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FAQ om pulje til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19  
 
Spørgsmål Svar 

Hvad forstås ved skolestartsforløb, og er der 
en særlig tidsafgrænsning for tilskudsberetti-
gede skolestartsforløb? 
 

Tilskuddet skal som udgangspunkt bruges på aktiviteter 
i skolernes sommerferie. Dog kan midlerne også anven-
des på skolestartsforløb. Ved skolestartsforløb forstås 
aktiviteter, der ligger i forbindelse med elevernes tilba-
gevenden til en almindelig skoledagligdag efter som-
merferiens afslutning. Skolestatsforløb kan ikke erstatte 
den almindelige undervisning, der er planlagt ved skole-
start. Midlerne må kun anvendes på aktiviteter, der lig-
ger ud over den almindelige undervisning. 

Da eleverne vender tilbage til skole på forskellige tids-
punkter på tværs af kommunerne, er der ikke fastlagt 
en central dato for, hvornår tilskudsberettigede skole-
startsforløb skal være gennemført.  

Tilskudsberettigede aktiviteter skal dog være gennem-
ført i eller i direkte forbindelse med skolernes sommer-
ferie. 

Hvad forstås ved, at aktiviteterne skal afhol-
des i hele perioden for skolernes sommerfe-
rie?  

At aktiviteterne skal afholdes i hele perioden for skoler-
nes sommerferie betyder, at udbuddet af sommerakti-
viteter for børn og unge skal fordeles jævnt over som-
merferieperioden i den pågældende kommune.  

Det vil således stride mod tilskudsvilkårene, hvis de til-
skudsberettigede sommeraktiviteter kun udbydes f.eks. 
i sommerferiens første uge, hvorefter der ikke tilbydes 
aktiviteter i den resterende del af sommerferien. 

Dette indebærer dog ikke et krav om, at der skal udby-
des aktiviteter hver eneste feriedag i sommerferieperio-
den. 

Hvilken form skal det revisorpåtegnede regn-
skab have? Skal det være et separat regnskab, 
eller kan det blot for eksempel være en sæt-
ning i revisorpåtegningen på det ordinære 
regnskab, som bekræfter, at tilskuddet er lagt 
oven i det vedtagne budget for 2020? 

Kommunerne skal aflægge et særskilt revisionspåtegnet 
regnskab for anvendelsen af tilskuddet. Kravene til 
regnskabet fremgår af afsnit 3.2.1. Regnskab og revision 
i Vejledning om pulje til sommeraktiviteter for børn og 
unge i 2020 som følge af COVID-19. Regnskabsaflæggel-
sen skal ske ved brug af regnskabsskemaet, som kan fin-
des på websiden om puljen.   

Stilles der krav om, at midlerne kun anvendes 
til uddannet personale? 

Det er kommunens ansvar at sikre, at både fagperso-
nale, frivillige mv., der deltager i eller afholder sommer-
aktiviteterne, har de rette kompetencer til dette.  
 
Midlerne kan, inden for tilskudsvilkårene, både anven-
des til aflønning af uddannet fagpersonale og andet 
personale, der deltager i afholdelse af aktiviteterne.  
Kommunerne kan endvidere købe kompetencer, som er 
relevante for afholdelsen af aktiviteterne, hos anden 
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part, samt anvende midlerne til at dække omkostnin-
gerne ved etablering af samarbejder med frivillige for-
eninger om varetagelse eller deltagelse i nogle aktivite-
ter, herunder f.eks. deres udgifter til materialer og 
transport i forbindelse med afholdelsen af aktiviteterne.  
 
Det er derudover en betingelse for kommunens modta-
gelse af tilskud til sommeraktiviteter, at de afholdte ak-
tiviteter er af en karakter, hvortil der indhentes børne-
attest efter børneattestloven.  

Vil der være krav om, at kommunerne særskilt 
dokumenterer anvendelsen af den del af mid-
lerne, der ikke anvendes direkte til lønudgif-
ter? 

Det er et krav, at kommunerne ved regnskabsaflæggel-
sen skal redegøre for anvendelsen af tilskuddet, herun-
der de udgifter, som ikke direkte går til lønninger. Alle 
afholdte udgifter skal kunne dokumenteres med bilag. 

Kan midlerne anvendes til køb af udstyr til af-
holdelsen af sommeraktiviteter? 

Tilskuddet kan anvendes til opskalering af eksisterende 
kommunale aktiviteter eller igangsættelse af nye aktivi-
teter samt udgifter forbundet hermed. Det kan eksem-
pelvis være køb af ekstra udstyr, der muliggør flere del-
tagere ved en aktivitet. Tilskuddet må kun anvendes til 
køb af udstyr inden for rimelighedens grænser i direkte 
tilknytning til afholdelse af konkrete sommeraktiviteter. 
 
Det er en forudsætning, at udgifterne ligger inden for 
rammen for tilskudsberettigede udgifter i puljen, jf. af-
snit 1.5 i Vejledning om pulje til sommeraktiviteter for 
børn og unge i 2020 som følge af COVID-19.  
 

Det oplyses om tildelingspuljen, at kommuner-
nes udgiftsniveau til sommeraktiviteter ikke er 
fastlåst, og at kommunerne vil kunne regulere 
niveauet som følge af et faldende aktivitetsni-
veau og/eller øvrige lokale forhold. Hvad bety-
der det? 

Kommuner, som ønsker at modtage tilskuddet, vil ikke 
have mulighed for at reducere de budgetterede om-
kostninger til sommeraktiviteter begrundet i tilskuddet.  
 
Kommunerne vil derimod kunne foretage justeringer, 
således at budgetter og regnskaber ligger på et lavere 
niveau end på tidspunktet for puljetildelingen. Det kan 
eksempelvis være som følge af faldende interesse i be-
stemte aktiviteter og/eller øvrige lokale forhold. Udvik-
lingen i det konkrete udgiftsniveau på sommeraktivi-
tetsområdet er således ikke en tilskudsbetingelse. 

Vil det være muligt at anvende tilskuddet til at 
forbedre allerede planlagte aktiviteter?  

Tilskuddet kan anvendes til opskalering af eksisterende 
kommunale aktiviteter og forbundne udgifter hermed. 
Det kan eksempelvis være leje af ekstra udstyr eller leje 
af ekstra busser, der gør det muligt at medtage flere 
deltagere. 
 
Det er en forudsætning, at udgifterne ligger inden for 
rammen for tilskudsberettigede udgifter i puljen, jf. af-
snit 1.5 i Vejledning om pulje til sommeraktiviteter for 
børn og unge i 2020 som følge af COVID-19. 
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Er det muligt at opkræve deltagerbetaling for 
aktiviteterne?  
 

Der kan opkræves deltagerbetaling for aktiviteterne. 
Deltagerbetalingens størrelse må dog maksimalt svare 
til betalingen for kommunens eksisterende tilbud i som-
merferieperioden pr. barn/ung i målgruppen.  
 
Undtagelse fra mulighed for deltagerbetaling 
Der kan ikke opkræves deltagerbetaling for børn og 
unge: 

 hvis deltagelse efter kommunens vurdering vil 
have en kriminalpræventiv effekt,  

 hvor kommunen af sociale eller faglige årsager 
vurderer et særligt behov for deltagelse i som-
meraktiviteter.  

 
Reglerne for hel og delvis friplads, jf. dagtilbudsloven, er 
gældende for aktiviteterne.  
 
Tilskuddet vil ligeledes kunne anvendes af kommunerne 
til sommerpas, der bygger på modellen for det eksiste-
rende fritidspas. Kommunerne vil her kunne visitere 
børn og unge til et sommerpas, der f.eks. kan dække 
deltagerbetaling, opsøgende arbejde eller en ledsager 
til sommeraktiviteter. Visitation til sommerpas bør ske 
efter indstilling fra de lærere og pædagoger, der er tæt 
på børnene eller de unge i dagligdagen.  

Hvordan vurderes det, om aktiviteten kan 
fremme et kriminalpræventivt sigte ift. delta-
geren?  

Det kriminalpræventive sigte fremmes særligt ved, at 
der gennemføres et opsøgende arbejde om deltagelse i 
sommeraktiviteter blandt børn og unge, der kan være i 
risiko for at ende i negative fælleskaber i ferieperioden, 
hvor mange vante aktiviteter er aflyst og vennerne må-
ske holder ferie med familien.  

Kommunens SSP-funktion og sagsbehandlere vil kunne 
inddrages i dialogen om, hvilke børn og unge der visite-
res til sommerpas i forhold til at fremme et kriminal-
præventivt sigte. 

Hvordan vurderes det, om et barn eller en ung 
af sociale eller faglige årsager bør deltage i en 
aktivitet? 

Vurderingen af, om et barn eller en ung vil have gavn af 
at deltage i sommeraktivitet, bør lægge vægt på, om 
barnet eller den unge er i risiko for at have været nega-
tivt påvirket under nødundervisningen og derfor dårligt 
stillet i forhold til at skulle genoptage almindelig skole-
gang efter ferien. 
 
I forhold til vurdering af, om et barn eller en ung bør 
deltage i sommeraktiviteter ud fra sociale hensyn, bør 
der lægges vægt på, om deltagelse i aktiviteter vil gavne 
barnet eller den unges trivsel generelt set. Derudover 
kan der også tages særligt hensyn til børn og unge, der 
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af økonomiske eller familiemæssige årsager ikke har i 
øvrige aktiviteter planlagt i sommerferien. 
 
Vurderingen af børns og unges grund til at deltage i 
sommeraktiviteter ud fra faglige eller sociale hensyn 
bør foretages efter indstilling fra de lærere og pædago-
ger, der er tæt på børnene eller de unge i dagligdagen. 
Vurderingen kan ske i samarbejde med kommunale 
sagsbehandlere.  
 

Kan børn og unge pålægges at deltage i som-
meraktiviteter? 

Deltagelse i sommeraktiviteterne vil altid være frivillig. 
Selvom et barn eller en ung visiteres til sommerpas af 
kommunen begrundet i faglige eller sociale årsager, vil 
det være op til barnet eller den unge samt dennes for-
ældre, om vedkommende deltager i nogle af de ud-
budte sommeraktiviteter. 

Er sommeraktiviteterne kun for elever i folke-
skolen? 

Aktiviteterne skal udbydes for alle børn og unge i kom-
munen i aldersgruppen 6-17 år. Altså kan aktiviteterne 
også udbydes for børn og unge fra privat-, fri- og efter-
skoler.  

Målgruppens aldersgrænse kan udvides efter lokal be-
slutning. 

 


