
Afrapportering: Løft af foreningsaktivitet  
blandt elever på Stensagerskolen i Aarhus 
Et samarbejde mellem Aarhus Kommune Sport & Fritid, Sociale Forhold Beskæftigelse, 
Stensagerskolen og Specialsport.dk 

I efteråret 2020 var 10% af eleverne på Stensagerskolen foreningsaktive. I dag er 60% af eleverne på 
mellemtrinnet på Stensagerskolen, aktive i foreningslivet. Stensagerskolen er en specialskole for elever med 
varige funktionsnedsættelser og kognitive udfordringer, som har behov for megen støtte i hverdagen. 
Specialsport.dk er en landsdækkende NGO, der arbejder håndholdt med at hjælpe børn og unge med særlige 
behov ind i foreningslivet. Indsatsen er finansieret af Egmont Fonden og Sport & Fritid, Aarhus Kommune. 

 

UDVIKLING OG PROCES 

• Måling: 10 % foreningsaktive med fritidsliv (oktober 2020) 
Kortlægning af aktive elever på skolen (alle klasser)  
 

• Aktivitet: Udgivelse og uddeling af Aarhus Specialsport Guide på skolen (november 2021)  
 

• Måling: 19% foreningsaktive med fritidsliv (marts 2022)  
Ny kortlægning af aktive elever på skolen (alle klasser) 
 

• Aktivitet: Gennemførelse af Sportspraktik-forløb, varighed ca. 8 uger (oktober – december 2022) 
på mellemtrinnet (4.-6. kl.), finansieret via Specialsport.dk’s samarbejde med Egmont Fonden. 
 

• Måling: 41% af eleverne på de udvalgte årgange blev foreningsaktive alene via indsatsen (februar 
2023) Opgørelse af projekt-data  

 

RESULTATER 

Pr. februar 2023 er 38 elever (60%) på mellemtrinnet på Stensagerskolen, aktive i foreningslivet.  

Herunder ses specifikation for sportspraktik-indsatsen på Stensagerskolens mellemtrin:  

Opgørelse af foreningsaktivitet og kontakt Antal Procent 
Foreningsaktive børn 12 19% 

Ikke foreningsaktive børn - i kontakt med Specialsport.dk 35 56% 
Ikke foreningsaktive børn – ikke i kontakt med Specialsport.dk 16 25% 
Samlet antal elever (uden M2-klassen og børn på bosted) 63 100% 

 

Opgørelse af tilmelding og gennemførelse af sportspraktik Antal Procent 
Tilmeldt og gennemført sportspraktik*  29 83% 

Tilmeldt og ikke gennemført sportspraktik – afsluttede 3 8,5% 
Tilmeldt og ikke gennemført sportspraktik – fortsat i proces og 
dialog om foreningsmuligheder 3 8,5% 

https://aarhusguide.specialsport.dk/
https://specialsport.dk/sportspraktik/


Antal familier i kontakt med Specialsport.dk 35 100% 
* Svarende til 2-4 fremmødegange på det valgte specialsport-hold 

 

Opgørelse af foreningstilknytning efter sportspraktik Antal Procent 

I sportspraktik og efterfølgende tilmeldt foreningslivet ** 26 90% 

I sportspraktik og efterfølgende ikke tilmeldt foreningslivet 1 3,5% 

I sportspraktik og endnu uafklarede og afsøgende ift. foreningsliv  2 7% 
Antal elever med gennemførelse af sportspraktik 29 100% 
** Hertil er 4 søskende til børn på Stensagerskolen, også med særlige behov, blevet tilbudt sportspraktik og er 
efterfølgende blevet foreningsaktive. 

 

DELTAGENDE FORENINGER 

• Taekwondo Syd (sideløbende opstart af specialhold i samarbejde med Specialsport.dk)   
• Viby Basket 
• Bevægelsesglæde – gymnastik og dans 
• Aarhus 1900 Atletik – Framerunning (ingen børn i praktik) 
• Højbjerg Badminton 
• VRI Dreamers og Stavtrup All stars - håndbold 
• IVF05 - fodbold (sideløbende opstart af specialhold i samarbejde med Specialsport.dk)   
• Lystrup Svømning og Parasport Aarhus - svømning 

 

ERFARINGSPUNKTER  

Vi har og haft et godt samarbejde med Stensagerskolens ledelse, og har erfaret at et samarbejde med lærer 
og pædagoger i klasserne er afgørende i at skabe kontakt til de mange familier, der ikke automatisk 
tilmelder deres barn. Vi oplevede at klassernes personale i løbet af indsatsen blev mere opsøgende og 
positive omkring hvilke elever der kunne blive aktive med sport og foreningsliv.  

Indsatsen kræver en tydelig og stærk opsøgende indsats overfor forældregruppen og vi oplevede at der 
med fordel kan sættes målrettede ressourcer ind til denne del af indsatsen, ligesom det havde været en 
stor fordel hvis personalet i forvejen havde haft en større viden om specialsport og de muligheder 
børnegruppen reelt har for deltagelse i foreningslivet. 

Vi har et spirende samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og har erfaret at 
de med fordel kan inddrages tidligt i processen, omkring de børn som er udsatte på flere parametre. 

 
Aarhus specialsport v. Louise Dixen 
Tlf. 93 83 70 73 og e-mail louise@specialsport.dk 
 
Specialsport.dk 
Hjemmeside: www.specialsport.dk 
Instagram og Facebook: @specialsport.dk 
E-mail: hej@specialsport.dk 
Tlf. 61 70 30 60 

https://www.youtube.com/watch?v=_gqyDmxHc2c
mailto:louise@specialsport.dk
http://www.specialsport.dk/
mailto:hej@specialsport.dk

