Red Barnet
Et godt FRITIDSLIV for alle

Faaborg-Midtfyn

Godt FRITIDSLIV for alle

Et samarbejde mellem, Red Barnet, Røde Kors Faaborg og
Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontaktoplysninger
Helene Jakobsen, Red Barnet
Mail: godfritidfaaborgmidtfyn@redbarnet.dk
Telefon: 2479 9414
Kontakt Helene direkte på telefon eller mail og få en
snak om, hvad der skal til, for at dit barn kan starte til en
fritidsaktivitet.
Red Barnet er en non-profit organisation, der hjælper børn
til at få en god og indholdsrig barndom.

Red Barnet er på Facebook.
Jette Lund Laursen
Mail: jelul@fmk.dk
Telefon: 72 53 32 80
www.fmk.dk/fritidsliv

”Et godt FRITIDSLIV
for alle” hjælper med
kontakt til en fritidsaktivitet og alt
det praktiske

Et godt FRITIDSLIV for alle
Hvad er ”Et godt FRITIDSLIV for alle”?

Økonomisk støtte

”Et godt fritidsliv for alle” er et tilbud til børn mellem 6-16 år
som har behov for hjælp til at få et godt og aktivt fritidsliv.

Ved behov for økonomisk støtte tager familien og fritidsvejlederen en snak om, hvad I selv har mulighed for at bidrage
med, og om I selv kan betale noget af kontingentet.

”Et godt fritidsliv for alle” kan hjælpe børn og unge med at:
• Deltage i spændende fritidsaktiviteter
• Blive en del af et socialt fællesskab med andre børn og unge

Opstart af fritidsaktivitet

• Lære nyt, udfordres og udvikles

Efter samtalen med familien undersøger fritidsvejlederen
mulighederne for dit barn og kontakter familien igen herefter.

”Et godt fritidsliv for alle” er et samarbejde mellem Red Barnet,
Røde Kors Faaborg og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fritidsvejlederen sørger for:

Sådan kan ”Et godt FRITIDSLIV for alle” hjælpe

• At følge op på om aktiviteten er den rette for dit barn eller
om der skal findes en anden fritidsaktivitet i stedet for

Den frivillige fritidsvejleder fra Red Barnet kan for eksempel
hjælpe det enkelte barn med:
• At finde den aktivitet, som barnet har interesse for og lyst til
at deltage i

• Kontakten til foreningen med henblik på indmeldelse og
eventuelt betaling

Som forældre til:
Barnets navn
Alder

• Manglende kendskab til lokale fritidstilbud
• Økonomi – familien har ikke råd

• Indmeldelse og opstart i foreningen
• Betaling af kontingent, udstyr, lejrture, turneringer mm.

• Sygdom i familien – der mangler overskud til at få barnet i
gang med fritidsaktiviteter

• Kørsels- eller følgeordning til børn, der har et behov for det

• Transport – ingen kan følge barnet til og fra fritidsaktiviteten
• Tid – travlhed, skiftende arbejdstider mm

En fritidsvejleder taler med familien om, hvad I som familie har
brug for, så dit barn kan begynde til en fritidsaktivitet.

Udfyld talonen og aflever den på dit barns skoles kontor

Årsager til behov for hjælp kan være mange

• At henvise til relevante foreninger i området

Når du henvender dig til en fritidsvejleder
i Red Barnet

Har du som forældre brug for at blive
kontaktet af en fritidsvejleder fra Red Barnet?

Skole
Klasse
Barnets adresse

• Skilsmisse – eneforsørger eller andre søskende, der skal
passes

Emner, der kan drøftes:

Giver jeg tilladelse til at en fritidsvejleder må kontakte mig på

• Har barnet og familien brug for vejledning om den rette
fritidsaktivitet?

telefon

• Har barnet brug for at blive fulgt til og hjem fra
fritidsaktiviteten?

med henblik på opstart af en fritidsaktivitet.

• Har familien brug for økonomisk støtte til fritidsaktiviteten?

Navn og underskift

