
Vi starter lige om lidt…..

ONLINEMØDE DEN 23. JUNI KL 16-17

SOMMERFERIE-
AKTIVITETER 2020



Velkommen til onlinemøde
Repræsentanter fra Frederikshavn Kommune:
 Søren Vestergaard Frederiksen, fritidskonsulent
 Christian Qvist Lessèl, planlægnings- og udviklingskonsulent
 Lise Jørgensen, pædagogisk konsulent
 Birthe Rømer Thulstrup, pædagogisk konsulent
 Anette Nedermark, skolechef

Spilleregler:
 Alle bedes slukke for deres mikrofon under mødet. Der vil være mulighed for spørgsmål til sidst i mødet.
 Et spørgsmål skrives i chat-funktionen – Lise vil læse spørgsmålet op (Søren, Christian, Lise, Birthe og Anette svarer 

efter bedste evne)
 Efter mødet kan I finde de anvendte slides på kommunens hjemmesiden; 

https://frederikshavn.dk/sommer

https://frederikshavn.dk/sommer


Dagens program:

Baggrund for dagens møde

Covid 19

Rammer for aktiviteter

Tidsplan

Ansøgning til sommeraktiviteter

 Spørgsmål



Baggrund for mødet:
 Bevilling:

Børne-& Undervisningsministeriet har bevilliget penge til landets kommuner til 
sommeraktiviteter for børn og unge

 Puljens anvendelse: 

 bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af 
skolelukning

 understøtte et socialt trivselsformål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber, samt 
understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter

 Målgruppen

 Børn og unge i alderen 6-17 år



Covid 19

Planlægning af sommerakiviteter fortsættes uændret i forhold til Covid-19

Vi kender ikke fremtiden med Covid-19 – hvordan det ser ud om en uge, tre uger eller i august, derfor kan 
det ændre sig, men for nu er udgangspunktet udvikling og afvikling af sommeraktiviteter. Vi følger Covid-
19 situationen løbende.

Der er ingen, som er tvunget med – det er valgfrit at deltage

Aktørerne må gerne lave egne skærpede retningslinjer, hvis der er et behov for det i forhold til tryghed 
Foreningen skal minimum overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.



Rammerne for aktiviteterne:

 Dagaktiviteter – evt. gentaget forskellige steder i kommunen, forskellige tidspunkter på samme 
lokalitet

 Over flere dage

 Med og uden overnatning

 De samlede antal aktiviteter skal dække hele ferien i alle afkroge i kommunen og hele 
aldersspektret

 Specifik målgruppe ex. 6 årige eller aldersblandede grupper

 Bred forståelse af hvad sommerferieaktiviteter kan være:  natur, kultur, kunst, sport, madlavning, 
m.m.



Vigtige datoer – deadline

Den 26. juni 2020 kl. 9.00 

skal ansøgningerne være kommunen i hænde

Ansøgningsskema kan hentes her:

https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/sommeraktiviteter-for-6-17-aarige/ansoeg-
som-puljemidler-til-sommeraktiviteter/

 Fredag d. 26. juni 2020 gennemgås alle ansøgninger til sommeraktiviteter (godkendt/ikke-godkendt 
aktivitet) 

 Mandag d. 29. juni 2020 får alle ansøgere besked på, om Frederikshavn Kommune godkender deres 
sommerferieaktivitet.

 Onsdag d. 30. juni 2020 bliver sommeraktiviteterne offentliggjort på https://frederikshavn.dk/sommer

https://frederikshavn.dk/borger/familie-boern-og-unge/sommeraktiviteter-for-6-17-aarige/ansoeg-som-puljemidler-til-sommeraktiviteter/
https://frederikshavn.dk/sommer


Udvælgelseskriterier:
 Der skal være aktiviteter i hele sommerferien

 Der skal i videst muligt omfang være aktiviteter i alle afkroge af kommunen.

 Der skal være forskellige aktivitetstyper, der appellerer til så mange forskellig interessetyper som 
muligt.

 Alle aldersgrupper skal være dækket

 De tre målgrupper som puljen kræver skal være repræsenterede

Ansøgningerne gennemgås, og vi kontakter jer, hvis vi har behov for yderligere info.

Den 29. juni får I besked, om I får tilskud eller ej



Spørgsmål



Kontaktoplysninger:

Søren Vestergaard Frederiksen Christian Qvist Lessèl

Mail: sorf@frederikshavn.dk chql@frederikshavn.dk

Tlf.: 9845 9047/ 2421 4087 Tlf.: 9845 8420/2962 1607

Lise Jørgensen Birthe Rømer Thulstrup

Mail: ljor@frederikshavn.dk Mail: bitu@frederikshavn.dk

Tlf.: 9845 6627/5152 4158 Tlf.: 9845 9020/2327 3810
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