
 

Fastholdelsespulje 

Ansøgers oplysninger  

Foreningens navn   

Foreningens CVR-nummer   

Kontaktperson i foreningen  

Telefonnummer   

E-mail  

E-mail til foreningens formand  

Beløb der ansøges om i kr. (max 20.000 kr.)  

 

Erfaring med medlemmer via Fritids- og/eller FlygtningeGuiderne 

Har foreningen tidligere modtaget 

medlemmer via Fritids- og/eller 

FlygtningeGuiderne?  

 

Hvad oplever I som den største udfordring i 

forhold til at modtage og fastholde 

medlemmer fra Fritids- og/eller 

FlygtningeGuiderne i jeres forening? 

 

Hvor mange nye medlemmer forventer I at 

foreningen kan modtage fra Fritids- og/eller 

FlygtningeGuiderne i 2019/2020? 

 

 

Støtte til bedre modtagelse og fastholdelse i foreningen 

Beskriv kort de(t) tiltag, som I ønsker at 

iværksætte for at forbedre foreningens 

modtagelse og fastholdelse af medlemmer 

fra Fritids- og FlygtningeGuiderne. 

Se evt. forslag til tiltag nedenfor.  

 

Hvordan vil I bruge de ansøgte midler?  

Vedhæft gerne et budget.  

 

 

Ansøgning sendes til kf@frederiksberg.dk senest den 25. maj 2020. Ansøgere kan forvente svar i løbet 

af juni. 

Spørgsmål kan rettes til FIU /Karina på 2237 4229 eller FlygtningeGuidekoordinator Natascha på 

flygtningeguiderne@frederiksberg.dk eller 2898 0124. 

Læs om Fritids- og FlygtningeGuiderne her: www.frederiksberg.dk/fritidsliv 

 

  

ANSØGNINGSSKEMA 

 

Kultur og Fritid 
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Hvad kan I søge om støtte til fra Fastholdelsespuljen? 

 

Midlerne kan anvendes til initiativer og tiltag, som I mener kan styrke modtagelse og fastholdelse af de 

medlemmer, der kommer fra Fritids- og FlygtningeGuiderne i jeres forening. Eksempelvis ekstra aflønning, 

kompetenceudvikling, sociale tiltag eller nogle af nedennævnte tiltag: 

 

 Udnævnelse af modtagelses-fastholdelsesansvarlige: Udpegning af særlige modtagelses- og 

fastholdelses-ansvarlige i foreningen, som sørger for en særlig god velkomst til de foreningsuvante nye 

medlemmer fra Fritids- og FlygtningeGuiderne og efterfølgende løbende opfølgning for at sikre, at de nye 

medlemmer trives og fastholdes.  

 

 Tilkøb af administrativ assistance: aflønning af en fra foreningen, som til gengæld påtager sig at hjælpe 

medlemmer fra Fritids- og FlygtningeGuiderne med gentilmelding ifm. ny sæson og/eller hjælp til introduktion 

til det aktuelle kommunikationssystem som fx Holdsport, Kampklar mv.  

 

 Kurser for trænere: eksempelvis undervisning i håndtering af kulturelle udfordringer i relation til udsatte børn 

og unge eller flygtninge eller i værktøjer til bedre integration og inklusion. Kontakt evt. guidekoordinatorerne 

for inspiration.  

 

 Informationer på fleres sprog: for at imødegå sprogbarrierer hos nydanske forældre, der måske slet ikke 

kender til foreningslivet og ikke ved, hvad der forventes af forældrene, kan det være en hjælp at få oversat 

basal skriftligt materiale om jeres forening inklusiv de uskrevne regler, jeres forventninger samt vedtægter. 

Evt. også materiale om dét kommunikationssystem, som I bruger til kampe mv.  

 

 Buddy- eller makker-ordninger: oprettelse af ordning, hvor eksisterende medlemmer i foreningen matches 

1:1 med nye medlemmer fra Fritids- og FlygtningeGuiderne.  

 

 Forældreengagering: involver foreningens erfarne forældre som ressource for træneren til at hjælpe med 

kontakten til de nye medlemmer fra Fritids- og FlygtningeGuiderne og evt. forældrene til de nye medlemmers 

forældre.  

 

 Få foreningsuvante forældre på banen: skab forældrenetværk og hold evt. informations- og dialogmøder. 

Find inspiration i pjecen: ”Få nydanske forældre på banen – en guide til frivillige foreninger og organisationer”.  

Link: https://www.foreningen-nydansker.dk/home/dokumenter/ovrige-vaerktojer/44-fa-nydanske-foraeldre-pa-

banen/file  

 

Midlerne kan ikke anvendes til kontingentstøtte, idet der henvises til kommunens fritidspasordning. Læs mere om 

fritidspasordningen her: https://www.frederiksberg.dk/fritidsliv  

 

 

Kriterier: 

I udvælgelsen blandt de ansøgende foreninger vil der blive lagt vægt på antallet af nye medlemmer som 

foreningen kan modtage via Fritids- og FlygtningeGuideordningerne i den kommende sæson.  

 

Krav til de foreninger, der modtager støtte fra Fastholdelsespuljen: 

- Deltage i et opstartsmøde med Frederiksberg Kommunes Fritids- og FlygtningeGuidekoordinatorer 

- Indgå skriftlig samarbejdsaftale med Frederiksberg Kommunes Fritids- og FlygtningeGuidekoordinatorer 

- Udbrede kendskabet til Fritids- og Flygtningeguiderne internt i foreningen, så trænere, instruktører og 

andre relevante personer er orienteret om samarbejdet 

- Regnskabsaflæggelse for forbruget af de modtagne midler efter sæsonafslutning 2020/21 

- Evaluering af indsatsen efter sæsonafslutning 
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