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BØRNENES KONTOR I RANDERS

Formand for Børnenes
Kontor i Randers

”Igennem mit nu mangeårige arbejde som
skoleleder (nu pensioneret) på Hornbæk
skole, har jeg haft børn helt inde på livet.
Jeg mener, alle børn og unge bør få mulighed for at gå til noget i fritiden, og sådan
er det ikke i dag.
”Fritidsaktiviteter kan være meget afgørende i forhold til at skabe en mere positiv
spiral omkring skolelivet og tilværelsen
generelt. Succesoplevelser i fritidslivet kan
give børn med vanskelige opvækstforhold
øget trivsel og højere selvtillid og dermed
en ballast, de kan bruge i skolen.

LARS BJARNE KRONBORG
Repræsentant for idræt i den
lokale Børnenes Kontor

Sport giver selvtillid og sociale færdigheder
” Vi yder bistand til familier, som ikke
har råd til at lade deres børn deltage i en
fritidsaktivitet. Helt konkret betyder det,
at vi betaler kontingent i sportsforeninger.
”Sunde fritidsinteresser og inklusion i
lokale foreninger og klubber kan hjælpe
socialt udsatte børn og unge til nye netværk og venskaber og gøre dem mere
fysisk aktive. Det handler også om, at
lære nogle sociale kompetencer. Hvordan
man opfører sig. Der er jo regler, man skal
overholde, både i forhold til sporten, men
også nogle sociale regler i forhold til at
være en del af fællesskabet. ”

Backstage til arrangement med
Monrad og Rislund
Sted: Romalt Aktivitetshal
Dato: 31. oktober 2015.
Jan Monrad lægger sidste hånd

på lærredet.

Monrad og Rislund var straks med på
ideen da Hanne Koch bad dem færdiggøre et citat hun havde påbegyndt.
Salget af dette lærred skulle gå til Børnenes Kontor i Randers, med det specikke formål at pengene skulle hjælpe
udsatte børn til sport.

HANNE KOCH
Billedkunstner og ejer af GALLERIranders går utraditionelle veje for at samle
ind til byens børn, for at de kan deltage til
fodbold, badminton eller håndbold.
ET PROJEKT JEG KUNNE BAKKE OP OM
”For mig var der ingen tvivl om, at dét
at kunne hjælpe børn til et større socialt
netværk og få støtte til at kunne komme
til sport, var en sag, jeg rigtig gerne ville
arbejde for. Det har betydet, jeg går backstage med kendte herunder Monrad og
Rislund”.

PROJEKT - NÅR KUNST BLIVER TIL SPORT
Dette projekt er kommet i stand som et samarbejde
mellem Børnenes Kontor Randers og Ask Why.
Fokus er at hjælpe udsatte Randers børn til sport da
alle undersøgelser viser at sport som, udover det
sundhedsmæssige, er vigtig for børn og unge.
RANDERS HAR GENNEMSNITLIGT FLERE SÅRBARE
BØRN
Så sent som i december måned 2015 kom der en ny
rapport fra analyseinstituttet KIRA lavet for Socialstyrelsen som viser, at hele 11,9 procent af børnene i
Randers Kommune kategoriseres som sårbare. Det er
næsten 2 procent flere end landsgennemsnitte og langt
højere end i nabokommunerne.
PIA NIELSEN, EJER AF
REKLAMEBUREAET
ASK WHY

SPORT SKABER POSITIV SPIRAL
”Det syntes jeg, er meget sørgerligt for Randers som by,
og jeg mener, sport kunne være en del løsningen på
udfordringen. Alle undersøgelser viser, at tilbud om
fysisk aktivitet i trygge rammer gennem en forening,
har en meget stor betydning for både børnene og deres
forældre. Ligeledes giver det børnene bedre kompetencer,
både socialt og fysisk.
Så udsatte børn har i den grad brug for at blive en del af
et fællesskab på eksempelvis fodboldbanen eller i håndboldhallen. Det giver et afbræk i en ellers hård hverdag.”
REKLAME- OG WEBBUREAU
WWW.ASKWHY.DK
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SKILTE I HALLERNE SKAL ØGE KENDSKABET
For at synliggøre Børnenes Kontor i Randers og
øge kenskabet til foreningen, er der sat skilt op i
Romalt Aktivitetshal og Assentoft Hallen. Der vil
ligeledes komme til at ligge noget materiale om
samarbejdet i hallerne, så der kommer fokus på
værdien af, at ”sport er for alle”.

