
 

 
 

 
   

 
Tilskud til eksterne organisationer  
Med dette bilag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om de 

igangværende 13 tilskud til eksterne organisationer på udvalgets 

område. Udvalget skal godkende forlængelse af tilskud, hvis 

godkendelsen udløber. Da der er i budget 2023 ikke er behov for 

forlængelse af tilskud er notatet udelukkende til orientering. 

 

Et tilskud kan maksimalt gives for 3 år ad gangen og udvalgets 

godkendelse er dermed et krav for at leve op til reglerne om god 

tilskudspraksis beskrevet i Kasse- og regnskabsregulativet fra 

Økonomiforvaltningen, jf. aflæggerbordsnotat BUU 13.10.21 samt 

forvaltningens vejledning om tilskud til eksterne organisationer.  

 

Det bemærkes, at Gabriel Jensens Ferieudflugter (fond) har en fri 

egenkapital på 3,5 mio. kr. Forvaltningen skal sikre, at der ikke sker en 

utilsigtet formueopbygning hos tilskudsmodtager via 

skattefinansierede midler, og vil derfor gå i dialog med fonden herom.  

 
I tabel 1 ses en oversigt med de igangværende tilskud og nedenfor er en 

beskrivelse af de enkelte tilskud.  

 

Tabel 1: Igangværende tilskud til eksterne organisationer  

Nr.  Ekstern organisation Årligt tilskud  

(mio. kr. 2023 p/l) 

Gældende 

til og med (årstal) 

1 Normstormerne 0,9 2023 

2 Brug Folkeskolen 1,7 2022-2024 

3 Politiets Ungdomsklub PUK 0,2 2022-2024 

4 KLF's kolonier 11,6 2022-2024 

5 Skolehaverne 5,0 2022-2024 

6 Skole og forældre 0,5 2022-2024 

7 Københavns 

Forældreorganisation KFO 

0,5 2022-2024 

8 Fisken 0,7 2022-2024 

9 Ungdomsbureauet 0,2 2022-2024 

10  Gabriel Jensens Ferieudflugter 0,5 2022-2024 

11 DGI Storkøbenhavn 0,5 2022-2024 

12 Red Barnet 1,5 2022-2024 

13 Mødrehjælpen 0,5 2022-2024 

 I alt:  24,4  

21-09-2022  

Sagsnummer I F2 

2022 - 13173 

 

Dokumentnummer i F2 

1885860 

 

Sagsnummer i eDoc 

2022-0276657 

 

 

Center for Politik og HR 

Gyldenløvesgade 15 

1600 København V 

 

 

 

Center for Politik og HR 
Børne- og Ungdomsforvaltningen 
  

Bilag 5 til Udmøntningssagen budget 2023 

 

Til Børne- og Ungdomsudvalget  



Center for Politik og HR 2/4 

 

2 
 

 
Beskrivelse af igangværende tilskud til eksterne organisationer 
 
1. Tilskud til Normstormerne 

(0,9 mio. kr. i 2023) 
 
Normstormerne har til formål at forbedre levevilkår og trivsel for 
LGBTQIA+personer, særligt LGBTQIA+børn og -unge.  
 
Tilskuddet ydes til løn, administration, supervisionsforløb til 
undervisere, oplægsholdere og forskellige aktiviteter, der fremmer 
organisationens formål. Normstormerne har siden 2012 tilbudt 
undervisning til skoleklasser for at udvide elevernes horisont og 
forståelse for hinanden, og det samfund vi lever i.  
 
Børne- og Ungdomsforvaltningen har sideløbende med tilskuddet 
en kontrakt med Normstormerne om undervisningsforløb på skoler 
og kompetenceløft målrettet medarbejdere. Kontrakten er 
uafhængig af tilskuddet, der ydes til Normstormerne. 

 
2. Tilskud til Brug Folkeskolen 

(1,7 mio. kr. i 2022-2024) 

Brug Folkeskolen er medarrangør af 3 årlige netværksmøder på 

fokusskolerne i Sydhavnen og på Nørrebro. Derudover arbejder 

foreningen med udvikling og formidling af metoder til bedre 

forældreinddragelse. Foreningen har deslige til opgave at opbygge 

og vedligeholde netværk af frivillige forældreambassadører på 

fokusskolerne. 

 

Tilskuddet ydes til at støtte arbejdet med at styrke tilliden til 

folkeskolen, så flere vælger den lokale folkeskole til deres børn. I 

forbindelse med tilskuddet er der knyttet en række 

aktivitetsbaserede betingelser under temaerne: rekruttering, skole-

forældresamarbejdet- som fastholdelsesstrategi, Bestyrelse og 

foreningens frivillige, metodeudvikling, research og vidensdeling 

samt PR og kommunikation. 

 

3. Tilskud til Politiets ungdomsklub PUK 
(0,2 mio. kr. i 2022-2024) 

Politiets ungdomsklub PUK består af politifolk, som er ansat i deres 
fritid til at udføre kriminalpræventivt arbejde med PUK’s 
medlemmer. PUK henvender sig til både piger og drenge og har 
aktiviteter i hele Københavns Politikreds. Aktiviteterne består af 
både boldspil, gokart, bordtennis, motocross og svømning.  
 

Tilskuddet dækker udgifter til husleje, forbrug af varme og el. 
 
4. Tilskud til KLF's feriekolonier 

(11,6 mio. kr. i 2022-2024) 

Københavns Lærerforenings feriekolonier arrangerer koloniophold 
for københavnske børn.  
 
Tilskuddet ydes til afholdelse af feriekolonierne. 

 

5. Tilskud til Skolehaverne 
(5,0 mio. kr. i 2022-2024) 

Skolehaverne er et oplevelses- og læringssted i København, hvor 
børn på en konkret og meningsfuld måde lærer om have, natur og 
mad.  
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Tilskuddet ydes til løn og øvrig drift. 
 

6. Tilskud til Skole og forældre 
(0,5 mio. kr. i 2022-2024) 

Skole og Forældre er en Landsorganisation for skolebestyrelser og 
forældre til børn i folkeskolen.  
 
Tilskuddet ydes til dækning af udgifter til udmøntning af politikken 
for forældre- og elevsamarbejder. Herunder kan tilskuddet dække 
udgifter til medlemsblad, sekretærhjælp, samt kursusvirksomhed.  

 

7. Tilskud til Københavns Forældreorganisation KFO 
(0,5 mio. kr. i 2022-2024) 

Københavns Forældreorganisation KFO koordinerer 
forældrearbejdet mellem daginstitutionerne og kommunal 
dagpleje i Københavns Kommune.  
 
Tilskuddet ydes til udmøntning af politikken for forældre og 
elvesamarbejder. Herunder kan dækkes udgifter til 
kursusvirksomhed for bestyrelsesmedlemmer, sekretærbistand og 
bladudgivelse.  
 

8. Fisken 
(0,7 mio. kr. i 2022-2024) 

Foreningen FISKEN er et åbent og gratis tilbud for unge mellem 13-
24 år. FISKEN arbejder for, at alle unge får et godt og sundt 
ungdomsliv. FISKENs tilbud består blandt andet af et værested, 
hvor unge kan indgå i fællesskaber med voksne og andre unge, en 
fritidsjobformidling, som hjælper unge med at komme godt ud på 
arbejdsmarkedet og et uddannelsestilbud, som hjælper unge med 
at afklare uddannelsesvalg og praktikpladser.  
 

Tilskuddet skal understøtte aktiviteter i Fisken, så de er i overens-
stemmelse med Københavns Kommunes målsætninger for 
folkeskolen og institutioner, herunder pejlemærker på hhv. skole- 
og dagtilbudsområdet.  

 

9. Ungdomsbureauet 
(0,2 mio. kr. i 2022-2024) 

 
Ungdomsbureauet har som formål at fremme unges sam-
fundsengagement.  
 
Tilskuddet ydes til afvikling af Ungdommens Folkemøde, der har 
som ambition at være bindeleddet mellem unge 15-25 år og 
beslutningstagere gennem workshops, sceneindslag og dialog for 
at styrke unges demokratiske selvtillid. 
 

10. Gabriel Jensens Ferieudflugter 
(0,5 mio.kr. i 2022-2024) 
 
Gabriel Jensens Ferieudflugter arrangerer sommerferieaktiviteter 
og udflugter til de københavnske skoleelever, som må tilbringe 
ferien eller dele heraf i København. Tilskuddet ydes til drift, 
herunder til aflønning af 2 lærere i hver 3 uger. 
 

11. Tilskud til DGI Storkøbenhavn til projektet Flere Børn i 
Fællesskaber 
(0,5 mio. kr. i 2023-2025) 
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Københavns Kommune (BUF) yder et tilskud på 0,5 mio. kr. pr. år i 
perioden 2022-2025 til DGI Storkøbenhavn og DBU Københavns 
bidrag i forbindelse med projektet Flere Børn i Fællesskaber. 
Tilskuddet samles hos DGI Storkøbenhavn, men administreres af en 
følgegruppe på tværs af DGI Storkøbenhavn og DBU København. 
Flere Børn i Fællesskaber udvikler og styrker samarbejdet mellem 
civilorganisationer, foreninger og skoler mhp. at bidrage til, at flere 
børn bliver en del af de stærke fællesskaber, som findes i fritids- og 
foreningslivet. Projektet vision skal indfries i tæt samarbejde mellem 
BUF, herunder Dyvekeskolen og Peder Lykke Skolen samt Red 
Barnet, Mødrehjælpen, DGI Storkøbenhavn og DBU København.  
 
Tilskuddet ydes til foreningsaktiviteter, der skal understøtte at flere 
børn deltager vedvarende i foreningslivet og bliver en del af stærke 
fællesskaber. 
 

12. Tilskud til Red Barnet til projektet Flere Børn i Fællesskaber 
(1,5 mio. kr. i 2023-2025) 
 
Københavns Kommune (BUF) yder et tilskud på 1,5 mio. kr. pr. år i 
perioden 2022-2025 til Red Barnets bidrag i forbindelse med 
projektet Flere Børn i Fællesskaber. Flere Børn i Fællesskaber 
udvikler og styrker samarbejdet mellem civilorganisationer, 
foreninger og skoler mhp. at bidrage til, at flere børn bliver en del af 
de stærke fællesskaber, som findes i fritids- og foreningslivet. 
Projektet vision skal indfries i tæt samarbejde mellem BUF, 
herunder Dyvekeskolen og Peder Lykke Skolen samt Red Barnet, 
Mødrehjælpen, DGI Storkøbenhavn og DBU København. 
 
Tilskuddet ydes til, at Red Barnet via blandt andet rådgivnings- og 
brobygningsindsatser understøtter, at flere Børn deltager 
vedvarende i foreningslivet og bliver en del af stærke fællesskaber. 
 

13. Tilskud til Mødrehjælpen til projektet Flere Børn i Fællesskaber 
(0,5 mio. kr. i 2023-2025) 
 
Københavns Kommune (BUF) yder et tilskud på 0,5 mio. kr. pr. år i 
perioden 2022-2025 til Mødrehjælpens bidrag i forbindelse med 
projektet Flere Børn i Fællesskaber.  Flere Børn i Fællesskaber 
udvikler og styrker samarbejdet mellem civilorganisationer, 
foreninger og skoler mhp. at bidrage til, at flere børn bliver en del af 
de stærke fællesskaber, som findes i fritids- og foreningslivet. 
Projektet vision skal indfries i tæt samarbejde mellem BUF, 
herunder Dyvekeskolen og Peder Lykke Skolen samt Red Barnet, 
Mødrehjælpen, DGI Storkøbenhavn og DBU København. 
 
Tilskuddet ydes til, at Mødrehjælpen via rådgivningsindsatser kan 
understøtte, at Flere Børn deltager vedvarende i foreningslivet og 
bliver en del af stærke fællesskaber. 


