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Kære SFO’er, fritids- og klubtilbud til børn og unge 

 

Tak for jeres store indsats. Nedlukning af skoler og fritidstilbud og gen-

åbning med restriktioner er en kæmpe opgave. I skal med kort varsel 

være klar til at genåbne eller ændre aktiviteter og daglige rutiner i over-

ensstemmelse med nye regler og retningslinjer. Det er slidsomt og kræ-

vende, men opgaven bliver løftet. 

 

Vi har som samfund et fælles ansvar for at få vores børn og unge godt 

igennem den her krise. De fleste børn og unge har det godt derhjemme, 

men skoler og organisationer melder om stigende bekymring for mistriv-

sel. Nedlukningen har størst konsekvenser for de børn og unge, som i 

forvejen har det svært. Men som I ved, er det ikke kun de mest udsatte, 

der er ramt af de lange dage hjemme, langt fra vennerne og deres lærere 

og pædagoger. De børn og unge, der ellers normalt trives, kan også blive 

kede af det eller ramt af ensomhed og utryghed. 

 

Derfor har regeringen netop indgået en bred politisk aftale med de fleste 

partier i Folketinget om indsatser for at styrke trivsel og deltagelse i fæl-

lesskaber for børn og unge, hvor PPR og andre støttefunktioner inddra-

ges i indsatsen. Der afsættes i alt 88 mio. kr. til initiativer målrettet trivsel.  

Af disse afsættes 15 mio. kr. til indsatser i klubberne, så I kan lave indsat-

ser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller i risiko for 

mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter.  

 

Der bliver også åbnet for kortere fysiske møder (trivselsgrupper) og lan-

ceret inspirationsmaterialer. De kortere fysiske møder (trivselsgrupper) 

dækker over, at op til fire elever kan mødes i grupper med fx en pædagog 

under forsvarlig afstand mv. Vi vil opfordre til, at I bruger denne gode 

mulighed for at mødes med de børn og unge, som er i risiko for mistriv-

sel. I kan læse mere om aftalens konkrete initiativer via linket til uvm.dk. 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
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Vi er bekymrede for, at nogen af de børn og unge, der har brug for 

hjælp, ikke bliver opdaget, fordi de ikke har deres hverdag i skolen, i sko-

lefritidsordningen og i klubben med tæt kontakt til lærere og pædagoger.  

 

Derfor vil vi gerne opfordre jer til at være ekstra opmærksomme på, at 

der bliver underrettet om de børn og unge, som I er bekymrede for. Sko-

lernes og fritidstilbuddenes rolle er ekstra vigtig lige nu, fordi I er nogle 

af de få, som har daglig kontakt med vores børn og unge.  

 

For børn og unge foregår kontakten til deres venner mere end nogensin-

de før på de sociale medier. De sociale medier har givet os nye mulighe-

der under nedlukningen, men børn og unge kan risikere at blive udsat for 

manipulation og krænkelser, når de bruger meget tid alene foran skær-

men. Red Barnet melder, at de på deres rådgivningstjeneste mod digitale 

krænkelser ”SletDet” oplever et stigende antal alvorlige henvendelser. Vi 

opfordrer derfor både skoler og fritidstilbud til at have særligt fokus på 

børn og unges digitale dannelse og adfærd. Der er viden at hente om 

dette på EMU.dk. 

 

Til sidst vil vi igen takke for den kæmpestore indsats, som I har leveret i 

den her svære tid. I har trukket et tungt læs i lang tid, og det er vi rigtig 

mange, der er taknemmelige for.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

Børne- og undervisningsminister 

 

Astrid Krag 

Social- og ældreminister 

 


