
1

ole@toustrup.dk

Fra: NOREPLY_kulturogfritid_holb@kmd.dk
Sendt: 7. marts 2023 14:54
Til: ole@toustrup.dk
Emne: Fripladsordning for børn og unge under 18 år i Holbæk kommune

(Har du ikke medlemmer under 18 år  er denne ikke relevant for dig – men så har vi ikke glemt at orientere nogen) 

 

Holbæk Kommune har en Fripladsordning i forbindelse med støtte til fritidsaktiviteter. Fripladsordningen kan 
komme i spil, hvis du møder et barn eller ung (under 18 år), hvor du vurderer, at der er brug for økonomisk støtte til 
familien for, at barnet kan begynde til en fritidsaktivitet.  

Ordningen er støtte til kontingent, og kan i enkelte tilfælde supplere behovet for udstyr. Ordningen dækker ikke ture 
eller rejser i forbindelse med fritidsaktiviteten.  

Fripladsordningens formål og målgruppe 
Fripladsordningens formål er at understøtte børn og unge under 18 år i deres deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. 
Indsatsen er målrettet alle børn og unge i Holbæk Kommune, som af den ene eller anden grund er udfordret i 
forbindelse med at komme i gang med en fritidsaktivitet. 

Ordningens primære sigte er at støtte børn og unge, som ikke tidligere har indgået i foreningslivet og/eller øvrige 
fællesskaber (ikke foreningsvante børn og unge). 

Et aktivt fritidsliv er ikke kun godt for barnets fysiske sundhed, men også for barnets mentale velvære og trivsel. 
Stærke og positive fællesskaber giver barnet sociale og personlige kompetencer, der er vigtige i det videre liv. 

Ordningen kan ikke benyttes til fritidsaktiviteter i regi af kommercielle/private tilbud (fx en privat danseskole).  

Da fripladsordningen er til for at få flest muligt forenings-uvante børn/unge ind i fællesskaber, kan der maks. 
bevilges støtte i 3 år – ansøgning skal fornyes hvert år, og der bevilges maks. kr. 3.000 om året.  

Procedure 
I hvert lokalområde er tilknyttet en lokal ambassadør, det er typisk en ansat på skolen. Udover at de er ambassadør 
for de børn og unge, som går på skolen, så dækker de også børn og unge fra daginstitutioner, privatskoler, 
specialskoler, mm, så hvis du møder børn fra disse institutioner, kan de også opnå støtte. 

På dette link findes en oversigt over alle lokale ambassadører og derfor også hvem du skal kontakte, hvis du har 
børn eller unge indenfor målgruppen. https://holbaek.dk/media/bnqlxcm0/kontakterpersoner-1-jan-2023-
fripladsordning.pdf  

Det er den lokale ambassadør du vil modtage ansøgningsskema fra, og hvis den bliver godkendt, skal du sende en 
elektronisk faktura til Kultur- og Fritidssekretariatet på EAN – 579 800 76 04 714 – mrk. Fripladsordning og 
barnets/den unges navn – faktura skal gerne være i små rater, f.eks. halvårligt. 

  

Denne mail kan ikke besvares. Hvis du ønsker at kontakte os i forhold til denne mail, kan det ske 
på kulturogfritid@holb.dk   
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Denne mail kan ikke besvares. Hvis du ønsker at kontakte os i forhold til denne mail, kan det ske på 
kulturogfritid@holb.dk. 


