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Sociale normeringer og særlige medlemstilbud til
idrætsklubber for børn med en svag social eller økonomisk
baggrund
FOA har i perioden 12. februar-10. marts 2015 gennemført en rundspørge til alle
landets kommuner om sociale normeringer og særlige medlemstilbud til
idrætsklubber for børn med en svag social eller økonomisk baggrund. Cirka 80
procent af kommunerne har deltaget i rundspørgen.
Hovedresultaterne fra undersøgelsen er:




KONTAKT

Knap 6 ud af 10 kommuner tilbyder gratis medlemskab og/eller nedsat
kontingent til medlemskab af idrætsklubber og lignende for børn med en svag
social eller økonomisk baggrund.
Knap 4 ud af 10 kommuner har sociale normeringer i daginstitutioner.
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Sociale normeringer og særlige medlemstilbud til idrætsklubber for børn med en svag social og
økonomisk baggrund er potentielt vigtige redskaber i indsatsen for at bryde den negative sociale arv i
Danmark.

Et vigtigt aspekt i socialt udsatte børns mulighed for at bryde den negative sociale arv er, at de har
mulighed for at knytte bånd til børn med andre baggrunde. Her står fritidstilbud som sportsklubber
eller andre aktiviteter stærkt, men i en stram familieøkonomi er det fristende at spare på dyre
medlemskaber af sportsklubber eller lignende. Netop derfor har FOA spurgt samtlige danske
kommuner, om de tilbyder gratis eller nedsat kontingent til medlemskab af idrætsklubber og lignende
for børn med en svag social eller økonomisk baggrund. Resultaterne ses i figur 1 og figur 2.

Af figur 1 fremgår det, at 53 procent af
undersøgelsens 77 kommuner tilbyder gratis
medlemskab af idrætsklubber og lignende for børn
med en svag social eller økonomisk baggrund.

Figur 1. Tilbyder jeres kommune gratis eller
nedsat kontingent til medlemskab af
idrætsklubber ol. for børn med en svag
social eller økonomisk baggrund?

Tillige tilbyder 37 procent kontingentnedsættelser.
En stor del af kommunerne tilbyder altså både
gratis medlemskab og nedsat kontingent, mens 42
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procent slet ikke tilbyder støtte til socialt udsatte
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børns medlemskab i foreningslivet. Flere af de

40%

kommuner, der har angivet, at de har særlige
kontingentordninger for socialt udsatte børn,
uddyber at kontingentnedsættelse- eller fritagelse
tildeles efter individuel vurdering. Flere kommuner
gør endvidere opmærksom på, at der er tale om en
tidsbegrænset ordning.
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Antal svar: 77.
Anm.: Flere kommuner tilbyder både gratis medlemskab og nedsat
kontingent. Kategorierne udelukker altså ikke hinanden og derfor
summerer figuren ikke til 100 %.
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I figur 2 er kommuner, der tilbyder nedsat
kontingent eller gratis medlemskab af idrætsklubber
for børn med en svag social eller økonomisk
baggrund slået sammen til én kategori.
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Figur 2. Tilbyder jeres kommune gratis
eller nedsat kontingent til medlemskab af
idrætsklubber ol. for børn med en svag
social eller økonomisk baggrund?

58 procent af de 77 kommuner tilbyder således
gratis og/eller nedsat kontingent til medlemskab.
Der er kun to kommuner, der tilbyder nedsat
kontingent til idrætsklubber etc. for socialt udsatte
børn uden også at have et tilbud om gratis

42%

medlemskab. 42 procent af kommunerne har ikke
noget tilbud.
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Antal svar: 77

Sociale normeringer i daginstitutioner, dvs. ekstra personaleressourcer i institutioner med mange
1

udsatte børn har, ifølge erfaringer fra Københavns kommune , en positiv indvirkning på børnenes
trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder, og er en oplagt indsats for at afhjælpe følgerne af ulighed
blandt børn. Det er imidlertid et forholdsvist nyt tiltag i de danske kommuner, og langt fra alle
kommuner arbejder aktivt med sociale normeringer. For at få et billede af, hvor udbredt sociale
normeringer er i danske dagtilbud, har FOA spurgt samtlige danske kommuner, om de har sociale
normeringer i dagtilbud.
Som det fremgår af figur 3, er der 38 procent af de
78 kommuner, der deltog i undersøgelsen, der har
svaret ja til, at de har sociale normeringer, mens 62
procent har svaret nej. Sociale normeringer er altså
noget man kunne arbejde mere med på landsplan
– særligt i lyset af erfaringerne fra Københavns
Kommune.

Figur 3. Har I sociale normeringer i
1
dagtilbud?
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Antal svar: 78
1
Med sociale normeringer menes der, hvorvidt der tildeles ekstra
midler til personaleressourcer til de institutioner, der har mange
børn med en svag socioøkonomisk baggrund.
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Børne- og Ungdomsforvaltningen. Pædagogisk Faglighed (26-11-2013). Notat om effekter af sociale normeringer i
daginstitutioner.
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Metode
Indsamlingsperiode
Undersøgelsen blev gennemført i perioden 12. februar 2015 til 10. marts 2015.
Indsamlingsmetode
Data er indsamlet via spørgeskema udsendt pr. mail til alle 98 kommuner i Danmark. Ca.
midtvejs i indsamlingsperioden blev spørgsmålene genudsendt til de kommuner, der endnu
ikke havde besvaret spørgsmålene.
Målgruppen
Målgruppen er danske kommuner og bygger på svar fra administrationen.
Antal besvarelser og frasortering
79 kommuner svarende til 81 procent har besvaret spørgsmålet om sociale normeringer.
Heraf er én kommune sorteret fra pga. usikker besvarelse. 80 kommuner svarende til 82
procent har besvaret spørgsmålet omkring særlige tilbud til idrætsklubber etc. for socialt
udsatte børn. Tre kommuner er sorteret fra pga. usikre besvarelser. Den endelige stikprøve
for spørgsmålet om sociale normeringer baserer sig således på besvarelser fra 78 (80 procent
af alle de danske kommuner, mens spørgsmålet om medlemskab i idrætsklubber baserer sig
på besvarelser fra 77 (79 procent) af alle danske kommuner.
Repræsentativitet
Undersøgelsen vurderes repræsentativ grundet den høje svarprocent. Desuden ses ingen
systematik i frafald.
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