Notat om kommunernes rammer for sommeraktiviteter
Formål
Aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene skal falde inden for følgende
formål:
 De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået
hos nogle af eleverne som følge af skolelukningen.
 De skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus
på elevernes deltagelse i fællesskaber samt understøtte elevernes
interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes
aktiviteter.
 Begge dele vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.
Sommeraktivitetsforløb kan kombinere elementer af faglige undervisningsaktiviteter med et fokus inden for folkeskolens fag med elementer,
der fokuserer på kultur-, idræts og fritidsliv. Vægtningen af elementerne
kan variere lokalt.
Målgruppe og deltagerbetaling
Målgruppen for aktiviteterne i sommeraktivitetsforløbene er børn og
unge i alderen 6-17 år. Dog kan den enkelte kommune vælge at udvide
målgruppen.
Børn og unge inden for sommeraktiviteternes målgruppe 6-17 år inddeles i tre grupperinger:
 Gruppe A: Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af
kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.
 Gruppe B: Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige
årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
 Gruppe C: Øvrige børn og unge.
Der kan opkræves deltagerbetaling for aktiviteterne, dog kun for gruppering C som beskrevet ovenfor. Det er i høj grad lokale forhold og traditioner, der afgør, om kommunerne anvender ungdomsskolen frem for
klub- og fritidstilbud reguleret i folkeskoleloven og dagtilbudsloven ift.
organisering af deres tilbud til elever i 6.-10. klasse. Deltagerbetalingens
størrelse vil maksimalt kunne svare til betalingen for kommunens eksisterende fritidstilbud i sommerferieperioden for målgruppen. Herunder vil
regler for hel og delvis friplads også være gældende for aktiviteterne.
Gennemførsel
Den enkelte kommune har ansvaret for sommeraktiviteternes gennemførsel. Disse kan gennemføres i et samarbejde mellem lokale grundskoler, herunder SFO og klubtilbud, kulturinstitutioner som f.eks. museer og
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biblioteker, idrætsforeninger, fritidsforeninger og civilsamfundsaktører,
ungdomsskoler, kommunale ungdomsråd, fælleselevråd og elevråd, erhvervsliv og andre relevante samarbejdspartnere som f.eks. de Videnspædagogiske Aktivitetscentre eller de frie fagskoler.
Sommeraktivitetsforløbene kan udbydes i hele perioden for skolernes
sommerferie i den pågældende kommune. Sommerskoleforløb afvikles i
den enkelte kommune, f.eks. på en folkeskole, ungdomsskole, idrætsanlæg eller på andre kultur- eller idrætsfaciliteter.
Aktiviteternes kan bestå af
1) undervisningsaktiviteter i forlængelse af folkeskolens fag og fællesmål
2) opskalering af eksisterende kommunale sommerferietilbud
3) nye kommunale tilbud, der kombinerer faglige og sociale/trivselsmæssige elementer,
4) tilbud, der laves i samarbejde mellem kommunerne, foreningsliv, idrætsorganisationer, kulturinstitutioner mv.
Kommunerne er ansvarlige for at sikre, at fagpersoner og frivillige underviserne har de rette kompetencer mht. at kunne gennemføre sommeraktiviteterne for af målgruppen samt børneattest.
Tilskud
Tilskuddet vil kunne anvendes til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløbene, herunder eksempelvis løn til personale, til leje af
faciliteter, til kommunale omkostninger forbundet med visitering af elever til sommeraktivitetsforløbene og til tilsyn med aktiviteterne, administration af tilmeldinger, etablering af lokale aktivitetskataloger. Tilskuddet
kan tillige anvendes til at indgå samarbejder med andre aktører, herunder
foreninger og civilsamfundsaktører, om udførelsen af sommeraktivitetsforløb.
Kommunerne skal efter reglerne i Børne- og Undervisningsministeriets
puljebekendtgørelse aflægge revisorpåtegnet regnskab og erklære, at midlerne er anvendt som forudsat. Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 for
sommeraktiviteter for børn og unge, og at en eventuel budgetmæssig
omprioritering for sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 ikke skyldes det tildelte tilskud.
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