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19. juni 2020 

1,2 mio. i ekstraordinær pulje til sommerferieaktiviteter 

I forbindelse med Corona-krisen er der fra statens side blevet afsat midler til at 
skabe ekstra sommeraktiviteter i hele landet for børn og unge fra 6-17 år. Derfor 
har vi i Aalborg Kommune fået tildelt en ekstra pulje penge til at skabe sommerakti-
viteter i 2020. Formålet med midlerne er at udvikle og gennemføre sommeraktivite-
ter i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den.

Aktiviteterne skal falde indenfor følgende formål: 

1. Bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle 
børn og unge som følge af skolelukning 

2. Understøtte et socialt trivselsformål med fokus på børn og unges delta-
gelse i fællesskaber, samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfor-
dre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter 

Krav og retningslinjer for puljen 

Det er et krav at aktiviteten er en arrangeret og styret aktivitet (fx vil fri leg og åben 
hal uden instruktører ikke være tilskudsberettiget). Aktiviteten skal foregå i skoler-
nes sommerferie eller i forbindelse med skoleopstarten i august 2020. Aktiviteten 
skal være åben for alle i målgruppen. Målgruppen er alle børn i alderen 6-17 år.

Tilskuddet kan anvendes til udgifter i tilknytning til udvikling og gennemførelse af 
sommeraktiviteterne, herunder eksempelvis løn til personale/instruktør, materia-
ler/redskaber, leje af faciliteter, administration af tilmeldinger, kørsel og transport til 
og fra aktiviteten for børnene. 

I skal opfylde de gængse retningslinjer i forbindelse med jeres aktivitet: 

 Børneattest 
 Sikkerhed 
 Forsikring 
 Covid-19 retningslinjer 
 etc. 

Midlerne bevilges løbende og så længe der er midler i puljen. I tilfælde af at aktivi-
teten aflyses bortfalder bevillingen.  

Man kan ansøge puljen frem til og med søndag d. 5. juli. 

Vi vil forsøge at samle en oversigt over aktiviteterne, og lave PR for det. Men det er 
jer som udbyder der har det primære ansvar for at gøre reklame for aktiviteten. 
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Sådan ansøger I 

For at byde ind på at lave sommerferieaktiviteter, skal I senest søndag d. 5. juli 
(men gerne hurtigst muligt, da der bevilges løbende) indsende nedenstående infor-
mationer til Fritid@aalborg.dk 

I ansøgningen angives:

 Aktivitetens navn 
 Målgruppen 
 Max deltagerantal 
 Beskrivelse af aktiviteten 
 Dato(er) + tidspunkt (fra-til) 
 Aktivitetssted (adresse) 
 Forening(er) / udbyder 
 CVR nr. og NemKonto 
 Kontaktperson 
 Det ansøgte beløb 
 Desuden skal I angive om aktiviteten har et:  

 Faglig sigte  punkt 1  
 Trivsel og socialt sigte - punkt 2  

 
Vi er klar over, at vi arbejder med en meget kort tidsfrist her, men sommerferien er 
lige om hjørnet. Har I spørgsmål til ansøgning og retningslinjer, læs da venligst vej-
ledning eller FAQ på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside  HER. 
 
Vi står naturligvis til rådighed med svar og vejledning, hvis der er brug for det. Kon-
takt da Fritid@aalborg.dk 
 
 
Venlig hilsen 
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