
Emne: Udvidelse af Aktiv sommer programmet 
 
Kære forening, 
 
Regeringen har den 9. juni 2020 indgået en aftale med Folketingets partier om sommeraktiviteter for børn og unge i 
alderen 6-17 år. Aftalen skal sikre at alle danske børn og unge får den bedst mulige sommer med mulighed for at 
deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter. Aarhus Kommune har i den forbindelse fået tildelt 10,2 
mio. kr. til at igangsætte ekstra sommeraktivitetsforløb. 
 
Sommeraktivitetsforløbene skal blandt andet understøtte børn og unges deltagelse i fællesskaber gennem 
sommerferien og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter. 
 
Aarhus Kommune vil gerne yde et ekstra tilskud til foreninger, som har mulighed for at lave ekstra aktiviteter, og 
dermed give flere børn og unge en god sommerferie. 
 
I skal ansøge på hjemmesiden: https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/aktiv-
sommerferie/ 
Retningslinjerne er beskrevet på hjemmesiden, hovedpunkterne er at aktiviteterne skal foregå i uge 27-32, 
aktiviteterne skal være gratis for deltagerne, Aarhus Kommune yder et tilskud på 160 kr. per aktivitetstime per 
instruktør. Dette skal dække løn til instruktør, materialer, forberedelse og undervisning mv. 
 
Målet med puljen er at nå de børn og unge, som kan have særlig gavn af deltagelse i aktiviteterne, og det er derfor et 
krav at vi har mulighed for at reservere 2 pladser på hvert hold til børn og unge, som vil have særlig gavn af at 
deltage. Deltagerne skal selvfølgelig kunne indgå på lige vilkår med de øvrige deltagere. 
 
Grundet den korte tidsfrist har vi ikke mulighed for at trykke et nyt katalog, men vi foreslår, at I anvender jeres egne 
kanaler for markedsføring af aktiviteten. Aarhus Kommune vil ligeledes udarbejde en liste over sommeraktiviteterne, 
som vi markedsfører digitalt. Yderligere vil vi i Aarhus Kommune komme ud til så mange børn og unge, som vi kan 
gennem fritidsklubberne og ungdomsklubberne, som holder åbent gennem sommerferien.  
 
Den korte tidsfrist betyder også, at I selv skal forsøge at lave en aftale vedr. lån af faciliteter. Såfremt det ikke er 
muligt for jer er vi i Sport & Fritid gerne behjælpelige. 
 
Ansøgningsfrist er den 29. juni 2020, men vi behandler ansøgningerne løbende, så send gerne jeres ansøgning ind så 
hurtigt som muligt. 
 
Har du spørgsmål til ansøgningen kan du kontakte Abir Saleh på telefonnr: 8940 4843. 
Har du spørgsmål i løbet af sommerferien i uge 27-32 kan du kontakte Ane Bødker på telefonnr.: 2920 9755. 
 
Med venlig hilsen 

Abir Saleh  
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