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Børnefamilier
Tema Middel Beskrivelse

Foreningsbaseret 
fitness i 
lokalområdet

Fitness er danskernes foretrukne motionsform. I foreningsregi 
er den billig, fleksibel, tæt på borgerne og målrettet et segment 
som de kommercielle centre ikke har fingrene i. Alternativt kan 
overskuddet fra fitnessafdeling katalyserer andre aktiviteter i 
foreningerne. Bevæg dig for livet – Fitness kan hjælpe 
foreningerne i gang med rådgivning og gratis lån til indkøb af 
udstyr. Der er potentialer for etablering i flere bydele i 
kommunen når udbud og afstand tages i betragtning. 
Foreningsbaseret fitness skal ses som et supplement til de 
kommercielle aktører og ikke som konkurrence

Mål:
At der etableres foreningsbaseret fitness i Tved, på Tåsinge og 
på Thurø.

Handlinger:
 Præsentér mulighederne for fitness i Haludvalget. De 

har faciliteterne
 Interessetilkendegivelse fra de udvalgte lokationer

o Thurø og Tved er interesseret
 Dialog med foreninger/brugere af de tre lokationer 

med henblik på forenings- eller afdelingsdannelse til 
varetagelse af etableringen

 Involvering af BDFL Fitness
 Etableringsproces på lokationer

SIS som 
forgangsorgan

Sport og Idræt i Svendborg (SIS) er foreningernes talerør og 
høringspart på anlægsprojekter i kommunen. SIS kan derfor 
være et udviklingsforum for foreningsaktiviteter der skal få flere 
borgere i gang. En oplagt arena er foreningsudvikling hvor SIS 
har midler der kan prioriteres. Konkret kan 
foreningsudviklingen med fordel målrettes familieaktiviteter da 
denne gruppe er den mindst aktive borgergruppe i kommunen 
(jf. Benchmarkundersøgelsen 2018)

Mål:
SIS skal være formidler af projekter foreningslivet imellem og 
være igangsætter af tilbud der fremmer foreningsudvikling med 
henblik på familieaktiviteter og fastholdelse af unge i idrætten

Handlinger:
 Dialog med SIS om rolle
 Workshop og SWAT analyse om BDFL i SIS-regi
 Involvering af foreninger

Foreningsaktiviteter

SPULT som 
udviklingsforum

SPULT-festivalen har projekt KATAPULT der skal udvikle nye 
idéer og tiltag i foreningerne. Der ligger et potentiale i, at få de 
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projektmagere der deltager i projektet i at tænke 
familieaktiviteter og hvordan det kan organiseres så det giver 
mening for familierne – således at både børn, mor og far kan 
dyrke aktiviteter der giver mening

Mål:
At tre KATAPULT-forløb understøtter familieaktiviteter i 
foreningerne, hvad enten det er kultur eller idræt.

Handlinger:
 Dialog med SPULT 
 Forankring i KATAPULT og relevante foreninger

Skoler/dagtilbud 
som platform for 
bevægelse

Afdækning af 
potentialer

Skolerne har Svendborgprojektet som en del af undervisningen 
der i høj grad understøtter Bevæg dig for livet. Derudover har 
skolen kontakt med børn og deres forældre på daglig basis, og 
kan derfor være med til at aktivere endnu flere borgere. 
Konkret kan det handle om måden transport til og fra skole 
foregår på, åben skole samarbejde, aktiviteter i regi af 
fritidsordning og formidling af tilbud om bevægelse. Der er dog 
et behov for at afdække hvor meget skolerne kan og vil bidrage 
med, før der igangsættes en egentlig tværgående indsats. 
Skolernes økonomi er et opmærksomhedspunkt og de har 
samtidig Svendborgprojektet der også kræver opmærksomhed. 

Mål:
At afdække skolernes mulighed for at bidrage til BDFL Visionen 
ud fra følgende overskrifter:

 Åben skole samarbejde
 Transportmønstre til og fra skole for børn og deres 

forældre
 Idræt i fritidsordningen / aktiv eftermiddag
 Familieaktiviteter i umiddelbar sammenhæng med 

afhentning af børn
 Formidling af forenings- og idrætstilbud til familier. 

Skolen som rekrutteringsmiddel til foreningslivet
 Forældre/klasseråd som initiativtager til aktivitet

Handlinger:
 Dialog med skoleafdelingen omkring en afdækning
 Undersøgelse
 Møde med skolerne omkring potentialer
 Udvælgelse af potentialer
 Involvering af samarbejdspartnere
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