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Til alle folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune 
 
Kære foreninger 
 
På vegne af Aarhus kommune takkes for den indsats, der leveres af kommunens foreninger og frivillige i indsatsen 
mod Covid-19 smittespredning. Men der er brug for, at der fortsat gøres en ihærdig indsats for at reducere 
smittespredningen.  
På torsdagens møde i Folkeoplysningsudvalget blev den nuværende corona-situation med stigende smittetal drøftet. 
På vegne af folkeoplysningsudvalget og Aarhus Kommune sendes derfor en opfordring til alle kommunens foreninger 
om fortsat at hjælpe med at minimere spredningen i samfundet. Opfordringen er særligt målrettet to områder hvor 
foreningerne kan være med til at gøre en vigtig forskel:  
 
- Særlig indsats målrettet unge 
 
- Fortsat fokus på overholdelse af retningslinjer og anbefalinger ved i forbindelse med egne aktiviteter 
 
Indsats målrettet unge:  
Opgørelser af den aktuelle smittesituation i Aarhus Kommune viser at unge under 30 udgør halvdelen af de 
smittede. Aarhus Kommune har derfor suppleret sin generelle kommunikationsindsats med en særlig indsats mod 
børn og unge. Materialet er tilgængeligt på hjemmesiden https://www.aarhus.dk/corona/saerligt-til-unge  
Her er det bl.a. muligt at downloade de populære videoer med komikeren Mahamed Habane. De forskellige 
folkeoplysende foreninger inviteres til at dele disse videoer og andet relevant materiale på deres kanaler som 
eksempelvis hjemmesider, facebooksider og andre sociale medier. Det kan også være en god ide at printe nogle af 
de nye plakater og informationer og sætte dem op centrale steder. 
 
Sundhedsstyrelsen har ligeledes lavet en side med informationer til unge: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-
smitte/Saerligt-til-unge  
 
Antallet af smittede og især antallet af unge Covid-19 smittede stiger, og derfor opfordres alle trænere og ledere til 
at tage snakken med unge om at undgå sociale aktiviteter udenfor foreningsregi og sætte fokus på vigtigheden af 
retningslinjerne overholdes og et vedvarende fokus på også i fritiden at spritte af, holde afstand og blive hjemme 
hvis man har symptomer. 
 
Overholdelse af retningslinjer og sundhedsmæssige anbefalinger ved foreningsaktiviteter. 
Det skal understreges at det fortsat er muligt for foreningerne at afholde foreningernes kerneaktiviteter. Men det er 
vigtigt, at man fortsat har fokus og er opmærksom på at overholde de gældende retningslinjer for afvikling af 
foreningsaktiviteter og de gældende restriktioner som følge af Covid-19.  
 
I forlængelse af anbefalingerne fra myndighederne om at begrænse sociale aktiviteter i tilknytning til skoler og 
pasningstilbud, har både DIF, DGI og DUF opfordret deres medlemsforeninger til at udskyde eller aflyse sociale 
arrangementer for at undgå smittespredning. 
Bl.a. har DIF torsdag lanceret en ny kampagne med fokus på at holde afstand, spritte af og sparke 3. halvleg til hjørne 
for en stund. Plakaten til DIFs kampagne kan hentes her. 
https://www.dif.dk/-/media/difdk/diverse/aarets_kamp_united.jpg?la=da  
Ligesom der hele tiden kan downloades plakater og andet opdateret informationsmateriale på styrelsens 
hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Plakater-og-andet-materiale 
 
Supplerende kan det oplyses, at en række specialforbund allerede har aflyst deres turneringskampe for den 
kommende periode. 
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Hos de respektive organisationer kan man læse yderligere anbefalinger til hvordan man som forening bør forholde 
sig til Covid-19 situationen. Se nærmere på hhv. 
DUF: www.duf.dk 
DIF: www.dif.dk 
DGI: www.dgi.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
Morten Pedersen, Konst. Forvaltningschef 
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