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Projektets organisering 

Børn med ADHD1 har ofte så store vanskeligheder, at det er 

svært for dem at fungere i hverdagen. De har en adfærd, der 

er præget af tre kernesymptomer, som kropslig uro (hyperak-

tivitet), impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelser. Omkring 

2-3 % af alle skolebørn har ADHD, hvilket svarer til cirka én 

i hver klasse. Hovedparten af børn med ADHD har andre 

ledsage-symptomer, herunder aggressivitet, udadreagerende 

adfærd, angst, depression og tics. En del børn med ADHD har 

desuden svært ved at begå sig socialt, de har vanskeligt ved 

at overskue holdsport og står uden for det fritidsliv, som andre 

børn ofte deltager i2. Det har betydning for deres trivsel, som 

afhænger meget af, hvorvidt de har venner og indgår i fæl-

lesskaber sammen med jævnaldrende3. Mindst 50 % af børn 

med ADHD fortsætter med at have vanskelighederne ind i 

voksenalderen og hos mange voksne udvikles en lang række 

psykiske og sociale problemer4. Konsekvenserne af ADHD 

kan være meget alvorlige for barnet, familien og samfundet. 

Barnet kan udvikle lavt selvværd og få følelsesmæssige og 

sociale problemer, og det kan i høj grad påvirke deres skole-

gang.

I flere år har De Danske Skytteforeninger (nu kaldet DGI skyd-

ning) modtaget meldinger om, at skydeidrætten har været 

særlig velegnet for børn og unge med ADHD og ADHD-lig-

nende vanskeligheder. Tilbagemeldingerne kom fra forældre, 

lærere og pædagoger, der havde observeret, at børnene fik 

en positiv ændret adfærd, når de begyndte at gå til skydning 

i en skytteforening. Børnene blev mere rolige, blev bedre til 

at koncentrere sig og fik succesoplevelser i skytteforeningen 

- dels ved at de oplevede at blive dygtige til selve skydnin-

gen, men også ved at de oplevede, at de blev inkluderet i et 

foreningsfællesskab på lige vilkår med andre børn. Forældre, 

lærere og pædagoger gav udtryk for, at de kunne se, at det 

havde en positiv betydning for børnenes selvværd og selvtil-

lid, og det havde en afsmittende effekt på børnenes hverdags-

liv og deres måde at kunne indgå i sociale relationer.  

På baggrund af disse erfaringer igangsatte De Danske Skyt-

teforeninger (nu kaldet DGI skydning) den 1.4.2012 et projekt, 

med sigte på at skabe en erfaringsbaseret model for delta-

gelse af børn og unge med ADHD og lignende udfordringer i 

lokale skytteforeninger i hele landet. Projektet blev finansieret 

af DGI skydning og skulle forløbe frem til udgangen af 2015. 

Bagrund og introduktion

Projektet blev ledet af projektleder, Annegrete Gohr Månsson, 

der var projektansvarlig, og som refererede til ledelsen i hhv. 

DGI Skydning (Til start: De Danske Skytteforeninger) og DGI Lab. 

Projektet blev organiseret med en projektgruppe og en spar-

ringsgruppe. Projektgruppen bestod af personer fra de vigtigste 

aktører (skole, skytteforening, kommune mm) i projektet og 

samarbejdspartnere indenfor ADHD-området og havde til 

formål at bidrage til udvikling af projektet samt sikre, at projektet 

konstant udviklede sig i en retning, der var hensigtsmæssig for 

alle involverede parter. Sparringsgruppen bestod ligeledes af 

vigtige aktører og samarbejdspartnere (bl.a. ADHD-foreningen, 

Syddansk Universitet, Socialstyrelsen, kommunerepræsentant 

og DGI skydning)  og havde til formål at bidrage med sparring 

og ideudvikling samt at have et politisk sigte. Både projekt-

gruppe og sparringsgruppe medvirkede i projektet i perioden 

2012-2015. Projektorganiseringen uddybes i bilag 1.

Derudover har projektet løbende været i berøring med, og 

haft samarbejde med andre vigtige interessenter, bl.a. Broen 

Danmark, Dansk Skoleidræt, Handicapidrættens Videnscenter, 

lokale ADHD foreninger, forældre m.fl.

Ressourcer i projektet

Udover projektlederen, som blev ansat 1. april 2012, blev der 

fra 2014 og fremefter ansat 2 projektmedarbejdere på hhv. 10 

timer ugentligt pr. person. Derudover har projektet løbende 

været understøttet af DGI medarbejdere (bl.a. skyttekonsulen-

ter, inklusionskonsulenter, journalister mm).

Pilotprojektet

I projektets første leveår blev det etableret som et pilotpro-

jekt, som blev evalueret i august 2013. Formålet med pilotpro-

jektet, var at afprøve en samarbejdsmodel (FOKUS-forløb) i 5 

kommuner (Randers, Esbjerg, Odense, Svendborg og Nyborg), 

hvor skoler, skytteforeninger og kommuner samarbejdede om, 

at børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder skulle 

gå til skydning i skoletiden, én gang ugentligt i en periode på 

6-9 måneder. 

Målgruppen

Målgruppen kunne inddeles i en primærmålgruppe og en 

sekundærmålgruppe.

Primærmålgruppen: 

Børn og unge med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder: 

 � Børnene/de unge var mellem 10-18 år (flest mellem 10 og 

14 år). Børnene havde enten diagnosen ADHD eller ADHD 

lignende problematikker, hvilket betyder, at de havde van-

skeligheder med opmærksomhed, koncentration, hyper-

aktivitet, impulsivitet og kunne have vanskeligheder ved at 

indgå i sociale relationer. Børnene blev primært rekrutteret 

via samarbejdet med kommuner og skoler.

Sekundærmålgrupper:

Instruktører i skytteforeningerne

 � Instruktører, der havde mangeårig erfaring inden for 

skydning og som instruktør udvalgt ud fra, at de var særlig 

kompetente til at tage sig af primærmålgruppen. Alle var 

kendetegnede ved, at have en meget rolig og konkret 

tilgang til børnene. Der var som oftest én instruktør pr. barn. 

Alle instruktørerne var meget engagerede og dedikerede. 

Lærer, pædagoger, skoleledere:

 � Lærere og pædagoger, der var tilknyttet børnene og som 

deltog ved selve skydeaktiviteten.  Det var typisk lærer/

pædagoger, der var optaget af, om skydeidrætten kunne 

gøre en positiv forskel for deres elever – fx i form af bedre 

koncentrations- og indlæringsevne eller i forhold til det so-

ciale område. Skoleledere deltog på det ledelsesmæssige 

og politiske niveau.

Deltagende kommuner:

 � En nøgleperson blev som udgangspunkt udpeget i hver 

kommune, til at have en koordinerende rolle i forhold til 

projektet lokalt, samt havde til opgave at være opmærksom 

på muligheder og barrierer lokalt i projektet. Nøgleperso-

nen var typisk en fritidskonsulent, psykolog eller PPR-

medarbejder. 

1 Attention deficit hyperactivity disorder. DSM-IV, American Psychiatric As-
sociation. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorder (4th 
ed., text rev.). Washington, DC.
2 Damm, Dorte og Thomsen, Per Hove: ”Børneliv i kaos – om børn og unge 
med ADHD” (2012) & Bentholm, Anette: ”idræt flytter grænser – for børn 
med autisme og ADHD,” Handicapidrættens Videnscenter (2013).

3 SST rapport: ”Psykisk mistrivsel blandt 11-15 årige – bidrag til belysning af 
skolebørns mentale sundhed (2011), samt SFI rapport: ”Børn med funktions-
nedsættelser og deres familier (2011).
4 Dalsgaard et al 2002, i BJP og Dalsgaard et al 2013, i Criminal Behaviour 
and Mental Health (in press)
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I de fem kommuner blev der alle steder igangsat FOKUS-

forløb, som et samarbejde mellem skole, skytteforening og 

kommune. Et FOKUS-forløb foregik typisk på den måde, at en 

gruppe på 6-8 børn/unge med ADHD eller ADHD-lignende 

vanskeligheder gik til skydning i skoletiden, i en lokal skyt-

teforening én gang ugentligt i en periode på 6-9 måneder. 

Børnene startede typisk til skydning lige efter efterårsferien 

(uge 43) og fortsatte frem til forår/sommer.

Børnene blev udvalgt af skolen – enten på tværs af klasser – 

eller som én samlet gruppe, der plejede at modtage undervis-

ning sammen. Det blev skemalagt, at børnene skulle gå fast 

til skydning én gang ugentligt i ca. 30-60 min. pr. gang (selve 

skydningen varede som oftest 20-45 min).

Alle steder deltog der typisk 1-3 lærere/pædagoger, som 

var med i skytteforeningen. Det var lærere/pædagoger, som 

børnene kendte godt fra deres skolehverdag.

I skytteforeningerne stod de samme 2 – 8 instruktører til rå-

dighed, hver gang børnene kom til skydning, og der var stort 

set én til én relation mellem hvert barn og en voksen (enten 

en instruktør, lærer eller pædagog). Instruktørerne var typisk 

mænd og var ofte i pensionsalderen eller havde et arbejdsliv, 

der muliggjorde, at de kunne varetage instruktøropgaven i 

dagtimerne. Instruktørerne havde mangeårige erfaringer som 

instruktør og børneinstruktør.

Når børnene ankom til skytteforeningen (enten med bus 

eller gående), stod instruktørerne altid klar til at tage imod 

dem. Flere steder startede man med en fælles introduktion, 

hvor børnene eksempelvis gennemgik mapper, hvor dagens 

program blev visualiseret, de lavede opvarmningsøvelser, 

trænede åndedrætsteknikker eller havde sikkerheds- og vå-

benlære. Herefter gik børnene, instruktørerne og evt. lærere/

pædagoger på skydebanerne.

Hvis der var 2-3 grupper af børn (med 5-6 børn i hver gruppe), 

der på skift var på skydebanen, lavede instruktørerne en ak-

tivitet med de børn, der ventede på at skulle på skydebanen 

(fx spillede ludo, bordfodbold, havde våbenlære, trænede 

åndedrætsteknikker eller andet).

På skydebanen lærte børnene at skyde på fuldstændig 

samme vis som alle andre børneskytter i øvrigt lærer at skyde 

– dvs. at fokus handler om at lære at koncentrere sig, så man 

rammer plet på skiven. Der skydes som udgangspunkt med 

riffel og på 15 meters indendørsbane.

Når børnene var færdige med at skyde, tog de tilbage til 

skolen i samlet flok sammen med deres lærere/pædagoger. 

Nogle steder var der en form for ”afslutnings-aktivitet”, inden 

de forlod skytteforeningen.

Alle FOKUS forløb blev indledt med et opstartsmøde, hvor 

skole, skytteforening, kommune, skyttekonsulent og FOKUS 

projektleder mødtes, for at få aftaler på plads i forhold til 

selve FOKUS forløbet. Det var blandt andet vigtigt, at få lavet 

aftaler omkring, hvilke faste ugedage og tider skolen skulle 

komme i skytteforeningen, hvor lang en periode børnene 

skulle gå til skydning, økonomiske forhold, samt praktiske 

forhold omkring transport.

Stort set alle steder blev det aftalt at skolerne betalte for at 

eleverne kunne gå til skydning i skytteforeningen (typisk som 

kontingentbetaling og forbrug). Nogle steder søgte skolen el-

ler skytteforeningen kommunale puljer til at dække omkost-

ningerne, og andre steder blev der lavet lokale aftaler med 

”Broen Danmark” http://broen-danmark.dk (fx i Nyborg), om at 

de betalte for elevernes kontingent. Når disse aftaler var på 

plads, kunne børnene starte med at gå til skydning i skyttefor-

eningen.

Efter 3 måneder blev der afholdt midtvejsmøde, for at under-

søge om alt gik planmæssigt eller om noget skulle justeres, 

og efter 6 måneder blev der afholdt afslutningsmøde, for at 

evaluere forløbet og planlægge evt. nyt forløb. 

Disse møder indgik i evalueringen af pilotprojektet, som 

bestod af interviews af lærer/pædagoger, skytteinstruktører 

og kommunefolk - midtvejs og afslutningsvis i pilotprojektet. 

Evalueringen skulle danne baggrund for det videre forløb i 

projektet. 

I alt var der 89 børn/unge med ADHD og ADHD lignende van-

skeligheder (i alderen 6 til 18 år) med i pilotprojektet – fordelt 

på 12 grupper i de fem kommuner, og som alle gennemgik 

et FOKUS forløb. Der var 38 lærere/pædagoger tilknyttet og 

28 skytteinstruktører var involveret i forløbet, for at varetage 

skydetræningen. (Evaluering af pilotprojekt 1.4.2012-1.8.2013 

kan findes på www.dgi.dk/fokus).

FOKUS-forløb
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Resultater i pilotprojektet

I evalueringen af pilotprojektet gav de voksne udtryk for, at:

 � Børnene fik succesoplevelser i skytteforeningen og på 

skydebanen

 � Børnene blev mere rolige, og de trænede deres koncentra-

tion og opmærksomhedsevne under selve skydeaktiviteten

 � Nogle af børnene begyndte at gå til skydning udover skole-

regi og blev derved en del af foreningslivet.

 � Derudover blev der givet udtryk for, at:

 � Samarbejdet mellem skoler og skytteforeninger fungerede 

upåklageligt

 � Det var vigtigt med lokal afklaring ift. transport og økonomi 

inden projektet startede op lokalt

 � Personalemæssige ressourcer var vigtige for projektets 

lokale gennemførelse

 � Alle steder (på nær to steder, dvs. 10 ud af 12 steder) gav 

man udtryk for, at man ønskede at fortsætte indsatsen 

fremadrettet

 � På baggrund af disse tilbagemeldinger og evaluering af pi-

lotprojektet, fortsatte Projekt ”FOKUS – ro og koncentration 

gennem skydeidræt”, og udvidede med nye kommuner på 

landsplan, hvor der alle steder blev igangsat nye FOKUS 

forløb. 

 � Der blev udformet målhieraki for FOKUS projektet gælden-

de frem til udgangen af 2015 (bilag 2).

9
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Projektets målhieraki

Projektets hovedmål var: ”Der er opnået udvikling, udbredelse, 

vidensdeling, samt dokumentation for model for øget trivsel 

blandt børn og unge med ADHD og ADHD lignende problema-

tikker, gennem skydning som foreningsidræt”.

Herunder blev der opstillet 6 delmål og succeskriteriet for 

projektet, var at: ”Alle seks delmål er opfyldt og projektet vide-

reudvikles og forankres i DGI”. Målhierakiet uddybes i bilag 2.

Kurser og uddannelse

Undervejs i projektperioden blev der løbende udbudt kurser 

og uddannelse indenfor temaet ”skydeidræt for børn med 

ADHD og ADHD lignende vanskeligheder” eller ”idræt for 

børn med særlige behov – herunder børn og unge med ADHD 

og lignende vanskeligheder”.

I de fem første kommuner var der ved alle opstartsmøder 

koblet et fagligt oplæg på, omhandlende målgruppekendskab 

og pædagogiske metoder til målgruppen. Ved de efterføl-

gende kommuner, hvor der blev igangsat FOKUS forløb, fik 

alle skoler og skytteforeninger mulighed for at deltage i et 

længerevarende kursusforløb, som strakte sig over 3 lørdage 

og et fyraftensmøde på en hverdagsaften. Her var der forskel-

lige faglige oplæg, samt erfaringsudveksling og vidensdeling 

blandt deltagerne. Der var ca. 35 deltagere gennem kursus-

forløbet, og det var primært instruktører fra skytteforenin-

gerne.

I perioden 2014/2015 blev der udbudt et landsdækkende 

kursusforløb for DGI ansatte (primært skyttekonsulenter og 

inklusionskonsulenter), samt frivillige med henblik på faglig 

opgradering indenfor temaet ”Idræt for børn og unge med 

særlige behov”. Dette strakte sig ligeledes over 3 kursusdage 

og der var ca. 35 deltagere i alt. I slutningen af 2015 blev der 

udbudt 3 kurser med ekstern underviser på Sjælland, Fyn og 

i Jylland under temaet: ”idræt for børn med ADHD og ADHD 

lignende vanskeligheder”.

Informations materialer og 
vejledningshæfter

I projektet er der undervejs udarbejdet diverse informations-

materiale. Fra start af blev der udarbejdet et lille informati-

onshæfte, der havde til formål at give kort information om 

projektet og det henvendte sig primært til skolepersonale og 

forældre.

I slutningen af projektperioden blev der på baggrund af alle 

opsamlede erfaringer og viden igennem projektperioden, 

udarbejdet 3 vejledningshæfter:

 � Vejledning til konsulenten: ”Få skydeidræt på skoleske-

maet” (drejebog på FOKUS forløb)

 � Vejledning til skytteforeningerne: ”Skydeidræt for børn med 

ADHD”

 � Information til forældre og skolepersonale: ”FOKUS – ro og 

koncentration gennem skydeidræt”.

Udover informationsmateriale og vejledningshæfter er der 

produceret en 2 minutters film, der viser børn, der går til skyd-

ning i et FOKUS forløb. Vejledningshæfter og FOKUS film kan 

findes på www.dgi.dk/fokus.
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Omtale af projektet

Der har løbende været ekstern opmærksomhed på projektet 

og der har været en del mediedækning. Projektet er blevet 

omtalt på landsdækkende og regionalt tv, ligesom det er ble-

vet omtalt i landsdækkende radio, samt på regionale radio-

stationer. Derudover har der været bragt artikler i forskellige 

tidsskrifter, blandt andet i ”Folkeskolen” og i ”Friskolebladet”. 

Projektet er yderligere nævnt i ”National ADHD-handleplan 

– pejlemærker, anbefalinger og indsatser på det sociale områ-

de”, som Socialstyrelsen udgav i oktober 2013 og i december 

2015 blev FOKUS projektet indstillet af DGI til Kulturministe-

rens Idrætspris 2015.

11

w
w

w
.d

g
i.d

k
/f

o
k

u
s

Formidling

Projektets erfaringer og resultater er løbende blevet formidlet 

ved flere konferencer og temamøder, blandt andet ved Nor-

disk Konference (Beitostølen, Norge i august 2013), ved ADHD 

foreningens årlige ADHD konference (september 2013), ved 

en temadag på Syddansk Universitet (udbudt i samarbejde 

med Handicapidrættens Videnscenter under temaet: ”Idræt 

for børn med særlige behov”, januar 2014) og slutteligt ved 

FOKUS opsamlingskonferencen den 5. november 2015.

Yderligere har der igennem hele projektperioden været 

udsendt FOKUS nyhedsmail 4 gange årligt, som har formidlet 

erfaringer og resultater i projektet. Nyhedsmailen har haft 748 

abonnenter.

Sikkerhed, lov og regler i 
skytteforeninger i Danmark

Igennem hele projektets levetid har projektgruppen og spar-

ringsgruppen løbende haft mange grundige drøftelser og 

overvejelser om, det evt. kunne være uhensigtsmæssigt at 

kombinere urolige, impulsive og uopmærksomme børn (ADHD 

og ADHD-lignende vanskeligheder) med skydeidrætten – og 

om der eventuelt kunne være risici forbundet med dette - 

både under selve skydeaktiviteten og på længere sigt. 

På baggrund af de tidligere og nuværende erfaringer, en 

analytisk tilgang af projektet, samt resultater fra evalueringen 

af projektet, er der enighed om, at det er fuldt forsvarligt at 

børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder dyrker 

skydning som idrætsgren i en skytteforening i Danmark. 

Dette begrundes herunder:

I skytteforeningen

I alle skytteforeninger er der fuldstændige klare og ikke dis-

kuterbare, lovbestemte regler, som gælder for alle. Mange-

årige erfaringer viser, at netop de klare regler, faste strukturer, 

forudsigelighed samt instruktørenes meget konkrete og 

ikke-diskuterbare tilgang til børnene gør, at børnene falder til 

ro, kan koncentrere sig om skydeaktiviteten og lever fuld-

stændig op til sikkerhedsreglerne. Der har på intet tidspunkt 

været risikofyldte situationer – hverken i projektperioden eller 

i årene inden da, hvor mange børn med ADHD også er kom-

met i skytteforeningerne. Den tætte kontakt mellem en voksen 

instruktør og barnet bevirker, at børnene er under konstant 

opsyn. Alle skytteforeninger, der var og er med i FOKUS pro-

jektet, og de skytteforeninger, der udvælges fremover, er alle 

nøje udvalgt på baggrund af, at de er meget ressourcestærke 

foreninger med mange og kompetente voksne til at tage sig af 

børnene. Hvis/når børnene sluses ud på almindelige børne-

hold, er det også fast kutyme, at der er mange voksne til stede 

til at undervise børnene. Der er ofte et stort socialt engage-

ment i skytteforeningerne, og idrætten handler udelukkende 

om at koncentrere sig om at dygtiggøre sig til at ramme plet 

på en skive – og intet andet. Det er denne kultur, børnene på-

virkes af og bliver en del af. Skulle de give udtryk for, at de har 

en anden opfattelse af skydning, vil de hurtigt blive korrigeret 

af instruktører. 

Uden for skytteforeningen og på længere sigt

Ved at gå til skydning lærer man om regler, og om hvordan 

man anvender et våben. Erfaringen er, at det kan være svært 

for børn med ADHD at omsætte en generel viden til handling, 

men det kontinuerte fokus på sikkerhedsreglerne og de samti-

dige konkrete anvisninger i et roligt miljø er optimale lærings-

forhold for børn med ADHD. Når et barn med ADHD har lært 

en ny regel, kan barnet holde rigidt fast i en sådan regel – må-

ske i højere grad end andre børn, fordi faste og tydelige regler 

giver dem overblik og tryghed. Det er derfor projektgruppens 

og Sparringsgruppens vurdering, samt tilbagemeldinger og 

erfaringer fra de involverede skoler, at det snarere vil kunne 

nedsætte risikoen for uhensigtsmæssig adfærd hos børn med 

ADHD, at de har gået til skydning, fordi de har lært reglerne, 

disciplinerne og har fået respekten for et skydevåben. Man 

kan aldrig gardere sig mod vold, men det er projektgruppens 

og sparringsgruppens overbevisning, at det ikke opstår på 

baggrund af, at børnene har gået til skydning i en skyttefor-

ening. På længere sigt vurderes initiativet tværtimod som en 

mulighed for, at børn med ADHD gennem skydning som idræt 

i en skytteforening får chancen for at kunne blive inkluderet i 

et foreningsmiljø, hvor barnet får succesoplevelser og oplever 

et fællesskab, som de ellers kan have svært ved at indgå i, 

og det ses som sandsynligt, at barnet herved får chancen for 

at udvikle sig i en mere hensigtsmæssig retning, hvilket kan 

have en forebyggende effekt på barnet og har betydning for 

barnets trivsel – nu og på længere sigt.
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Hvorfor skydeidræt for børn med 
ADHD?

Gennem erfaringer og viden opsamlet gennem projektperio-

den, ser det ud til at et FOKUS forløb med skydeidræt for børn 

med ADHD og lignende vanskeligheder, tilsyneladende har 

en gavnlig virkning på børnene, fordi:

 � Der er klar struktur, faste regler og forudsigelighed i skyde-

idrætten

 � Det er rolige, kompetente instruktører – som er de samme 

hver gang

 � Der er tæt relation mellem barn og voksen instruktør

 � Der er prompte afregning på skiven – og det giver høj grad 

af motivation hos børnene

 � Skydeidrætten er en individuel idræt i et fælleskab med 

andre

 � Børnene står afskærmet og kæmper kun med sig selv

 � Børnene bruger hørerværn og evt. skydejakker.

Det vil sige at, fordi skydeidrætten helt implicit er struktureret, 

rammefast og forudsigelig og der er en tæt relation mellem 

den voksne instruktør og barnet, er skydeidræt en idrætsgren, 

som børn med ADHD har let ved at agere i, uden at skille sig 

ud fra andre børn. Børnene får derved mulighed for at blive en 

del af et fællesskab, som de måske ellers kan have svært ved 

at opnå.  Derudover indgår der forskellige teknikker i skyde-

idrætten – såsom åndedrætsøvelser og kropsbevidstheds-

træning - som minder om andre teknikker (bl.a. mindfulness 

og yoga), som man på nuværende tidspunkt ved, kan have en 

positiv virkning på børn med ADHD.

Kvalificering af FOKUS foreninger

I FOKUS projektet var der mulighed for at skytteforeningerne 

kunne kvalificere sig til at blive en ”FOKUS forening”. Formålet 

med denne kvalificering var at synliggøre, hvilke skyttefor-

eninger, der havde medvirket i FOKUS projektet, og dermed 

havde opnået god praksiserfaring og viden om børn med 

ADHD og ADHD lignende vanskeligheder.

For at blive kvalificeret til en FOKUS forening, kræves det at 

foreningen:

 � har deltaget i FOKUS projektet og/eller har gennemført 

kurser udbudt af DGI i relation til Idræt for børn med særlige 

behov

 � samarbejdet med skoler og (evt.) kommunen

 � har modtaget vejledning, sparring og været i dialog med 

FOKUS projektleder/medarbejdere/DGI konsulent omkring 

FOKUS indsatsen

 � kan stille tilstrækkeligt antal kvalificerede instruktører til 

rådighed

 � lever op til anbefalinger omkring indretning og vedligehol-

delse af en 15 meter indendørsbane

 � Derudover er det et krav, at børnene som udgangspunkt 

skyder med riffel på 15 meter indendørsbane.

Ved FOKUS projektets opsamlingskonference torsdag den 

5. november 2015 blev 12 skytteforeninger kvalificeret til 

FOKUS foreninger. Derudover blev 2 foreninger og én person 

hædret. De to foreninger havde medvirket i FOKUS projektet 

og ligesom i de kvalificerede foreninger, havde de frivillige 

instruktører gjort et flot stykke arbejde i forhold til FOKUS 

forløbet, men skytteforeningernes faciliteter levede ikke helt 

op til kravene for en 15 meters indendørsbane (eksempelvis 

pga. manglende håndvask) - og foreningerne kunne derfor 

ikke kvalificeres som FOKUS forening. Enkeltpersonen blev 

hyldet, fordi hun har kørt et FOKUS forløb på en skole, hvor 

hun lånte sig ind i den lokale skytteforening. Hun er sidenhen 

rejst fra skolen, og foreningen kan derfor ikke kvalificeres, da 

kompetencerne knytter sig til denne enkeltperson. 

Navne på de kvalificerede FOKUS foreninger kan findes på 

www.dgi.dk/fokus. 



14 15

w
w

w
.d

g
i.d

k
/f

o
k

u
s

w
w

w
.d

g
i.d

k
/f

o
k

u
s

Forskningsprojektet ”Ro på – 
skydeidræt for børn med ADHD”

Der iværksættes et forskningsprojekt (Ph.d.), der skal under-

søge, hvilken betydning skydeidræt har for børn med ADHD 

og ADHD lignende vanskeligheder, herunder hvilken betyd-

ning det har for børnenes uopmærksomhed, hyperaktivitet og 

impulsivitet, samt trivsel og livskvalitet. 

Ph.d. projektet kobler sig på FOKUS indsatsen og skaffer sit 

materiale herfra. I FOKUS projektperioden blev der i 2014 

igangsat et pilotforskningsprojekt, hvor der blev indsamlet 

data, der kommer til at indgå i Ph.d. projektet, som forløber 

frem til udgangen af 2018.

Forskningsprojektet finansieres af Trygfonden og forankres på 

Institut for Psykologi på Syddansk Universitet. 

Undersøgelse af muligheder og 
barriere for forankring af FOKUS

Der er i 2015 foretaget en undersøgelse af ”Muligheder og 

barrierer for forankring af Projekt FOKUS”, ved Center for 

forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Institut for Idræt 

og Biomekanik, Syddansk Universitet. Undersøgelsen og rap-

porten dannede baggrund for den videre beslutningstagen i 

forhold til forankring- og implementeringsstrategi af FOKUS 

indsatsen fremadrettet. Rapporten kan findes på www.dgi.dk/

fokus. 

FOKUS implementeringsstrategi 

FOKUS projektet afsluttes ved udgangen af 2015. Herefter vil 

det videreføres og implementeres i DGI som en indsats, hvor 

FOKUS grundmodellen udvikles og udbredes på landsplan. 

Blandt andet vil der blive arbejdet for ”brobygning til fritidsli-

vet”, hvor der undersøges muligheder for at børnene under-

støttes i at gå til skydning i fritiden – udover i skoleregi. 

Indsatsen understøttes frem til udgangen af 2018 af 2 projekt-

medarbejdere på deltid, og koordineres af en projektleder, der 

også varetager projektledelsen af et andet større landsdæk-

kende projekt. FOKUS indsatsen forankres i DGI inklusion – i 

et tæt samarbejde med DGI skydning. Målet er at FOKUS 

indsatsen efter 2018 er forankret og implementeret i alle DGI 

landsdelsforeninger.

Evaluering af målhieraki 

Herunder beskrives projektets hovemål, seks delmål og suc-

ceskriterium (bilag 2) og resultaterne evalueres.

Projektets hovedmål

”Der er opnået udvikling, udbredelse, vidensdeling, samt 

dokumentation for model for øget trivsel blandt børn og unge 

med ADHD og ADHD lignende problematikker, gennem skyd-

ning som foreningsidræt”.

Resultat

På baggrund af FOKUS projektet er der fremkommet en 

”FOKUS grundmodel”, som bygger på praksiserfaringer for 

et ”typisk FOKUS-forløb”. Dette er dokumenteret i et vejled-

ningshæfte, og kan betragtes som drejebog og inspiration til, 

hvordan en FOKUS indsats kan forløbe, som et samarbejde 

mellem skole, skytteforening og kommune - understøttet af 

DGI konsulenten.  

Delmål 1

”Projektledelsen er fuldført, så tidsplan og økonomi er over-

holdt. Der er skabt synlighed om projektets erfaringer og 

resultater”.

Resultat

Projektet er gennemført ud fra den planlagte tidsramme. 

Projektets økonomi er overholdt. Projektets erfaringer og 

resultater er synliggjort blandt andet ved FOKUS opsamlings-

konferencen, på www.dgi.dk/fokus, gennem diverse vejled-

ningshæfter, formidling ved diverse konferencer og kursusak-

tivitet. 

Delmål 2

”Projektet er udviklet og nye metoder og modeller for inklu-

sion af målgruppen er realiseret. 

”Værktøjs-kasse” med nye redskaber, materialer og arbejds-

metoder er beskrevet. Kurser og uddannelse er udbudt”.

Resultat

Model for FOKUS grundmodel (FOKUS forløb) er beskrevet i 

vejledningshæfte og metoder til inklusion af målgruppen er 

beskrevet. Kurser og uddannelse er løbende udbudt, hvor 

pædagogiske metoder for målgruppen er gennemgået.

Delmål 3

”Projektet er udbredt på landsplan. Mindst 15 kommuner har 

deltaget i projektet. Min. 300 børn /unge. Min. 115 frivillige. Min. 

60 lærere /pædagoger”.

Resultat

Ved en opgørelse i oktober 2015, ses det, at:

Antal kommuner:

 � 19 skytteforeninger i 17 kommuner har været involveret i 

FOKUS projektet på landsplan

 � Ud af dem, har der været etablereret FOKUS-forløb i 17 

skytteforeninger - fordelt på 15 kommuner.

 � I følgende kommuner har skytteforeninger været involveret i 

FOKUS projektet: 

Lolland, Hillerød, Odsherred, Kalundborg, Svendborg, 

Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Odense, Langeland, Randers, 

Fredericia, Esbjerg, Varde, Ålborg, Horsens, Århus og Vejen.

 � Derudover er der sat samarbejde i værk i følgende kom-

muner:

Tønder, Herning, Hvidovre samt i en ny forening i Lolland 

kommune.

 � I følgende kommuner er der vist interesse for samarbejde:

Vesthimmerland kommune, Halsnæs kommune, samt i en 

ny forening i Ålborg kommune.

Det vil sige, at ved udgangen af 2015 ses det, at FOKUS 

projektet har været involveret i skoler og skytteforeninger i 

17 kommuner på landsplan, hvoraf der har været etableret FO-
KUS forløb i 15 kommuner. 
Derudover er der begyndende samarbejde eller vist interesse 

for samarbejde i 5 nye kommuner, samt i to skytteforeninger 

fra to nuværende kommuner. Det vil sige at FOKUS projektet 

ved udgangen af 2015 er i berøring med 22 kommuner og 25 
skytteforeninger på landsplan.

I forhold til antal deltagende børn, frivillige skytteinstruktører 

og skolepersonale, er antallet:

Børn

 � Der har været 462 børn og unge mellem 6 og 18 år igennem 

FOKUS forløb i perioden 2012-2015. Derudover giver de 

involverede skytteforeninger udtryk for, at der kommer en 

del børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder på 

de almindelige klubaftner.

Frivillige instruktører

 � Der har været 147 frivillige skytteinstruktører involveret i 

perioden 2012-2015 og har stået for skydetræningen ved 

FOKUS forløb.
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Skolepersonale:

 � Der har været 115 lærere/pædagoger involveret i projektet i 

perioden 2012-2015.

Årstal Antal børn/unge Antal frivillige skytteinstruktører Antal skolepersonale
  involveret i FOKUS forløb i FOKUS forløb tilknyttet FOKUS forløb

2012-2013 89 28 38

2013-2014 102 44 27

2014-2015 166 52 32

2015-2016 105 23 18

I alt 2012-2015 462 147 115

Note til sæson 2015-2016: Det er et forholdsvist højt antal børn i forhold til antal skytteinstruktører og skolepersonale. Det skyldes, at de steder, 

hvor der er FOKUS forløb er det med et højt antal børn, fordelt på flere grupper og dage, men med de samme instruktører og skolepersonale til-

knyttet. Der er tilbagemeldinger fra yderligere skytteforeninger, som forventer at starte op igen i sæson 2015-2016, men hvor der mangler endelig 

afklaring, og de har derfor ikke kunne indgå i statistikken. 

Delmål 4

”Der er opnået vidensdeling og netværksarbejde. Model-dre-

jebog med projektets resultater og erfaringer er udarbejdet. 

Afslutnings-konference er afholdt”.

Resultat

I projektet har der løbende foregået vidensdeling og net-

værksarbejde – primært mellem skoler og skytteforeninger 

eller skytteforeningerne imellem, men også på det organi-

satoriske plan i DGI, eksempelvis mellem DGI skydning, DGI 

inklusion og DGI institutionsidræt. Derudover har der været 

vidensdeling og netværksarbejde mellem FOKUS projektet/

DGI og eksterne organisationer (eksempelvis Handicapidræt-

tens Videnscenter, Børns Voksenvenner, Broen Danmark, 

Syddansk Universitet, ADHD foreningen mm). Nærværende 

evaluering beskriver projektets resultater og erfaringer. Af-

slutningskonference er afholdt torsdag den 5. november 2015 

med 95 tilmeldte. Det er dog valgt, at afslutningskonferencen, 

kaldes FOKUS opsamlingskonference, da konferencen har til 

formål at opsamle og dele viden og erfaringer, fremkommet 

gennem projektperioden - og som skal danne afsæt for den 

kommende FOKUS implementeringsstrategi.

Delmål 5

”Der er gennemført et pilot-forsknings-projekt (i samarbejde 

med SDU), der undersøger skyde-idrættens betydning for 

børn med ADHD og lignende vanskeligheder”.

Resultat

Der er indhentet datamateriale gennem pilotforskningspro-

jektet i 2014/2015, som trækkes ind i Ph.d. projektet som skal 

forløbe frem til 2018. Ph.d. projektet er forankret på Institut for 

Psykologi, Syddansk Universitet og er finansieret af Trygfon-

den. Ph.d. projektet kobler sig på FOKUS indsatsen og skaffer 

sit materiale derfra.

Delmål 6

Der er gennemført evaluering af projektet. Særlig fokus på 

muligheder og barriere for forankring af projektet (undersø-

gelse v. SDU). Forankrings-strategi er besluttet og iværksat.

Resultat

Der er foretaget en undersøgelse af hvilke muligheder og 

barriere, der er for forankring af FOKUS projektet fremadret-

tet. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, står 

bag undersøgelsen, som blandt andet lægger til grund for 

den besluttede forankringsstrategi af FOKUS fremadrette. 

Derudover er der foretaget nærværende evaluering af FOKUS 

projektet 2012-2015. Projektlederen står bag denne evalu-

ering.

Succeskriterium

Alle seks delmål er opfyldt og projektet videreudvikles og 

forankres i DGI.

Resultat

Mål, delmål og succeskriterium betragtes som opfyldt ved 

udgangen af 2015.
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FOKUS 2012-2015: Samlet 
evaluering og konklusion 

FOKUS projektet (FOKUS – ro og koncentration gennem 

skydeidræt) er udsprunget af årelange erfaringer og tilba-

gemeldinger om, at børn med ADHD og ADHD-lignende 

vanskeligheder kan profitere godt af at gå til skydning i en 

skytteforening. På baggrund af disse erfaringer igangsatte 

DGI skydning (tidligere kaldet De Danske Skytteforeninger) 

den 1.4.2012 et projekt kaldet ”FOKUS – ro og koncentration 

gennem skydeidræt”, med det hovedmål at ”udvikle, udbrede, 

vidensdele samt dokumentere model for øget trivsel blandt 

børn og unge med ADHD og ADHD lignende problematik-

ker, gennem skydning som foreningsidræt”.  FOKUS projektet 

skulle forløbe frem til udgangen af 2015 og blev finansieret af 

DGI skydning.

Der blev nedsat en projektgruppe og en sparringsgruppe be-

stående af vigtige aktører indenfor de væsentligste områder i 

projektet (ADHD-, idræt-, skole-, kommune- og socialområdet).

Der blev foretaget grundige overvejelser og analyser af, om 

det var hensigtsmæssigt at koble børn med ADHD og ADHD-

lignende vanskeligheder med skydeidrætten. På baggrund af 

de mangeårige erfaringer, lovebestemte regler i skytteforenin-

gerne, den klare struktur, rammer og faste regler, tæt relation 

med voksne kompetente skytteinstruktører vurderes det, at 

det ikke er forbundet med risici at koble børn med ADHD og 

ADHD-lignende vanskeligheder med skydning i en skyttefor-

ening i Danmark - hverken under selve skydeaktiviteten eller 

på længere sigt.

I fem kommuner (Esbjerg, Randers, Odense, Nyborg og Svend-

borg) startede det op som et pilotprojekt i projektets første 

leveår. I de fem deltagende kommuner blev der alle steder 

etableret samarbejde mellem skoler og lokale skytteforenin-

ger samt en kommunal kontaktperson fra hver kommune.

Alle steder blev der igangsat indsatser, hvor børnene gik til 

skydning én gang ugentligt i skoletiden i en periode på 6-9 

måneder. Børnene blev inddelt i grupper på 6-8 personer pr 

gruppe. Lærere og pædagoger fulgte børnene til skydning, 

hvor instruktører stod klar i skytteforeningen til at varetage 

skydeaktiviteten for børnene. Der var typisk en-til-en relation 

mellem barn og voksen (instruktør eller lærer/pædagog), og 

det var de samme lærere/pædagoger og instruktører, der var 

gennemgående i hele forløbet.

Der blev foretaget en evaluering af pilotprojektet, og her gav 

de voksne blandt andet udtryk for, at:

 � Børnene fik succesoplevelser i skytteforeningen og på 

skydebanen

 � Børnene blev mere rolige, og de trænede deres koncentra-

tion og opmærksomhedsevne under selve skydeaktiviteten

 � Nogle af børnene begyndte at gå til skydning i fritiden og 

blev derved en del af foreningslivet.

På baggrund af evalueringen af pilotprojektet, blev der udar-

bejdet et målhieraki (bilag 2) med det hovedmål, at: ”Der er 
opnået udvikling, udbredelse, vidensdeling, samt dokumenta-
tion for model for øget trivsel blandt børn og unge med ADHD 
og ADHD lignende problematikker, gennem skydning som 
foreningsidræt”. Hovedmålet understøttes af seks delmål.

Ved evaluering af FOKUS projektets målhieraki, ses det, at der 

på baggrund af FOKUS projektet er fremkommet en ”FOKUS 

grundmodel”, som bygger på praksiserfaringer for et ”typisk 

FOKUS-forløb”. Dette er dokumenteret i et vejledningshæfte, 

og kan betragtes som drejebog og som inspiration til, hvordan 

en FOKUS indsats kan forløbe, som et samarbejde mellem 

skole, skytteforening og kommune - understøttet af DGI konsu-

lenten. 

Projektet er gennemført ud fra den planlagte tidsramme. 

Projektets økonomi er overholdt. Projektets erfaringer og 

resultater er synliggjort blandt andet ved FOKUS opsamlings-

konferencen, på www.dgi.dk/fokus, gennem diverse vejled-

ningshæfter, samt gennem formidling ved diverse konferencer 

og temadage. 

Kurser og uddannelse er løbende udbudt, hvor pædagogiske 

metoder for målgruppen er gennemgået.

Ved en opgørelse i oktober 2015, ses det, at der i perioden 

2012-2015 har været etablereret FOKUS-forløb i 17 skyttefor-
eninger - fordelt på 15 kommuner. Der har været 462 børn og 

unge, 147 frivillige skytteinstruktører og 115 lærere/pædagoger 

involveret i FOKUS forløb i perioden 2012-2015.

I projektet har der løbende foregået vidensdeling og net-

værksarbejde og der er afholdt FOKUS opsamlingskonference 

den 5. november 2015.

Der har i 2014-2015 været iværksat et pilotforskningsprojekt, 

som har koblet sig på FOKUS projektet og har gennem dette 

indhentet datamaterialet. Disse data trækkes ind i et Ph.d. 

projekt, som skal forløbe frem til udgangen af 2018, og som 

har til formål at undersøge hvilken betydning skydeidræt har 

for børn med ADHD og ADHD lignende vanskeligheder, herun-

der hvilken betydning det har for børnenes uopmærksomhed, 

hyperaktivitet og impulsivitet, samt trivsel og livskvalitet. Ph.d. 

projektet er forankret på Institut for Psykologi, Syddansk Uni-

versitet og finansieres af Trygfonden.

Derudover er der foretaget en undersøgelse af hvilke mulig-

heder og barriere, der er for forankring af FOKUS projektet 

fremadrettet. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk 

Universitet, står bag undersøgelsen, som blandt andet ligger 

til grund for den besluttede forankringsstrategi, som iværksæt-

tes 1. januar 2016. Her vil 2 deltidsansatte projektmedarbej-

dere understøtte FOKUS indsatsen på landsplan frem til 2018, 

koordineret af en projektleder, som også driver et andet større 

projekt i DGI inklusion. Herefter er målet, at FOKUS indsatsen 

efter 2018 er implementeret og forankret i alle DGI landsdels-

foreninger.  

FOKUS projektets mål og succeskriterium med at ”alle seks 

delmål er opfyldt og projektet videreudvikles og forankres i 

DGI” - betragtes således som opfyldt.

TAK

Der skal lyde en stor og oprigtig TAK til alle frivillige, sko-

lefolk, kommunefolk, samarbejdspartnere, undervisere, 

oplægsholdere, forældre, DGI ansatte, projektgruppen, spar-

ringsgruppen, arbejdsgruppen, forskningsgruppen og øvrige 

interesserede, som har bidraget til projektet.

Uden det store engagement, de kritiske spørgsmål og gejst, 

som I har vist – ville FOKUS projektet aldrig være nået til det, 

som det er i dag. 

I har været med til at gøre en forskel for mange af dem, det 

hele drejer sig om – nemlig børnene. 

Tusind tak for det!

På FOKUS projektets vegne:

Annegrete Gohr Månsson

Projektleder 2012-2015
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 � Dkang, K.D., et al. (2011).”Sports Therapy for Attention, 

Cognitions and Sociality. International Journal of Sports 
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151-164.
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bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed ”

 � SFI rapport (2011): ”Børn med funktionsnedsættelser og 

deres familier” 

 � Socialstyrelsen (2013): ”National ADHD handleplan – pejle-

mærker, anbefalinger og indsatser på det sociale område” 

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/national-adhd-handle-

plan 

 � Månsson, A (2013): ”Evaluering af pilotprojekt FOKUS – ro 

og koncentration gennem skydeidræt”, DGI

 � Østerlund, Ibsen m.fl. (2015): ”Muligheder og barrierer for 

forankring af projekt FOKUS”, Syddansk Universitet.
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Sparringsgruppe:

Lene Buchvardt (udviklingschef i ADHD-

foreningen), Søren Dalsgaard (leder af ADHD 

centeret, psykiatrien Region Syddanmark 

/ med frem til 2014), Bjarne Ibsen (Forsk-

ningsleder, SDU), Katrine Bærentzen (Faglig 

konsulent ADHD, Socialstyrelsen), Nikolaj 

Juul Jørgensen(Fritidschef, Odense kom-

mune), Lars Høgh (Formand, DGI skydning / 

med frem til 2014),

Tommy S. Haun (DGI skydning) og Annegrete 

Gohr Månsson (projektleder).

Projektgruppe:

Berit Bundgaard Svensson (cand.pæd.psyk., 

Odense kommune), Mette Elmose Andersen 

(psykolog, institut for psykologi, SDU), Kurt 

Petersen (skyttekonsulent, DGI skydning), 

Helle Veel ( journalist, DGI / med til 2014), Ma-

rianne Balslev (socialrådgiver, ADHD-centeret 

psykiatrien Region Syddanmark /med til start 

2015), Helle Bardal (sygeplejerske, ADHD 

centeret Psykiatrein Region Syddanmark) og 

Annegrete Gohr Månsson (projektleder).

DGI ressourcer:

(udover projektleder)

2 Projektmedarbejdere (Kathrine 

Felland og Allan Melby - på hhv. 

10 timer/ugt., fra 2014 og frem til 

udgangen af 2015),

understøttet af DGI medarbej-

dere (bl.a. skyttekonsulenter, 

inklusionskonsulenter, journali-

ster mm).

Lokalt samarbejde:

Mellem kommune, 

skole(r) og 

skytteforening(er).

Lokalt samarbejde:

Mellem kommune, 

skole(r) og 

skytteforening(er).

Institut for Psykologi, 

Syddansk Universitet:

Undersøger hvilken betydning skydeidræt 

har for børn med ADHD og ADHD lignende 

vanskeligheder - herunder børnenes ADHD 

kernesymptomer, trivsel og livskvalitet.

Institut for Idræt og Biomekanik, 

Syddansk Universitet:

Undersøger muligheder og barrierer for 

forankring af projekt FOKUS

Lokalt samarbejde:

Mellem kommune,

skole(r) og

skytteforening(er).

Lokalt samarbejde:

Mellem kommune,

skole(r) og

skytteforening(er).

Lokalt samarbejde:

Mellem kommune,

skole(r) og

skytteforening(er).

Projektledelse: 

v. Annegrete Gohr 

Månsson

BILAG 1: FOKUS projektets organisering 2012-2015

Projektorganisering Målhieraki

BILAG 2: FOKUS projektet 2012-2015 

 Vision

DGI skydning ønsker at inkludere børn og unge med ADHD og ADHD lignende problematikker i foreningslivet, for at give dem 

succesoplevelser af at være gode til noget og være en del af et værdifuldt fællesskab.

 Formål

Børn og unge med ADHD og ADHD 

lignende problematikker oplever øget 

trivsel i kraft af at dyrke skydeidræt i en 

lokal skytteforening.

 Formål

De lokale skytteforeninger er op-

graderet til bedst muligt at kunne 

inkludere børn og unge med ADHD 

og ADHD lignende problematikker.

 Formål

Kommuner, skoler og skytteforeninger 

samarbejder om at børn med ADHD og 

ADHD lignende vanskeligheder går til 

skydning i skoletiden en gang ugentligt 

i et skoleår.

 Mål

Der er opnået udvikling, udbredelse, vidensdeling, samt dokumentation for model for øget trivsel blandt børn og unge med 

ADHD og ADHD lignende problematikker, gennem skydning som foreningsidræt.

 Delmål 5

Der er gennem-

ført et pilot-forsk-

nings-projekt 

(i samarbejde 

med SDU), der 

undersøger 

skyde-idrættens 

betydning for 

børn med ADHD 

og lignende 

vanskelig-heder.

Delmål 4

Der er opnået 

vidensdeling 

og netværks-

arbejde. Model-

drejebog med 

projektets resulta-

ter og erfaringer 

er udarbejdet.

Afslutnings-konfe-

rence er afholdt.

 Delmål 6

Der er gennemført 

evaluering af pro-

jektet.

Særlig fokus på mu-

ligheder og barriere 

for forankring af pro-

jektet (undersøgelse 

v. SDU). Forankrings-

strategi er besluttet 

og iværksat.

 Delmål 2

Projektet er udviklet 

og nye metoder og 

modeller for inklu-

sion af målgruppen 

er realiseret. 

”Værktøjs-kasse” 

med nye redska-

ber, materialer og 

arbejds-metoder er 

beskrevet.

Kurser og uddan-

nelse er udbudt.

 Delmål 3

Projektet er udbredt 

på landsplan. 

Mindst 15 kommu-

ner har deltaget i 

projektet.

Min. 300 børn /unge.

Min. 115 frivillige.

Min. 60 lærere /

pædagoger.

 Delmål 1

Projekt-ledelsen er 

fuldført, så tidsplan 

og økonomi er 

overholdt. Der er 

skabt synlighed 

om projektets 

erfaringer og 

resultater.

 Succeskriterium

Alle seks delmål er opfyldt og projektet videreudvikles og forankres i DGI.
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