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Forening

Kontaktperson

Adresse

Telefonnummer E-mail

1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
gode tidsvarende muligheder for børn og unge.

2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 
arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen.

3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem-
mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.

Ja Nej

Undervisning & Kultur
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde

Tlf: 79755000
E-mail: sikkerpost@hedensted.dk
Web: www.hedensted.dk



Budget
Indtægter Udgifter

Indtægter i alt

Kr.

Udgifter i alt

Kr.

Ansøgt beløb

Kr.

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet Nej
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev til:
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde

Dato Underskrift

Kr. Kr.

Ja
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Underskudsgaranti

Kr.
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	projektbeskrivelse: Formålet: at give vores børn en særlig oplevelse af Hedensted kultur og natur.Vi er to mini grupper, en i Hedensted og en i Løsning med plads til 30 børn med særlige behov. Vores børn med særlige behov, er en gruppe børn som har forskellige udfordringer i deres liv, det kan være fysiske som psykiske. Vi har børn med diagnoser og børn uden.Vores børn har brug for faste rammer og forudsigelig i deres hverdag. Det giver vi dem i vores mini grupper, og vi er i tæt samarbejde med vores forældre.Vi er 7 pædagoger  med special uddannelse i hver gruppe, som brænder for denne her opgave, at give vores børn med særlige behov, selvtillid, selvværd, og en fremtid med inklusion for øje.Vores børn er meget forskellige, så derfor forsøger vi, at lave forskellige aktiviteter, hvor alle kan være med, da fællesskabet har en stor betydning for deres udvikling.Da vi bor i Hedensted Kommune, vi vi rigtig gerne give vores børn muligheden for at opleve hedensted s kulturelle liv og naturen på tæt hold.Da vores mini grupper ligger forholdsvis i Hedensted og Løsning ville cyklerne give os en mulighed for at bruge og opleve de forskellige naturlege pladser og kultur i begge byer samt give os mulighed for at komme mere ud, da nogle af vores børn ikke er så mobile, at de kan gå så langt. Så kunne man tænke:brug bussen, ja men bussen køre ikke ret ofte til Løsning og for nogle børn er det også en udfordring at køre med bus. 
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