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Baggrund og formål

Situationen med COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for socialt udsatte børn 
og unge. De kan have særligt svært ved at komme igennem den sociale isolation 
og en forandret hverdag. 

Derfor har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om en række 
initiativer på Børne- og Undervisningsministeriets område, der skal hjælpe de 
sårbare og udsatte grupper bedst muligt gennem krisen.

Der er afsat midler til lokale indsatser, der kan medvirke til at lukke udsatte 
elevers faglige huller som følge af nedlukningen af skoler.



Hvad kan der 
søges tilskud til?

Kultur- og idrætsaktiviteter

Indsatser, der arbejder med at lukke faglige huller og 
elevernes sociale og personlige udvikling og trivsel 
gennem kultur- og idrætsaktiviteter som fx spejderlejr 
og idrætscamps.

Turboforløb, lektiecafé mv. 

Indsatser forankret på elevens skole med fokus på
manglende faglig undervisning, fx turboforløb i
bestemte fag og ekstra lektiecafeer.

Øvrige indsatser

Øvrige indsatser for at lukke faglige huller hos udsatte 
børn. Indsatser der arbejder med at lukke faglige huller 
ved at give eleverne et særligt forløb uden for 
hverdagens kontekst, hvor der både arbejdes med 
elevernes faglige udvikling og sociale trivsel.





Hvad kan der 
søges tilskud til?

Der ydes tilskud pr. barn/ung med 
maksimalt 10.000 kr. og minimalt 5.000 kr. 

Tilskuddet kan anvendes til udgifter direkte 
relateret til indsatser, som løn- og 
pensionsudgifter til fag-personale, leje af 
lokaler, køb af ydelser fra andre 
medvirkende parter, transport, kost og 
ophold, entre-billetter til 
kulturbegivenheder, køb af 
undervisningsmaterialer etc.
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Kommunerne definerer målgruppen for indsatserne.

Målgruppen kan være bredere end børn
med indsats efter serviceloven eller anbragte børn og 
kan omfatte andre børn med faglige huller, mistrivsel, 
angst, ensomhed mv., som kan have behov for at 
indhente et fagligt efterslæb. 

Elever kan uanset skoletype og undervisningsform 
indgå i målgruppen.

Alder: 6 – 17 år 



Kommuner kan søge om midler fra puljen. 

Mindst to kommuner (hvoraf én skal være 
projektholder) og mindst én civilsamfundsaktør, som 
har erfaring med at arbejde med målgruppen, skal 
gå sammen om ansøgningen.

Den kommune, som udpeges som projektholder, vil 
over for ministeriet være juridisk ansvarlig for 
gennemførelse af projektet, for afgivelse af erklæring 
om anvendelse af midlerne og regnskabsaflæggelse.

Der er i alt 59,2 mio. kr. til fordeling.

Hvem kan
ansøge?
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Tidsplan

Ansøgningsfrist: 17. august 2020 kl. 13.00

Svar på ansøgninger: ultimo august 2020

Projektperiode: Fra tilsagn til 31. december 2020

Regnskab og erklæring om anvendelse af midler: senest 31. marts 2021
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Mere info på BUVM’s hjemmeside
https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-
prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-
til-initiativ-om-at-faa-udsatte-boern-godt-tilbag

• Vejledning
• Ansøgningsblanket

• Regnskabsskema

https://www.uvm.dk/puljer-udbud-og-prisuddelinger/puljer/puljeoversigt/aktive-puljer/pulje-til-initiativ-om-at-faa-udsatte-boern-godt-tilbag


Spørgsmål?


