
 

DE SMÅ BØRNS BORNHOMSPULJE  

”Lokale fællesskaber skaber nærvær og netværk” 
 
Baggrund 

De små børns Bornholm er en helhedsorienteret programindsats for 0 – 6-årige børn på Bornholm, 
med et særligt fokus på at understøtte barnets første 1000 dage. Formålet er at styrke, gentænke og 
videreudvikle den samlede kommunale indsats for småbørnsfamilier på øen, og med erfaringer fra 
programindsatsen at flere børn får de rette betingelser for at trives, lære og udvikle sig.  

Fokus er både på at løfte børnene her og nu - og varigt at ændre tilgangen til de små børn på Bornholm 
- og på sigt i andre kommuner. 

De små børns Bornholm er vokset ud af småbørnsalliancen, hvis formål er at: Alle små børn skal 
have de samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. De små børns Bornholm er støttet af Egmont 
Fonden 

Det langsigtede mål er, at når de små børn på Bornholm kommer bedre fra start i livet, så vil de også 
klare sig bedre i skolen og i livet, herunder at flere unge vil kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

Programmet er organiseret i 4 spor: Tidlig opsporing, Dagtilbud, Udvikling af myndigheds- og 
forebyggelsesarbejdet og Civilsamfund. I sidstnævnte spor sætter programmet i 2021 og 2022 
puljemidler i spil, for at styrke civilsamfundets vigtige rolle i den gode start på et godt børneliv. 

 

Puljens formål 

Puljemidlerne skal understøtte programmets vision: De små børns Bornholm skaber mulighederne 
for den bedste start på et godt liv for alle små bornholmere og deres familier. Vi vil give familierne 
den bedst mulige hjælp og støtte i barnets første leveår og civilsamfundets indsatser er 
betydningsfulde på vej mod dette mål. Her er et helhedsorienteret samarbejde på børneområdet i 
mellem stærke lokale netværk og kommunale medarbejdere betydningsfuldt.  

Puljen støtter ansøgninger fra civilsamfundsaktører, evt. i samarbejde med kommunale aktører, der 
har fokus på at realisere og forankre indsatser, til gavn for 0-6-årige børn og deres familier. En del 
familier med små børn oplever ensomhed i deres hverdag, savner et netværk og har ikke det 
nødvendige overskud til selv at række ud efter lokale fællesskaber. Det forventede samlede resultat 
er, at puljemidlerne bidrager til lokale fællesskaber for målgruppen, så flere små børn og deres 
familier bliver en del af fællesskaber i lokalsamfundene på Bornholm.  

Vi tror på, at samarbejde mellem flere aktører skabere bredere og bedre tilbud. Ved at samarbejde og 
udnytte hinandens styrker bliver tilbuddene bedre og får en helhedsorientering til gavn for øens små 
børn og deres familier. 



 

 

Kriterier 

Som en del af civilsamfundssporet i De små børns Bornholm, ønsker vi at styrke samarbejdet mellem 
de forskellige aktører på tværs af foreninger, organisationer, erhvervsliv, kommune med mere. 
Ansøgere der indgår i samarbejde med andre lokale aktører omkring for eksempel afvikling af 
aktivitet, rekruttering af familier i målgruppen og forankring af fællesskaber vil derfor blive 
prioriteret 

Puljemidlerne uddeles til en ansøgerkreds, hvor der ses på den geografisk spredning, så flere 
lokalsamfund tilgodeses.  

Projektet prioriterer ansøgere der ønsker at anvende puljemidler til aktiviteter der tilrettelægges og 
gennemføres i samarbejde med familierne.  

Det er et kriterie, at aktiviteterne forløber over minimum 3 måneder, samt at der er en hyppig kontakt 
med familierne med børn 0 – 6 år, idet kontakten er alt afgørende for fastholdelsen og fællesskabet i 
lokalsamfundet. 

Puljen er på samlet 300.000 kr. og ansøger kan søges op til 50.000 kr. Ansøgningsfristen er 30. 
september 2021 og ansøgerne kan forvente svar senest 15. november 2021. Midlerne forventes 
anvendt inden udgangen af 2022. Anvendte puljemidler skal kunne dokumenteres i form af 
fremsendelse af regnskab, enten med underliggende bilag eller et revisionsgodkendt regnskab. 
Udbetalte puljemidler der ikke er anvendt inden 31. december 2022 tilbagebetales. 

 

Til ansøgningen anvendes vedhæftede ansøgningsskema. Ansøger(e) har mulighed for at vedlægge 
en kort film eller andet visuelt materiale, der tager max 5 minutter at gennemse. 

 

Ved afslutning af den beskrevne aktivitet skal aflægges en kort evaluering, som kort belyser, hvorvidt 
man har opfyldt de opstillede succeskriterier, herunder målgruppeperspektiver på indsatsen samt en 
vurdering af forankringsmuligheder. Evalueringen er skriftlig og der anvendes vedlagte evaluerings- 
og dokumentationsskema. Evaluering og regnskab indsendes senest 1 måned efter afsluttet indsats til 
dsbb@brk.dk 

 

Vi støtter ikke: 

• Privatpersoner 
• Driftsudgifter (honorar kan indgå) 

 

Ansøgningen sendes elektronisk til dsbb@brk.dk 



 

Ansøgningsskema 
Indsatsens titel: 

 

Kontaktperson og adresse på ansøger: 

 

Navn: 

 

Tlf. nummer: 

 

E-mail: 

 

 

 

Ansøger:  

Adresse: 

CVR: 

Indsatsen påbegyndes og afsluttes (dato og år):  

 

Søger i alt kr.: 

Evt. samarbejdspartnere/bidragsydere: 

 

1 Indsatsens formål 

 

Hvor på Bornholm finder indsatsen sted? 

 

Hvilke lokale udfordringer/behov skal indsatsen imødekomme? 

 

Hvem er indsatsens primære målgruppe og hvor mange familier håber I at involvere? 

 

Hvad er indsatsens succeskriterier og hvordan dokumenterer I dem? 

 

Hvis indsatsen kobler sig på et allerede eksisterende tilbud, beskriv hvor indsatsen udvider 

målgruppen eller på andre måder fornyer det I allerede gør 

 

2 Indsatsens indhold 



 

 

Beskriv aktiviteterne i indsatsen 

 

Hvordan bidrager aktiviteterne til formålet om at flere 0-6 årige børn og deres familier bliver en 

del af lokale fællesskaber? 

 

Hvem samarbejder I som ansøger med og hvordan fordeler i opgaverne i mellem jer? 

Hvordan inddrager i familierne? 

 

Hvordan vil I rekruttere til og formidle indsatsen (Frivillige, målgruppen, samarbejdspartnere 

mv.)  

 

 

3 Forankring 

 

Beskriv muligheder for forankring af indsatsen efter indsatsperioden 

 

 

3 Tidsplan 

 

Beskriv kort tidsplanen for indsatsen 

 

 

4 Budget 

 

Indsæt et samlet budget der indeholder de poster I søger midler til og det, som I selv stiller op 

med af ressourcer, eks. frivillige og lokale   

 

5 Andet, som I gerne vil tilføje 

 

 

 



 

EVALUERING OG DOKUMENTATION 
(Udfyldt må skemaet Evaluering og dokumentation max fylde 1,5 side. Bilag accepteres) 

1 Opfyldelse af succeskriterier 

Her forholder I jer kort til hvordan og hvorvidt I har levet op til de mål og succeskriterier i 

præsenterede i ansøgningen. Herunder:  

 

Hvor mange 0-6-årige børn og familier har haft gavn af aktiviteterne?  

 

Har der været kontinuerligt fremmøde fra familierne?  

 

Hvad har baggrunden været for, at nogle familier ikke har deltaget kontinuerligt?  

 

Hvilke tiltag har I iværksat for at understøtte familiernes deltagelse? 

 

Hvor mange aktiviteter er afholdt? Hvilke udfordringer har i oplevet i forbindelse med 

afholdelse af aktiviteterne? 

 

 

2 Målgruppeperspektiver 

Her præsenterer I kort feedback I har fået af deltagerne eller udsnit heraf. Det kan være 

citater, mødereferat eller beskrivelse af indsatsen hvor børns og familiers perspektiver indgår 

 

 

3 Forankringsmuligheder 

Her vurderer I mulighederne for at indsatsen fortsætter i nuværende eller ændret form samt 

hvordan indsatsen har bidraget til skabelsen af lokale fællesskaber  
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