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 Generelt om

Fritidspas
 til børn og unge i 0.-10. klasse



Generelt om fritidspas til børn og unge 
i 0.-10. klasse i Gladsaxe

I Gladsaxe kan vi give tilskud til betaling 
af kontingent til et barns medlemskab 
af en lokal forening. Ordningen kaldes 
et fritidspas, og det kan være med til at 
give børn og unge mulighed for at blive 
en del af en forening.

Et fritidspas kan bruges til medlem-
skab i alle typer af lokale foreninger i 
Gladsaxe, for eksempel skakforeninger, 
spejderforeninger, teaterforeninger og 
idrætsforeninger.

Målgruppe for fritidspas
Ordningen med fritidspas er målrettet 
børn og unge fra 0.-10. klasse i kommu-
nens folkeskoler og GXU:
 • Hvor der i hjemmet ikke er øko-
nomisk  mulighed for at betale for 
medlemskab af en forening.

 • Hvor det socialt set vil være til gavn 
og glæde for barnet/den unge at være 
medlem af en forening og derved 
indgå i et fællesskab.

 • Hvor der er behov for mere bevægelse 
og hvor medlemskab af en forening 
kan være rammen for den fysiske 
aktivitet.

Barnet skal kunne rummes i en forening 
uden særlige foranstaltninger. 

Tildeling af fritidspas
Fritidspasset bliver tildelt af skolens 
ledelse efter aftale med forældrene, og 
nødvendige data bliver sendt til afde-
lingen Kultur, Fritid og Unge i Gladsaxe 
Kommune.

Fritidspas bevilges for en kontingent-
periode på højst seks måneder, og der 
gives kun fritidspas til ét medlemskab  
ad gangen. Fritidspasset kan forlænges 
efter aftale mellem skolen og foræl-
drene.

Tilskud til stævner og ture
Der kan også gives tilskud til deltager-
betaling ved deltagelse i stævner og 
ture i Danmark. Der gives tilskud på 
højst 50 procent af deltagerbetalingen. 

Tilskud til ture og stævner gives kun, 
når der er udstedt fritidspas, og søges 
separat på mail: fritidspas@gladsaxe.dk

Betaling af kontingent
Fritidspasset bliver først udløst, når der 
skal betales kontingent i foreningen. 
Efter prøvetid skal der ske indmeldelse 
i foreningen. Det skal forældrene sørge 
for, eventuelt med hjælp fra skolen 
eller Kultur, Fritid og Unge. Forenin-
gen sender kontingentopkrævning til 
forældrene, som sender den til mail: 
fritidspas@gladsaxe.dk

Hvis der ved indmeldelse skal ske sam-
tidig betaling til foreningen, så kontakt 
Kultur, Fritid og Unge på mail:  
fritidspas@gladsaxe.dk

Hvis barnet/den unge ikke går på en 
folkeskole i Gladsaxe, kan andre puljer 
søges. Se mere på gladsaxe.dk/fritidspas

Sådan gør I – kort fortalt
 • Skolen er opmærksom på børn og 
unge, der er i målgruppen for et fri-
tidspas. Forældre kan også henvende 

sig til skolen med ønske om et fritids-
pas. Andre medarbejdergrupper kan 
desuden gøre skolen opmærksom på 
børn og unge, der kan have behov for 
et fritidspas.

 • Skolens ledelse giver forældrene 
tilsagn om et fritidspas.

 • Forældrene og barnet/den unge 
finder, eventuelt sammen med skolen, 
den foreningsaktivitet, som barnet/
den unge gerne vil prøve. Få over- 
blik over foreninger i Gladsaxe på 
gladsaxe.dk/findenforening 

 • Forældrene skal bakke op om delta-
gelsen i en forening, og det skal være 
planlagt, hvordan barnet/den unge 
kommer til og fra aktiviteterne. 

 • Barnet/den unge deltager i en prøve-
time i den valgte forening.

 • Forældrene melder barnet/den unge 
ind i foreningen.

 • Når kontingentopkrævning kommer 
fra foreningen, sender forældrene den 
til mail: fritidspas@gladsaxe.dk

Se kontaktoplysninger på  
gladsaxe.dk/fritidspas


