
 
Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov; 
fase 2

Målsætning, som indsatsen 
vedrører
(Derfor vil vi… i sundheds-
politikken 2019-2020)

Foreningstilbud til børn og unge med særlige behov; fase 2 
vedrører alle 4 overordnede pejlemærker indenfor Hjørring 
Kommunes sundhedspolitik:

- sunde rammer
- metal sundhed,
- mestring af eget liv samt 
- lighed i sundhed. 

Målet er at inkludere børn og unge med særlige behov i det 
almene foreningsliv; alternativt at der oprettes særhold i 
foreningslivet.
Initiativet er en fortsættelse fra forrige handleplanperiode 
(fase 1) og overgår nu til en fase 2.

Beskrivelse af indsats
(Overordnet beskrivelse af 
indsatsen)

Fase 1 bestod af opstart af initiativet; afholdelse af en 
Inspirationsaften og nedsættelse af en Inspirationsgruppe og 
tilhørende organisering; kortlægning af tilbud og 
udarbejdelse af elektronisk pjece over tilbud; oprettelsen af 
et kontaktpersonnetværk mellem administrationen og 
Hjørring Skolen; begyndende støtte til udvikling af nye tilbud 
mv.
Den nye fase 2 vil især fokusere indsatsen på inklusion af 
børn og unge med særlige behov i det almene foreningsliv 
samt oprettelsen af flere tilbud til målgruppen i samarbejde 
med foreninger; eksterne samarbejdspartnere m.fl. Samtidig 
er fokus på et udvidet samarbejde internt i Hjørring 
Kommunes administration – særligt mellem Børne- og 
Undervisningsforvaltningen samt By, Kultur og Erhverv.  Der 
planlægges opfølgning på den tidligere Inspirationsaften ved 
et arrangement i efteråret 2019.
I relation til nye tilbud kan fremhæves, at der lige før 
sommerferien 2019 blev afviklet en vellykket Idrætsdag på 



Hjørring Skolen og pt. arbejdes med etablering af et 
håndbold-tilbud til børn og unge med særlige behov i et 
samarbejde mellem en lang række af kommunens håndhold-
klubber samt nogle gymnastikafdelinger.

Formål
(Hvorfor vil vi gennemføre 
indsatsen?)

Målet er at udvide viften af tilbud til børn og unge med 
særlige behov, da undersøgelser viser at flere idræts-, 
bevægelses- og fritidstilbud til målgruppen kan bedre 
sundheden og funktionsniveau generelt. Samtidig adresseres 
alle 4 pejlemærker i kommunens sundhedspolitik.
Det er erfaringen, at det tager tid at få skabt rammerne for 
udvikling af nye tilbud og derfor der har været opereret med 
indsatsen i 2 faser. Kommunen har en rolle som 
fødselshjælper i udviklingen af tilbud i samarbejde med 
foreninger, forældre m.fl.
Initiativet ligger samtidig i fin forlængelse af den netop 
vedtagne nye Fritids- og Folkeoplysningspolitik: Fritid & 
Fællesskab og kan ses som en lille del af udmøntningen af 
samme.

Målgruppe
(Hvem henvender indsatsen sig 
til?)

Målgruppen er børn og unge med særlige behov. Der er ikke 
fastsat en bestemt alder, men kan i princippet være fra 0-24 
år. Særlige behov er ikke defineret, men er som 
udgangspunkt børn og unge, der ikke kan indgå på ordinære 
hold uden særlige støtte. Det tilstræbes at der er 
tilnærmelsesvis samme funktionsniveau for deltagerne.

Aktører
(Hvilke aktører indgår i 
indsatsen?)

- Kommunens foreninger – især idrætsforeninger men 
ikke kun afgrænset hertil.

- Forældre; børn og unge med særlige behov samt 
frivillige med særlig interesse for at bakke op om 
initiativet

- Eksterne partnere; DGI, Parasport Danmark m.fl.
- Kommunale forvaltninger samt tilhørende decentrale 

institutioner



Tidsplan
(Hvornår iværksættes og 
afsluttes indsatsen?)

Fase 1: 2017-2018
Fase 2: 2019-2020
Det ventes at initiativet overgår til ordinær drift efter 
udgangen af 2020.

Økonomiske konsekvenser
(Har realisering af indsatsen 
økonomiske konsekvenser?)
                                                      

           

Målbare succeskriterier
(Hvornår er indsatsen en 
succes?)

Succeskriterier er:
- Oprettelsen af flere tilbud og en bredere fritidsvifte
- At udbygge samarbejdet med foreningslivet på 

området
- At udbygge det interne samarbejde mellem de 

kommunale forvaltninger
- I sidste instans at børn og unge med særlige behov 

og deres forældre får en bedre (mental) trivsel 

Opfølgning
(Hvordan vil vi følge op på 
indsatsen?)

Der følges op via den opbyggede organisering:
- Inspirationsgruppe med eksterne deltagere, hvor 

fokus er på fremdrift og resultater
- Opfølgning internt i administrationen mellem 

forvaltninger og institutioner for at arbejde for 
inklusion og udviklingen af tilbud til målgruppen

Der er under Fritids- og Folkeoplysningsudvalget afsat
et beløb til igangsætning af nye initiativer. Samtidig er 
der under Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 
oprettet en forebyggelsespulje, der til en vis grad kan 
understøtte deltagelsen i foreningslivet for børn og unge 
med særlige behov. Det er ikke muligt at vurdere 
eventuelle økonomiske gevinster for børnenes 
deltagelse udover de sociale og deltagelsesmæssige 
gevinster for børnene og deres forældre.




