
Evaluering - Aktiv Sommer i Skovparken 2022 
Fredag - lørdag uge 31 afholdt  vi Aktiv Sommer i et 

tæt samarbejde mellem Aktive Boligområder (ABIS)  

og Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde 

Svendborg (FTS). Projektet var forberedt at en 

tværkulturel projektgruppe på 6 kvinder igennem  7 

måneder.   Samlet havde vi 30  interne frivillige på 

tværs af alder og kultur samt 10 ansatte fra de to 

organisationer. 17 foreninger / tilbud fra byen deltog 

med aktiviteter (ca 26 frivillige ) og samlet var ca. 250  

børn og deres familier deltagende i aktiviteterne. I 

ugerne  op til og under Aktiv Sommer var 11 unge 

frivillige – et par unge fra foreninger, unge fra området under Aktive Boligområder og unge i 

forvejen engageret i FTS. Projektet var primært finansieret af Broen Svendborg og Trygfonden med 

en mindre egenfinasiering af FTS Svendborg og ABIS. FTS egenfinasiering blev delvist dækket af 

paragraf 18 midler udover lønningerne.  

Ungambassadører 

I forhold til 2021 lykkedes vi i høj grad med at 

inddrage unge frivillige før og under projektets 

afvikling. Det er helt klart at vores sponsoraftale med 

tracksuits til de unge frivillige var fremmende for 

engagementet. Selvom vi havde svært ved at finde de 

unge  frivillige i starten, havde vi 11 unge engageret 

som frivillige før / under / efter Aktiv Sommer. Alle 

unge med frivilligaftaler med præcise aftaler om 

sportevents / frivilligt engagement. En del af de unge 

fandt vi gennem kommunens DSA konsulenter.  

De unge oplevede generelt at det  var sjovt og 

meningsfuldt at lave aktiviteter for børn. Særligt var 

de unge glade for ungeaktiviteter i ugen op til aktiv 

Sommer, PR ture i boligområderne med ladcykel og musik, og så selve Aktiv Sommer. Nogle var 

lidt for unge og næste år vil vi gerne engagere flere fra 16 år og op. Samtidig ønsker vi at lave mere 

struktur på de unges frivillighed på selve Aktiv Sommer, ekselpelvis med en voksen makker, 

oplæring  og fastlagte pauser. De unge var meget glade for fotoopgaven med en ægte fotograf ved 

siden af – nogle af billederne ses i denne evaluering.  Flere lærere på den lokale skole gav udtryk 

for, at  at de unge bar deres frivillig t-shirt med stolthed langt ind i efteråret.  



Tilfredshed  

Der var rigtigt stor tilfredshed med dagene fra de 

deltagende børn og familier. Vi havde lidt  problemer 

med at følge med det store flow af deltagere, alligevel 

lykkedes vi at få 190 biletter retur. Ud af disse var 160 

udfyld med evaluering og tilfredsheden med dagenes 

aktiviteter er målt ud fra disse biletter.  Lærere på den 

lokale skole gav efterfølgende udtryk for at mange 

børn fortalte om ferieaktiviteterne. Pengene er små i 

mange familier og derfor er gratis, lettilgængelige 

ferieaktivteter særligt vigtigt for mange familier. Der er 

mange barrierer for deltagelse bla. kan transport være 

en stor barriere, derfor giver det mening at lave ferieaktiviteter i boligområderne. 

 

Samlet opstart / afslutning  og løb 

Begge dage havde vi fælles aktiviteter - dans og sang 

til opstart og afslutning. Den fælles intro og afslutning 

var en rigtigt stærk ”fællesskabsfaktor” og det ønsker 

vi at bygge videre på i en lidt mere simpel udgave med 

lokale aktører og en fast FTS - Aktiv Sommer dans. 

Ideen med at bygge dagene op omkring et løb virkede 

efter hensigten. Børnene var vilde med biletterne og fik prøvet en masse nye aktiviteter af.  

Brobygning – foreninger 

250 børn og familier fik igennem de to dage intro til og  

mulighed for at afprøve diverse foreningstilbud. 

Foreningerne var generelt meget glade for at deltage og 

de havde travlt! I 2023 vil vi forsøge at få flere frivillige 

med de enkelte foreninger, og forberede dem bedre på 

at rekruttere medlemmer. (Have foldere med – skrive 

kontaktoplysninger op – melde til prøvetræning.) 

Samtidig vil vi næste år gøre mere ud af at præsentere 

deltagende foreninger på en oversigt med en 

beskrivelse af foreningerne, både før og under Aktiv 

Sommer. Vi ønsker ligeledes at kunne have en bod med 

fritidspas mulighed og evt. Info fra Broen Svendborg 

hvis det er muligt.  

 

 



 

Udsagn om Aktiv Sommer 2022 

”Min dreng har brugt det meste af dagen i dag 

ved spring-gymnasterne. Han selv og vi har 

virkelig opdaget, hvad han kan med sin krop. 

Han er meget stolt og vil gerne begynde til 

gymnastik. Jeg har ellers flere gange sagt nej, for 

jeg troede det var for svært at komme afsted i 

hverdagen og at få råd. Men nu ved jeg, at Tved 

Gymnastik/Idræt jo ligger lige rundt om hjørnet 

og at jeg kan søge Fritidspas.” 

                          Deltagende forælder 

 

”Nu ved jeg endelig hvad jeg skal svare når min lærer spørger mig hvad vi har lavet i ferien. 

Nogen rejser, men det har vi ikke råd til. Aktiv Sommer var klart det bedste i min sommerferie. 

Måske skal jeg gå til teakwondo eller skate - jeg ved det ikke helt endnu.” 

              Pige- 10 år med flerkulturel baggrund

  

”Jeg var glad for at være med i projektgruppen, det var spændende og nyt for mig at være med 

til at planlægge et stort projekt som Aktiv Sommer. Jeg lærte en masse nye ting  fx. Hvordan vi 

planlægger et stort arrangement og laver en plan b - hvis noget ikke lykkes.  Jeg blev overrasket 

over at det lykkedes så godt,og at jeg var med til at planlægge en dag der gjorde så mange 

mennesker glade. Alle snakkede med hinanden på tværs af kulturer, og følte sig velkommen. Det  

var godt for både børn og voksne at prøve nye ting og for forældrene at se deres børn så  glade.” 

     Aferdita – 45 år  - frivillig i projektgruppen 

”Det var fedt at  være frivillig før og under Aktiv Sommer. Normalt har jeg problemer med meget 

angst, men det havde jeg slet ikke i denne uge. Jeg var mest glad for at være sammen med 

andre unge fra forskellige kulturer, være kreativ og være frivillig på dagene.” 

              Ung frivillig - Aktiv Sommer 

 

”Som underviser i dansk som andetsprog af nyankomne tosprogede elever, var det fantastisk at 

se mine elever være med i Aktiv Sommer. Både tidligere elever fra Eritrea og nuværende elever 

fra Ukraine var frivillige og det var tydeligt, hvordan de fik en følelse af selvværd og styrke, ved 

at kunne bidrage med en vigtig indsats uanset deres sproglige niveau. Andre af mine elever var 

almindelige deltagere og gik nysgerrigt rundt og fik prøvet forskellige aktiviteter hos de 

fremmødte foreninger. Hele arrangementet var virkelig flot og gennemført lige fra boder, 



foreningsdeltagelse, udbuddet af mad og 

drikke, lege, musik og dans.  Der var en 

summen af positiv energi, glæde og 

samarbejde mellem voksne og børn. Dagen 

var samtidig en festlig og fællesskabende 

oplevelse for de børn, der ellers har en ferie 

uden de store aktiviteter. Næste år vil jeg 

arbejde mere målrettet på, at alle 

nyankomne elever i Svendborg deltager i 

Aktiv Sommer. Det er en oplagt måde at få 

indblik i aktivitetsmuligheder i deres nye by samtidig med at de møder et åbent og positivt 

fællesskab. Det er meget fremmende for både deres sprog, trivsel og integration.” 

                               Malene Kallan DSA konsulent - Svendborg kommune 

 

”Vi er meget stolte af Aktiv Sommer i Skovparken. Vi kan ikke meget alene, men sammen kan vi 

nå rigtigt langt. FTS og ABIS samarbejde omkring Aktiv Sommer er et  godt eksempel på hvad der 

kan lykkes vha. godt samarbejde. Aktiv Sommer er et stærkt og meningsfuldt projekt, fordi det 

er så tydeligt at det kommer mange mennesker tilgode. De frivillige med forskellig kulturel 

baggrund leverer en kæmpe indsats, men får så meget igen ved at se alle de glade børn, unge og 

familier der får gode ferieoplevelser sammen.  

Unge frivillige får gode oplevelser med at være rollemodeller og løfte i flok. Foreningerne får 

mulighed for at tiltrække nye medlemmer og børn / familier i udsatte positioner får øjnene op 

for hvor mange muligheder foreningslivet byder på.  

Aktiv Sommer er et godt eksempel på at mennesker med forskellig kulturel baggrund  og svære 

livsvilkår med det rette set-up og trygge rammer  kan være  med til at skabe resiliensfremmende 

aktiviteter i lokalsamfundet. Derfor giver projektet mening for ABIS og FTS. ” 

Signe Pejstrup - beboerkonsulent ABIS/Pernille krohn Juhl Jensen - tværkulturel koordinator FTS 

 

Efterfølgende 

I tiden efter Aktiv Sommer har vi i FTS oplevet at flere unge er fortsat som eventfrivillige på andre 

projekter som f.eks. Smag på verden. Vi oplever at unge der ellers ikke har været frivillige få 

øjnene op for at ”det gør godt at gøre noget godt for andre”. Flere sportsforeninger har været ude 

og lave arrangementer  i boligområderne efter Aktiv Sommer-med stor tilslutning,  hvilket 

understreger betydningen af et arrangement som Aktiv  Sommer. 

 Vi er opmærksomme på tidlig kommunikation med foreningerne, så de har mulighed for at tænke 

Aktiv Sommer ind i  deres årshjul.  Fremover ønsker vi flere frivillige pr. klub, infomøde i tidlig forår 

og evt. et samarbejde med FGU  / lokale DSA konsulenter om unge og  eventfrivillighed. Vi ønsker 

at have fokus på at kunne tilbyde flere former for engagement, - i projektgruppen, KATAPULT 

forløb, ungegruppe og  som frivillig under Aktiv Sommer.  Udover den stærke brobygning til 



foreninger vil vi som lokale aktører gerne have tid til mere brobygning til egne projekter. Vi ønsker 

at skabe et stærkt frivilligteam omkring Aktiv Sommer og dermed frigøre lidt af egne ressourcer til 

aktiviteter fra FTS og ABIS.  

Aktiv sommer 2023 

Selvom vi endnu ikke har fuld finansiering er vi i fuld gang med at planlægge Aktiv Sommer 23. Vi 

har valgt at lægge det lige i starten af ferien da det passer bedre for flere foreninger, og det er 

lettere at rekruttere frivillige til.  Mandag 27/2 holdt vi  vi første møde for interesserede frivillige 

og vi har sendt infobrev ud til foreninger.  I projektgruppen er vi år så privilligerede at have 11 

mænd og kvinder på tværs af kulturer med, der har tilmeldt sig projektgruppen efter infomøde i 

FTS Sprogcafé. 

 I år ønsker  vi på baggrund af de samlede evalueringer ar at bygge Aktiv Sommer i Skovparken op 

som en ungdomsdag / aften og en efterfølgende familiedag. På den måde kan vi bedre tilgodese 

de unges behov for at prøve forskellige ting 

af og lave en god familiedag efterfølgende. 

Vi har allerede tilkendgivelser på foreninger 

der ønsker at deltage og håber på fuld 

finansiering af dagene. Vi gør i år brug af 

kommunens brobygger for forhåbentligt at 

få engageret flere sociale foreninger / 

organisationer.  

 


