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Udmøntning af ramme på 10. mio. kr. til foreninger i forbindelse 

med aftale om trivsel og fagligt løft 

Initiativ 2.2.C: Ramme til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningerne 

mv. 

 

Af aftaleteksten fremgår følgende:  

”C. Ramme til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningerne mv.  

Der afsættes 10 mio. kr. til kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningerne 

mv. Aftaleparterne er opmærksomme på, at trivsel foregår i mange andre 

arenaer. Så længe skoler og uddannelser ikke er fuldt åbne, er det væsentligt, 

at der skabes mulighed for, at disse foreninger kan bidrage til, at der skabes 

trivsel, bevægelse og motivation hos de børn og unge, som fortsat er henvist 

til onlineundervisning. Foreningerne bør samarbejde med skoler, SFO’er, 

klubber, efterskoler og ungdomsskoler om indsatser – herunder eventuelt 

sommerindsatser. Midlerne vil kunne bruges til trivsels- og bevægelsesaktivi-

teter samt sommerforløb på bl.a. efterskoler. Der udarbejdes en liste over 

konkrete foreninger og organisationer, som aftalepartierne efterfølgende 

skal godkende.” 

 

 

 Organisation og 

beløb 

Formål 

1. DGI 

 

1,75 mio. kr. 

Har bl.a. til formål at sikre børn og unge motion og 

bevægelse i og uden for skoletiden. 

2. Danmarks Idrætsfor-

bund 

 

1,75 mio. kr. 

Har bl.a. til formål at sikre børn og unge motion og 

bevægelse i og uden for skoletiden. 

 

3. Dansk Skoleidræt 

 

0,5 mio. kr. 

Har til formål at fremme alle elevers læring og trivsel 

gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag.  
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4. Dansk Ungdoms Fæl-

lesråd 

 

3,5 mio. kr. 

DUF er en paraply- og interesseorganisation for 80 

samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisati-

oner. Dansk Skoleskak, Spejdere, Ungdommens Rø-

de Kors, Ungdomsringen og Sammenslutningen af 

Unge med Handikap er blandt medlemmerne. 

5. Dansk Skoleskak 

 

0,5 mio. kr. 

Dansk Skoleskak er en non-profit organisation, som 

arbejder med at få flere børn og unge til at lykkes 

fagligt, socialt og mentalt, så flere får et liv med læring 

og uddannelse. De har den nationale kompetence 

inden for skoleskak og rådgiver skoler og kommuner 

i at bruge skoleskak systematisk som redskab til at 

bygge bro på tværs af køn, kultur og klassetrin. 

6. Danske Musik- og 

Kulturskoler  

 

1 mio. kr. 

Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMK) er 

landsorganisation for landets kommunale- og/eller 

selvejende musik- og kulturskoler, som derved alle er 

medlemmer af DMK.  Gennem videndeling, net-

værks- og kompetenceudviklingsaktiviteter og gen-

nem samarbejde med myndigheder og aktører inden-

for uddannelse, kunst og kultur arbejder DMK for at 

styrke mulighederne for udfoldelse og deltagelse i 

kunst og kultur – lokalt, regionalt og nationalt 

7. Skole- og kulturtjene-

ster (Fx Videncenter 

for eksterne lærings-

miljøer) 

 

1 mio. kr. 

Skole- og kulturtjenester er en formidlingstjeneste 

hos et eksternt læringsmiljø som et museum, et na-

turcenter, større virksomhed mv. Skole- og kulturtje-

nester kan ligeledes være placeret kommu-

nalt/regionalt eller være forankret i et samarbejder 

mellem flere kulturinstitutioner. Skole- og kulturtje-

nester arbejder for skoler og dagtilbud at benytte lo-

kale kultur- og læringsforløb og bistår til udvikling af 

nye samarbejder og læringsforløb mellem skoler og 

kulturinstitutioner mv. 

 

 


