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Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer
For børn og unge i hele landet har situationen under COVID-19 med
lukkede skoler, fritidstilbud og foreningsaktiviteter været svær. Selvom
hverdagen gradvist er vendt tilbage for mange, og skoledagen også i højere grad ligner sig selv, ser vi stadig ind i en sommer, der bliver markant
anderledes.
Der er for os ingen tvivl om, at I ude i kommunerne og på skoler har
gjort alt, hvad I kan for at få alle børn godt igennem den lange nedlukning af landets skoler og tilbage i skole her i genåbningsperioden. Samtidig er det også klart, at nedlukningen har haft konsekvenser for nogle
børn og unge, som står tilbage med forskellige faglige huller, der kan udfordre deres videre skolegang. I tillæg hertil har nedlukningen af skoler
og institutioner betydet, at børn og unge har skulle undvære det sociale
fællesskab, som skolen og fritidstilbuddene også er.
For at understøtte, at alle danske børn og unge får den bedst mulige
sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter har KL og regeringen indgået et partnerskab i forlængelse af den aftale, der blev indgået med Folketingets partier d. [xx. juni
2020].
Aftalen indebærer, at der bevilliges 200 mio. kr., der fordeles mellem
kommunerne for at støtte sommeraktiviteter for børn og unge. Midlerne
fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes antal unge i alderen 6 til 17 år.
Målet er, at der etableres et bredt udbud af frivillige sommeraktiviteter
for børn og unge i alderen 6-17 år i alle landets 98 kommuner. Aktiviteterne skal som udgangspunkt bestå af både faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Kommunerne vil kunne samarbejde
tæt med civilsamfundsorganisationer, foreninger, kulturinstitutioner mv.
om at løfte opgaven.
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Med midlerne får kommunerne mulighed for både at skabe flere pladser
på eksisterende tilbud og at udvikle helt nye sommertilbud i samarbejde
med civilsamfundet. Ligeledes vil midlerne også skulle bruges på finansiering af deltagerbetaling for de børn og unge, der har særligt behov for
eller ikke normalt har økonomi til at deltage i sommeraktiviteter. Rammerne for afholdelse af sommeraktiviteterne samt fordelingen af midler
mellem kommunerne beskrives yderligere i vedlagte bilag.
Vi ved, at midlerne kommer meget tæt på sommerferien, der mange steder er planlagt, men vi håber, at midlerne trods alt kan bidrage til at berige sommerferien for de børn og unge, der har det største behov.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
Børne- og Undervisningsminister
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