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Hvorfor er det blevet sådan:

Hvad skete der egentlig 1. januar 2007



”Vi skal til stadighed turde udfordre systemet”
• Derfor har vi udpeget vores mest regelrette medarbejder til 

projektleder for dette
• Vi er til for borgerne – det er deres penge, huse og faciliteter vi er 

sat i verden for at administrerer, sammen med borgerne – så 
hvordan når vi i mål med deres ønsker?

• Vi skal hele tiden spørge os selv, er det lovstof eller en Kolding 
Regel



Vi arbejder med 
”spilleren på midten” 
 CPR  - fra klient til borger

• 60+ FRISK
• Indsats, der skal få flere over 60 år til at være aktive

• Aktiv Fritid – fra Social til fritid/idræt
• 3 årigt projekt, der skal hjælpe (udsatte) børn til fritidsaktiviteter – målet er 300 børn

• Bevæg dig for livet
• 5 årigt projekt, der skal få yderligere 6.500 borgere i KK til at blive fysisk aktive

• Team Danmark Elitekommune
• Indsats, der skal understøtte talentudviklingen i KK og så er der lige en ny Island vinkel

• Parasport
• Udvikler på et forsøgsprojekt, hvor ”spilleren på midten” bliver omdrejningspunktet



Spilleren på midten 



HVORDAN NÅR VI UD TIL BØRNENE?

• Byliv Kolding (Munkebo, 
Brændkjær, 
Skovparken/Skovvejen)

• SKODA (skole/dagtilbuds 
socialrådgivere)

• SSP
• Skoler 

• Talentudviklere
• Helhedsorienteret familie 

indsats
• Ungdomsskolen
• Klubledere
• Sundhedscenter Kolding

• Halinspektører
• Børns voksen venner
• Børnefamiliehuset
• Misbrugscenteret

• Foreninger 
• Gademix
• Slotssøbadet
• Røde Kors
• Red Barnet
• Broen Danmark



Hvor er vi i dag?

Siden August 2018 er 333børn kommet under Aktiv Fritids vinger, 

hvoraf 119af dem er helt nye i foreningslivet. 83af dem har 

vi overtaget fra det gamle fritidspas 



Formålet er at skabe meningsfulde 
fællesskaber og lære glæden ved fysisk 

aktivitet - i tæt samarbejde med borgerne

BEVÆG DIG FOR LIVET



 Finde fælles fodslaw med DGI/DIF – hvordan samarbejder vi – vigtigt at 
huske på at det handler rigtig meget om fællesskaber for borgerne…
 Gennemsyrer alle forvaltninger

Direktion
Chefniveau
osv..

 Ude i den virkelige verden
 Anette har været i dialog med vore aftenskoler og foreninger – får 

skabt sig det vigtige netværk

Hvordan går det så i det første år



334.000 indbyggere begår sig internationalt indenfor store 
holdsport…  

Så hvad er den store hemmelighed?

HVORFOR ISLAND??





Harte Projektet
Skole, SFO, idrætsforeningen, hallen og Bjarne (spilleren på 
midten)

Arbejder sideløbende med at udvikle projektet sammen med 
kulturafd, skoleafd. og socialafd. 



Parasport
Parasport Danmark, handicapinstitution, DGI, lokal forening, 
idrætshal og svømmehal, specialskole, DAI, Handicapafdelingen og 
Fritid og Idræt



Andre projekter

Projekt ”Livslang læring” –
Birkemose Golf Klub - Eltang Skole, børnehave, idrætsforening, 
jobcenter, diabetesforeningen, skoleafd. og Fritid/Idræt

Lunderskov Multicenter – til gavn og glæde for borgerne i 
Lunderskov


