Forældresamtykke til ansøgning om Fritidspas 2019
Denne side udfyldes af barnets forældre.
Forældresamtykke for (barnet):

Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Fødselsdagsdato DD/MM-ÅÅÅÅ:

By:

Der gives samtykke til følgende:


Fritidspas (der må på barnets vegne søges om tilskud til kontingent)



At Varde Kommune behandler ansøgningen, og i henhold til KL-Journal plan bevarer
ansøgningen i 5 år efter endt bevilling.
Oplysninger omkring bevillinger/afslag, foreninger, søgt beløb, vil eventuelt blive fremlagt på
dagsordenen for udvalget for Kultur og Fritid, der er offentlig.



Personoplysninger om barnet må videregives til:
(Navn på forening/ skole)



At Varde Kommune har mulighed for at anvende ansøgningens oplysninger til statistisk formål

Tro- og love-erklæring:


Familiens samlede husstandsindkomst overstiger IKKE 350.000 kr.

Undertegnede bekræfter at ovenstående oplysninger er korrekte.

Dato og underskrift:
Forældre

Dok. Nr. 47749-18

Ansøgningsskema til Fritidspas 2019
Udsatte børn og unge i alderen 0-17 år i Varde Kommune kan søge om et Fritidspas, der består af
økonomisk støtte til at deltage i fritidsaktiviteter. Fritidspasset dækker udgifterne til kontingenter til
fritids- og idrætsforeninger og musik- og billedskole.
Fritidspasset gives til børn og unge, som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet. Fritidspasset
bevilges hvis det vurderes, at fritidsaktiviteten gør at barnet kan styrke sine sociale relationer og
kompetencer og det vurderes at personens deltagelse i fritids- og foreningslivet understøtter barnets
læring, trivsel og chancelighed.
Fritidspasset fordeles efter beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid og fordeles efter en individuel og
konkret vurdering.

Samtykkeerklæring i forbindelse med ansøgning om fritidspas
Navn på samtykkegiver – Forældremyndighedsindehaver:
_______________________________________________________________________________
Barnets navn:____________________________________________________________________


Forældrene har udpeget ansøger som partsrepræsentant



Forældre har givet samtykke til ansøgning af fritidspas i barnets navn ved Varde Kommune.

Formål: Forældrene skal være informeret om ansøgningen, da barnet eller den unge ikke er myndige.

Ansøger


Forening



Ansat ved Varde Kommune



Frivillig

Dit navn: ________________________________________________________________________
Din e-mail: _______________________________________________________________________
Dit telefonnummer: _____________________________________________________________________
Formål: Disse informationer skal bruges ved yderligere spørgsmål til ansøgningen.
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Om barnet/den unge
Barnets/den unges navn: ____________________________________________________________
Barnets/den unges fødselsdag (DD/MM-ÅR): ____________________________________________
Barnets/den unges adresse: ______________________________________________________________
Barnets/den unges postnr. og by: _____________________________________________________
Formål: Informationer om hvilket barn der søges økonomisk støtte til. Fødselsdag og adresse skal angives for
at sikre at barnet lever op til kriterierne.

Om forældrene
Forælders navn: ___________________________________________________________________
Forældres telefonnummer: __________________________________________________________
Forældres e-mails: _________________________________________________________________
Formål: Forældrenes oplysninger skal angives da der er tale om ikke myndige børn og unge hvorfor der skal
være mulighed for at kontakte forældrene ved spørgsmål mm.

Hvad søges der tilskud til
Type af aktivitet: __________________________________________________________________
Holdnavn:________________________________________ Årgang:________________________
Foreningens navn: _________________________________________________________________
Forenings CVR: ____________________________________________________________________
Beløb for kontingent: _______________________________________________________________
Hvilken periode dækker kontingentet?:_________________________________________________
Formål: Viden om hvilken aktivitet og forening der er tale om. Desuden oplysninger i forhold til økonomi i
forbindelse med kontingent størrelse og CVR nummer da betaling til foreningen sker via dette.
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Går barnet allerede til aktiviteten?
 Ja

 Nej

Formål: At få et indblik i om barnet har gået til aktiviteten eller om der er tale om en ny aktivitet. Desuden at
få viden om barnet har prøvet aktiviteten inden der ansøges om fritidspas til den enkelte aktivitet i den
pågældende forening.

Kort begrundelse for, hvorfor du har valgt at søge om fritidspas
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Formål: Viden om hvorfor ansøger vurderer at barnet eller den unge er berettiget til at modtage fritidspas.
Der er ikke tale om familiens indkomst oplysninger, men i stedet familiens økonomiske situation.

Tro- og love-erklæring
Jeg søger Fritidspas på baggrund af:


Økonomiske årsager som forhindrer deltagelse i fritidsaktiviteter.



Familien er på integrationsydelse, har fripladsordning eller lignende.



Fritidsaktiviteten gør at personen kan styrke sine sociale relationer og kompetencer.



Jeg erklærer hermed, at de angivne oplysninger er korrekte.

Formål: Du som ansøger underskriver hermed på tro og love at det er korrekte oplysninger der er angivet i
ansøgningsskemaet.

Dato og underskrift:
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Vejledning:
1. Før du kan ansøge fritidspas er det vigtigt at du har snakket med barnets forældre og fået
samtykke til at ansøge fritidspas for barnet.
2. Ansøgningsskemaet udfyldes
3. Ansøgningsskemaet skal returneres til Kultur og Fritid, Varde Kommune på følgende måder:


Afleveres fysisk på Varde Rådhus, Bytoften 2, Varde eller Borgerservice Varde
(herunder også de decentrale borgerservicebetjeninger)
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Sendes som brev

