
Fælles fritidspædagogisk 
vision i Aarhus Kommune

Fritidspædagogikkens bidrag til det gode 
børne- og ungeliv i Aarhus Kommune

Aarhus Byråd har i børne- og ungepolitikken sat rammerne og kursen for, hvordan by-
samfundet skal arbejde for det gode børne- og ungeliv. Den fælles fritidspædagogiske 
vision for SFO-området og UngiAarhus sætter retningen for det samlede fritidspæda-
gogiske felt i Børn og Unge i Aarhus Kommune. 

Livet som barn og ung er fyldt med mange udfordrende og afgørende spørgsmål: 
hvem er jeg, hvem kan jeg blive, og hvad skal og kan jeg? Forældre spørger sig selv: 
hvordan støtter jeg mit barn i denne proces? 

Rejsen fra at være barn til at være ung, der er på vej til at blive voksen, giver masser 
af udfordringer, men også et hav af muligheder!

En del af livet foregår hjemme, i daginstitutionen eller i skolen, men en stor og lige 
så væsentlig del af det gode børne- og ungeliv udspiller sig i fritiden – som byens 
SFO’er, fritids- og ungdomsklubber, pædagogisk ledede legepladser samt ungdoms-
skoler er en central del af.  

Fritidspædagogikken er et vigtigt og værdifuldt 
bidrag til det gode børne- og ungeliv i Aarhus!
      
Vores fælles fritidspædagogiske vision fremmer fritidstilbud, 
hvor alle børn og unge

•  deltager i udviklende, mangfoldige og forpligtende fællesskaber med 
andre børn og unge 

•  er aktive medskabere af deres fritid og får mod og støtte til at være 
aktører i eget liv 

•  får passende støtte fra engagerede og nærværende voksne
•  bliver mødt med et helhedssyn med fokus på mening og sammenhæng 
•  igennem leg og ved at øve sig udvikler sig og bliver i stand til at 

mestre eget liv
•  bliver til nogen og til noget.
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Det, vi gør som kommune, når det gælder børn og unges fritid, skal være et spejl af 
det, der optager børnene og de unge sammen og hver for sig – og som er relevant 
for dem lige der, hvor de er i deres liv. En central del af arbejdet i det fritidspædago-
giske felt går derfor ud på, at børnene og de unge gør sig erfaringer med at deltage i 
forpligtende og skabende fællesskaber på tværs.  

Fritidspædagogikken har altid fokus på børnenes og de unges egne ønsker og behov. 
Fritidslivet er noget, man vælger at være en del af. Fritidspædagogikken har samtidig 
blik for at give børnenes og de unges fritid et indhold, som de ikke vidste, de havde 
brug for.  

Fritidspædagogikken er et vigtigt bidrag til det gode børne- og ungdomsliv, fordi man 
her har et selvstændigt perspektiv på barnets og den unges trivsel og udvikling. Det, 
børnene og de unge gør og udretter, når de er i SFO’en, i klubben, på den pædago-
gisk ledede legeplads, og når de er aktive på ungdomsskolehold, giver dem blik for 
medbestemmelse og selvbestemmelse – og adgang til at deltage i fællesskaber uan-
set livsvilkår og eventuelle særlige behov. I fritiden kan alle være med.

Fritidspædagogikken har på den måde en selvstændig værdi og understøtter helheds-
synet på det enkelte barns og den enkelte unges udvikling og dannelse.  
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