup-
per, som efterfølgende vil få til opgave at være 
ansvarshavende i et større set-up. 

SURFMILJØET
Vi ønsker at udvikler et surf-miljø, hvor unge kan 
lære at mestre forskellige vandsportsaktiviteter, 
værne om havmiljøet, begå sig i et forretningskon-
cept, leje boards, våddragter og andet udstyr over 
sommeren. 

Som en del af tilbuddet ansættes en ung, som har 
brug for støtte og guidning, men som kan indgå 
som en aktiv del af surfmiljøet. Den unge vil blive 
udpeget af kommunen og lønnet som ved et helt 
almindeligt fritidsjob. 

MUSIKMILJØ – SOMMERMUSIK
Sommermusik i juli er til unge, som har lyst til at 
spille og komponere egen musik, rappe og skrive 
tekster. I Ungdommens Hus findes alt udstyr, og 
de unge kan afprøve deres kompetencer inden for 
musik, og holde små koncerter for hinanden. Ralf 
vil (evt. sammen med en ung) bistå med skabelsen 
og udviklingen af et motiverende musikmiljø.

Herudover kan Ungdommens Hus byder ind med 
Sommerbio. Ungdommens Hus er i besiddelse af 
lydanlæg og tilstrækkelig plads til at vise film på 
storskærm. Der lejes en projekter til at vise film. 

ROADRACING OG KNALLERTSHOP
Knallertshop er for unge, som har lyst til at ordne 
knallerten. I to container ved Ungdommens Hus 
etableres der et værksted, hvor unge kan komme 
forbi og fixe deres knallerter. 

På køreteknisk anlæg kan de unge få mulighed 
for afprøve deres knallerter og ”roadrace” i sikre 
omgivelse. Eventuelt med mulighed for guidning af 
politiet.

Hensigten med disse tiltag er, at vi får skabt et mil-
jø, hvor de udfordrede unge inkluderes, og mødes 
med troværdige voksne, der vil dem og kan støtte 
dem i deres håb og drømme for fremtiden. 

UNDERSTØTTELSE FRITID
Der foregår mange aktiviteter i Fredericia hen 
over sommeren, men ikke alle har mulighed for at 
komme til aktiviteterne. Der skal derfor være mulig-
hed for at transportere udsatte unge, og give dem 
adgang til at deltage i aktiviteterne i Fredericia. 

ÅBENT KLUBTILBUD OG OPSØGENDE AKTIVITET
Grundet Corona har der ikke været ungecafé fra 
marts til maj. Derfor giver det mening at have en 
styrket pædagogisk indsats hen over sommeren. 
Derfor ansættes der en opsøgende medarbejder 
12 timer ugentlig, som tilknyttes midt- og vestbyen. 
Den opsøgende medarbejder vil være en synlig 
rollemodel for de unge og vil være aktiv hele som-
meren.  

FRILUFTSLIVSAKTIVITETER VED SKÆRBÆK
Børn og unge i alderen 10 – 14 år med sociale og 
faglige udfordringer kan komme ud og opleve na-
turen ved og i havet omkring Skærbæk i et 3-dages 
forløb. Forløbet vil tage udgangspunkt i faglige og 
sociale aktiviteter i naturen, der kan give oplevelser 
for livet, et fagligt løft med tilpassede friluftsakti-
viteter, samt redskaber til at agere socialt. Det vil 
ligeledes være en indføring i foreningslivet og det 
fællesskab, det bygger på.

Aktiviteterne vil blandt andet handle om madlav-
ning, naturens ressourcer, sikkerhed omkring vand, 
vejret, livet i og ved vandet, og selvfølgelig at være 
aktiv på vandet. Nogle aktiviteter knyttes til faglige 
aktiviteter. 
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