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Regeringen har den 9. juni 2020 indgået aftale med Venstre, Radikale Venstre, So-
cialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne 
løsgængere og Partiet Fremad om initiativer, der skal sikre, at børn og unge kan få 
en aktiv sommerferie, som de kan glæde sig til efter et hårdt år med skoleluknin-
ger.      

Aftalepartierne er meget opmærksomme på, at nedlukningen af vores samfund 
har været svær for børn og unge. Dette gælder i særlig grad for de udsatte børn og 
unge, som har været isolerede eller som har oplevet tiltagende konflikter i hjem-
met. En stor gruppe børn og unge står uden planer for sommerferien og med ri-
siko for ensomhed eller for at ende i negative eller kriminelle fællesskaber. 

Aftalepartierne noterer sig ligeledes, at lukningen af landets skoler, institutioner og 
fritidsaktiviteter har gjort, at børn og unge har savnet de normale faglige og sociale 
fællesskaber, som de ellers finder her. Lukningen af skolerne har ligeledes med-
ført, at nogle børn og unge oplever at stå tilbage med forskellige faglige huller. 
Det kan være en alvorlig udfordring i forhold til deres videre skolegang.  

Aftalens initiativer skal ses i sammenhæng med, at der også er vedtaget en undta-
gelse fra forsamlingsforbuddet på op til 500 personer for sommeraktiviteter for 
børn og unge. Aftalepartierne bakker op om, at der i samarbejde med sektoren 
udarbejdes retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge. 

På den baggrund har partierne den 9. juni 2020 indgået aftale om initiativer, som 
skal bidrage til at skabe et bredt udbud af aktiviteter for børn og unge i sommerfe-
rien. Aftalen har tre hovedelementer:  
• Sommeraktiviteter for en bred gruppe af børn og unge i kommunerne 
• Opsøgende og udgående indsatser for udsatte børn og unge 
• Sommerlejre mv. for udsatte børn, unge og familier 

Sommeraktiviteter for børn og unge, herunder sommerpas  
Aftalepartierne er enige om at afsætte 200 mio. kr. til, at kommuner kan oprette 
sommeraktiviteter for børn og unge. Sommeraktiviteterne skal henvende sig til en 
bred målgruppe af børn og unge mellem 6-17 år og som udgangspunkt bestå både 
faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring. Det skal være 
muligt for kommunerne at give sommerpas til bl.a. at dække evt. deltagerbetaling 
Kommunerne kan samarbejde med foreningsliv, idræts- og civilsamfundsorganisa-
tioner, kulturinstitutioner mv. om afholdelse af sommeraktiviteterne.  
Der oprettes et partnerskab med KL, der skal sikre et alsidigt udbud af sommerak-
tiviteter i alle landets kommuner. 
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Opsøgende og udgående indsatser for udsatte børn og unge 
Aftalepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr., som fordeles til en række navn-
givne organisationer, som laver opsøgende og udgående indsatser for at få kontakt 
til udsatte børn, unge og familier, som har været isolerede under covid-19. Det 
kan f.eks. være gennem boligsociale indsatser og opsøgende arbejde, der skal 
hjælpe børnene til at deltage i sommeraktiviteter uden for hjemmet.   

Sommerlejre mv. for udsatte børn, unge og familier 
Aftalepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. til en række konkrete navngivne 
organisationer, som arrangerer sommerferielejre og -aktiviteter for udsatte børn, 
unge og familier, så de kan opskalere deres tilbud så flere i år kan komme på ferie-
lejre og få gode oplevelser, på trods af de udfordringer COVID-19 har medført.  
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