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Sundhed, trivsel og læring har i perioden 2014-2017 kørt som et pilotprojekt i lokalområde Farsø. Projektet beror på et samarbejde mellem lokale foreninger, Farsø skole, børnehaver, lokale ildsjæle, DGI og
Vesthimmerlands Kommune. Projektet har blandt andet været økonomisk støttet af TRYGfonden.
Projektet har primært afholdt skoleforløb på Farsø skole, hvor projektet i samarbejde med lokale foreninger har introduceret forskellige idrætsgrene i skoletiden. På baggrund af projektet har man i projektgruppen vurderet, at der er grobund for en forening med fokus på familie-motion.
Formålet med en forening målrettet familie-motion er, at skabe et fleksibelt tilbud på tværs af idrætsgrene
som er for hele familien på tværs af alder.
Grundtanken i foreningen er, at man i samarbejde med lokale idrætsforeninger udbyder forskellige aktiviteter for hele familien. Der er foreningen sundhed, trivsel og læring Farsø, som har ansvaret for at finde
ansvarlige ude i de eksisterende idrætsforeninger til at afholde de forskellige aktiviteter. Der er dermed
foreningen Sundhed, trivsel og læring Farsø, som faciliterer aktiviteten familie-motion, men ansvaret for
selve idrætsaktiviteten ligger hos den enkelte forening.
Målsætningen er at aktivere familier til at dyrke motion på samme tid. På den baggrund håber foreningen, at man kunne engagere ikke foreningsaktive familier.
Foreningen Sundhed, trivsel og læring Farsø ønsker ikke at konkurrere med de lokale idrætsforeninger
om medlemmer eller foreningstilbud, og derfor har foreningen heller ikke søgt Fritidsrådet om medlemstilskud. Foreningen ser kun positivt på, at familie-motions tilbuddet kan være en indgang til andre lokale
idrætsforeninger på baggrund af de tilbud som familie-motion tilbyder.
Fritidsrådet indstiller til Kultur og fritidsudvalget, at foreningen Sundhed, trivsel og motion Farsø på en
2årige prøvebasis for sæson 2017/2018 og 2018/2019 tildeles 90 timer, fordelt på 30 timer i svømmehal,
30 timer i gymnastiksal og 30 timer i hal. Medlemmerne skal deltage i foreningens aktiviteter, og foreningens tilbud må ikke have karakter af ”åben hal”. Fritidsrådet indstiller ligeledes, at foreningen i understøttes i processen af Foreningskonsulent René Lundgaard. Den 2årige prøveperiode skal evalueres Primo
2019 (april-maj).
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