
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 32 92 50 00 

E-mail: uvm@uvm.dk 

www.uvm.dk 

CVR-nr.: 20453044 

12. september 2022 

Sagsnr.: 22/17022 

 

 

 

 

 

 

Kære dagtilbudsledere og skoleledere  

 

Hverdagen er i gang igen efter en lang og god sommer. Dagtilbud og sko-

ler er fyldt op med glade og forventningsfulde børn og unge. Blandt dem 

sidder børn, som er kommet til Danmark sammen med deres familier for 

at søge tilflugt fra krigen i Ukraine.   

 

På nuværende tidspunkt har over 28.000 fordrevne fra Ukraine fået med-

delt ophold i Danmark efter særloven, heraf er omkring 10.500 børn1. Se-

neste opgørelser fra 11. august 2022 viser, at mindst 4.100 børn med med-

delt ophold er startet i den danske folkeskole, og mindst 1.100 børn er 

indskrevet i dagtilbud2. Det betyder, at børnene får mulighed for at få en 

mere almindelig hverdag i trygge rammer - med nye venner og stærke fæl-

lesskaber.  

 

Sommerferiens afslutning er for mange også lig med en ny sæson af fritids- 

og foreningstilbud, og de står klar til at byde børn fra Ukraine og deres 

familier velkommen i deres mange fællesskaber.  

 

Vi ved fra forskning, at meningsfulde fællesskaber er med til at øge børns 

og unges trivsel, og at bl.a. velfungerende fritidsliv kan fremme en positiv 

udvikling blandt børn – et billede I som dagtilbuds- og skoleledere sikkert 

kan genkende. For de fordrevne børn og unge fra Ukraine og deres fami-

lier kan fritidsaktiviteter være med til at styrke deres netværk og give en 

øget følelse af at være velkomne. Lokale fællesskaber kan samtidig skabe 

et frirum fra tanker om krig og usikkerhed for fremtiden.  

 

                                                 
1 Udlændingestyrelsens opgørelser pr. 11. september 2022 (https://us.dk/tal-og-stati-

stik/tal-vedr-saerloven/).  
2 Styrelsen for It og Lærings opgørelser baseret på registreringer af børn i Unilogin pr. 

11. august 2022. Det vurderes, at de reelle tal for indskrivning er højere end estimeret 

her, hvilket bl.a. skyldes, at nytilkomne børn og unge kan være indskrevet i dagtilbud 

og grundskole uden at være tildelt et Unilogin. 
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Regeringen tog i foråret initiativ til det nationale partnerskab for ukrainske børn, 

der består af 28 aktører på tværs af relevante fritidsområder såsom idræts-

, musik-, kirkelige og sociale foreninger. Partnerskabet har bl.a. skulle af-

dække, hvilke barrierer der er i forhold til ukrainske børns adgang til fri-

tidsaktiviteter.  

Partnerskabet har blandt andet peget på, at manglende kendskab til det 

danske foreningsliv blandt ukrainske flygtninge er en central barriere. Sam-

tidig kan foreningerne have svært ved at lokalisere, hvor de ukrainske fa-

milier er bosat.  

 

Som dagtilbuds- og skoleledere møder I, det pædagogiske personale og 

lærerne mange af de nyankomne børn og unge. I har derfor førstehånds-

kendskab til deres behov og interesser. Og I kender ofte de fritidsmulig-

heder, der er i jeres lokalområde, og har kontakter til lokale foreninger og 

fritidstilbud. Dagtilbud og skole er mange steder en rigtig god brobygger 

til foreningslivet og dér, hvor børn og forældre hører om de mange fritids-

aktiviteter, der eksisterer lokalt. 

 

Vi håber derfor, at I i dagtilbud og skoler vil hjælpe med at støtte op om, 

at de nyankomne børn og unge kommer ud i fritids- og foreningslivet, 

sådan som mange af jer sikkert allerede gør. Nogle steder inviterer I måske 

allerede foreningerne ind i dagtilbuddet eller på skolen for at fortælle om 

lokale muligheder for børnene og deres forældre. Eller opfordrer andre 

forældre på stuen eller i klassen til at invitere kammerater fra Ukraine med 

til de fritidsaktiviteter, som deres egne børn går til.  

 

Mulighederne er mange, og I ved bedst selv, hvad der vil give mening hos 

lige netop jer. Derudover vil de lokale frivilligcentre også meget gerne 

hjælpe med at vejlede familierne om lokale forenings- og fritidstilbud. 

 

Vi håber, I vil hjælpe med at bygge bro mellem børn og unge fra Ukraine 

og fritids- og foreningslivet i jeres lokalområde, så vi sammen kan give 

børnene et frirum, nye fællesskaber og forøget trivsel, mens de er i Dan-

mark.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil og Astrid Krag 
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