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FORORD 
 
Als Research fremlægger hermed evalueringen af Fit for Kids’ sundhedsinitiativ i Høje Taastrup 
Kommune. Projektet har været gennemført i perioden januar 2012 til juni 2013, og er finansieret 
af Rockwool Fonden. Evalueringen har fulgt projektet fra januar-december 2012, og er udført på 
opdrag fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.  
 
Evalueringen har involveret en række informanter, herunder medarbejdere i Fit for Kids, 
samarbejdspartnere og deltagende børn og familier. En stor tak til dem alle for at have bidraget 
med deres indsigter og erfaringer.  
 
En særligt stor tak til børn og forældre i de 9 casefamilier, der alle har vist en stor grad af 
imødekommenhed og samarbejdsvillighed ved at lade evaluator følge deres oplevelser med Fit for 
Kids gennem hele forløbet.  
 
Evalueringen er udført af chefkonsulent Jacob Als Thomsen, konsulent Line Seidenfaden og 
juniorkonsulent Marie Hansson. Desuden har stud.scient.anth. Kristine Dyhr og stud.scient.soc. 
Anne Ebdrup bistået evalueringen i relation til dataindsamling, logistik mv. 
 
Ansvaret for resultater, konklusioner og anbefalinger påhviler alene Als Research.  
 
 
København, februar 2012 
 
Jacob Als Thomsen 
Adm.dir., Als Research 
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INDLEDNING 
 

Introduktion til projektet 
Fit for Kids er en forening, som blev stiftet i 2007, men allerede omkring årtusindeskiftet startede 
Fit for Kids’ motions- og vægttabsprogrammer for børn i regi af Helsekompagniet, hvorfra 
foreningen stadig henter en del af sine instruktører, kostvejledere osv.1 Fit for Kids-programmet er 
en multifaktoriel indsats, som er bygget op omkring en kombination af fysisk træning, øget viden 
om sund livsstil samt et motivationsprogram. Fit for Kids-programmet er målrettet børn, der lider 
af svær overvægt, er inaktive, i dårlig fysisk form og/eller har dårlig kropsbevidsthed.  
 
Fit for Kids-programmet har været under løbende udvikling i projektperioden i Høje Taastrup 
Kommune. I Høje Taastrup har projektets aktiviteter bestået af familiekostvejledning, coaching, 2 
ugentlige træningssessioner og et løbende motivationsprogram. Aktiv forældreinddragelse spiller 
desuden en væsentlig rolle i programmet. Også Fit for Kids’ tidligere indsatser har indebåret 
kostvejledning i hjemmet, to ugentlige træningssessioner samt løbende opfølgning. I programmet 
i Høje Taastrup er coaching, point-system og præmier blevet tilføjet som noget nyt, ligesom 
projektets SKAL-bog er blevet udarbejdet og kostplanerne er blevet udviklet. 
 
I det skriftlige materiale, der er blevet udarbejdet i projektperioden, beskrives 5 forskellige 
elementer2, som de deltagende familier i løbet af et 40 ugers forløb bliver introduceret til: 
 

1) Livsstilsvejledningen SKAL, Sund Kost og Aktiv Livsstil, som har fokus på både kosten og 
aktivitetsniveauet. SKAL består af kostvejledning og bogen SKAL, som udleveres til 
familierne.  

2) Motivationsprogrammet I-Power, som er målrettet både børn og forældre. Målet er at 
sikre engagement og fastholdelse hos de deltagende familier, og budskaberne i dette 
element bliver formidlet via bl.a. bog, lyd-cd, app, web, sms og e-mail.  

3) Den fysiske træning, ZMOG. Formålet med træningen er et højt aktivitetsniveau og at gøre 
træningsuvante børn mere vant til at træne. Af de to ugentlige træningssessioner er én 
målrettet børnene, mens den anden involverer hele familien.  

4) Forældrecoachingprogrammet ASSIST, som skal være med til at assistere forældrene i 
opgaven med at støtte og fastholde barnet i Fit for Kids. ASSIST består af coaching for 
forældre og en ASSIST-bog. Kommunikationen foregår gennem personlige samtaler, 
ligesom der gøres brug af foredrag, app, web, sms og e-mail.  

5) Belønningssystemet PREMIUM, der giver børnene i Fit for Kids mulighed for at indsamle 
point gennem blandt andet fremmøde, vægttab og løsning af opgaver. Indsamlede point 
kan konverteres til præmier som fx løbesko eller sportstøj.   

 
I 2012-2013 blev Fit for Kids implementeret i Høje Taastrup Kommune i form af 4 hold med 
tilsammen ca. 80 deltagende børn. To af holdene blev opstartet i januar 2012 i henholdsvis 

                                                        
1
 Interview med instruktører, januar 2012 

2
 I det materiale evaluator fik udleveret i programmets begyndelse, beskrev Fit for Kids ikke coaching som en del af 

ASSIST, men coaching var bl.a. i budgettet en del af I-Power-programmet. Se blandt andet Eriksen, Nina Birk, Lars Bo 
Andersen og Bente Klarlund Pedersen: ”Fit For Kids – København. Et multifaktorielt interventionsstudie mod overvægt 
og fysisk inaktivitet hos børn”. 
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Taastrup og Hedehusene, og i august 2012 startede yderligere to hold, igen et i Taastrup og et i 
Hedehusene. Hvert hold har gennemført et 40 ugers forløb, hvor målet har været at opnå vægttab 
eller vægtstabilisering, samt at forbedre deltagernes fysiske form gennem kostomlægning og 
træning. Fit for Kids programmet i Høje Taastrup kommune blev gennemført med henblik på at 
identificere et koncept, der kan anvendes i kampen mod overvægt, fedme og fysisk inaktivitet 
blandt danske børn på en større skala, f.eks. udvidelse på kommunalt plan3.  
 

Evalueringens baggrund og formål 
Als Researchs evaluering af Fit for Kids er udført på opdrag fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed, og det var evalueringens formål at vurdere Fit for Kids-programmet med fokus 
på følgende punkter: 
 

 Indholdet i Fit for Kids og synergien mellem elementerne fysisk træning, mental træning og 
kostvejledning. Der fokuseres både på at analysere og vurdere komponenternes samspil og 
samlede effekt, og på de enkelte komponenters effekt. I forlængelse heraf vurderes 
mulighederne for at nedsætte udgiften pr. barn/familie.  

 En prisanalyse der analyserer programmets omkostningsstruktur. 

 Børnenes udbytte af Fit for Kids med fokus på deres motivation for sundere livsstil og deres 
interesse for motion og fysisk træning. Herudover er det også evalueringens formål at 
undersøge børnenes udbytte i form af øget selvværd, livskvalitet og sociale kompetencer. 

 Betydningen af deltagelsen i Fit for Kids for familien. Herunder har evalueringen bl.a. haft 
til formål at undersøge, hvordan forældreperspektivet inddrages som en del af 
programmet og hvordan deltagelsen påvirker familiernes hverdag. 

 Projektets organisering og forvaltning, herunder Fit for Kids’ målgruppe, kommunikation 
med og til familier, og strategier for rekruttering og fastholdelse af børnene. 

 Fremadrettede anbefalinger i form af forbedringer, justeringer og udviklingsmuligheder.  
 
Center for Inflammation og Metabolisme (CIM), Rigshospitalet, har i projektets 1. halvår fulgt 40 af 
børnene og deres fysiske udvikling undervejs i programmet. Af dem startede halvdelen i Fit for 
Kids i januar 2012, mens den anden halvdel startede i august. Børnene, der startede i august 
fungerede således som kontrolgruppe i forskningsprojektet. 
 
Målgruppen for Fit for Kids er børn, som er overvægtige defineret ud fra et alders- og 
kønsspecifikt BMI. CIM fokuserer i deres forskningsprojekt på børn i alderen 7-10 år, mens 
evalueringen primært har fokus på børn i alderen 8-12 år. Evalueringens aldersmæssige 
afgrænsning skyldes, at børn i aldersgruppen 8-12 år i højere grad end mindre børn er i stand til at 
deltage i interview, bl.a. fordi de kan skelne mellem virkelighed, fantasi og fortællinger.4 I Fit for 
Kids-programmet i Høje Taastrup Kommune er inkluderet børn i alderen 6-16 år.  
 

Datagrundlag og metode 
Evalueringens datagrundlag består af interview med deltagende børn og forældre, medarbejdere 
fra Fit for Kids samt samarbejdspartnere. Derudover deltagerobservation i forbindelse med 
træning, kostvejledning og coaching. Datamaterialet er indsamlet fra januar til december 2012. 

                                                        
3
 Eriksen, Nina Birk, Lars Bo Andersen og Bente Klarlund Pedersen: ”Fit For Kids – København. Et multifaktorielt 

interventionsstudie mod overvægt og fysisk inaktivitet hos børn”. 
4
 Danmarks Evalueringsinstitut (2009): Børneperspektiver. Udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut. 

Kampmann, Jan (1998): Børneperspektiv og børn som informanter. Arbejdsnotat udarbejdet for Børnerådet. 
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Desuden er der i forbindelse med evalueringen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 
forældrene i november-december 2012. 
En casebaseret dataindsamling 
Blandt de deltagende familier er udvalgt 9 casefamilier, som evaluator har fulgt gennem hele 
forløbet. Evaluator har deltaget som observatør i disse familiers kostvejledning og coaching, 
ligesom børn og forældre løbende er blevet interviewet. Af de 9 familier har evaluator fulgt 6 fra 
deres opstart i januar 2012 til december 2012, og de 3 er fulgt fra deres opstart i august 2012 og 
indtil evalueringens afslutning i december 2012. I udvælgelsen af casefamilierne er der taget højde 
for børnenes alder, køn, etnicitet, bopæl mv. med henblik på at opnå bred repræsentation af de 
deltagende familier. 
 
Alle casefamilier har frivilligt indvilliget i deltagelsen af evalueringen, ligesom det ved hvert 
dataindsamlingsforløb har stået dem frit for at takke nej til evaluators tilstedeværelse. Denne 
mulighed har familierne imidlertid ikke benyttet sig af. Efter ønske fra Fit for Kids har familierne 
underskrevet en samtykkeerklæring på, at Als Research måtte overvære deres coachingforløb.  
 
Interview med forældre fra casefamilierne er primært foretaget telefonisk, fordi det blev vurderet 
hensigtsmæssigt at gennemføre interviewene uden børnenes tilstedeværelse, og dette ville være 
vanskeligt ved face-to-face interview i familiernes hjem. I én familie er interviewene gennemført i 
hjemmet (uden barnets tilstedeværelse), grundet svage danske sprogkundskaber som 
vanskeliggjorde et udbytterigt telefoninterview. 
 
Interviewene med casebørnene er foregået i grupper, med de 6 børn fra januar som en 
interviewgruppe, og de 3 børn fra august som en interviewgruppe. Interviewene har fundet sted i 
forlængelse af familiernes træning, og har haft en varighed af en time.  
 
Dataindsamlingens forløb 
Evalueringens dataindsamling er foregået i forskellige faser, med to store indsamlingsfaser i 
forbindelse med programmets opstart og afslutning i 2012. Derudover er der foretaget løbende 
dataindsamling med et par måneders interval. Tre gange i forløbet har evaluator samlet alle de 
deltagende børn i forlængelse af træningen, og interviewet dem i grupper.5 Dataindsamlingens 
forløb er løbende blevet tilpasset afviklingen af aktiviteter i Fit for Kids.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål at supplere den kvalitative undersøgelse, samt at 
inddrage oplevelser og vurdereringer fra en bredere kreds af forældre. Spørgeskemaet blev 
udsendt til 59 familier6, og 49 har responderet. Da nogle familier har flere børn med i pro-
grammet, svarer dette til, at familierne til 57 af de deltagende børn har besvaret spørgeskemaet. 
 
Datamaterialet består af: 
 

 34 interview med caseforældre 

 6 fokusgruppeinterview med casebørn 

 20 gruppeinterview med deltagende børn 

 3 interview med instruktør/kostvejleder tilknyttet Fit for Kids 

 2 interview med instruktør/coach tilknyttet Fit for Kids 

                                                        
5
 Der er indhentet skriftligt samtykke fra forældrene til samtlige interviewede børn.  

6
 Spørgeskemaerne er udsendt i elektronisk form til samtlige familier, der ifølge Fit for Kids’ registreringer var aktive 

deltagere i programmet i november 2012.  
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 1 interview med frivillig coach 

 1 interview med repræsentant for Høje Taastrup Kommune 

 3 interview med repræsentanter fra sundhedsplejen i Høje Taastrup Kommune 

 8 gange deltagerobservation i forbindelse med børnetræningen 

 4 gange deltagerobservation i forbindelse med familiernes fællestræning 

 15 gange deltagerobservation i forbindelse med coaching 

 12 gange deltagerobservation i forbindelse med kostvejledning 

 2 gange deltagerobservation i forbindelse med indledende informationsmøde om Fit for 
Kids for interesserede familier 

 1 deltagerobservation i forbindelse med Fit for Kids’ ASSIST-foredrag for familierne 

 1 deltagerobservation i forbindelse med Fit for Kids’ madlavningsaftener for familierne 

 1 spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende forældre 
 

Rapportens struktur 
I rapportens indledende kapitel introduceres til Fit for Kids-programmet samt til evalueringens 
formål, datagrundlag og metode. Herefter præsenteres evalueringens hovedkonklusioner og 
fremadrettede anbefalinger. 
 
I Kapitel 1 beskrives og vurderes de enkelte elementer i Fit for Kids-programmet og samspillet 
mellem dem. I Kapitel 2 vurderes børnenes oplevelse og udbytte af programmet både fysisk, 
psykisk og socialt, og i Kapitel 3 præsenteres forældrenes oplevelse og udbytte af programmet. 
Kapitel 4 omhandler organiseringen af Fit for Kids, herunder rekrutteringsstrategi, målgruppe, 
kontakt til familier og den interne organisering og forvaltning i Fit for Kids. Rapporten afrundes 
med en prisanalyse, der udfoldes i Kapitel 5.  
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HOVEDKONKLUSIONER 
 
De familier, der har deltaget i Fit for Kids-programmet i Høje Taastrup Kommune, oplever at 
deltagelsen har haft en positiv betydning for børnene, ligesom familierne generelt har været 
meget tilfredse med deltagelsen. 
 
Familiernes positive oplevelser af programmets effekt bakker således op om de positive resultater, 
som er dokumenteret via CIM’s forskningsresultater. Disse resultater viste, at der efter deltagelsen 
i første halvår af Fit for Kids-programmet var en højsignifikant reduktion i børnenes vægt, BMI, 
livvidde og fedtprocent. På baggrund af kognitive tests, hvor børnenes selv-oplevede livskvalitet 
blev undersøgt i forhold til familie, skole, venner, nærmiljø og sig selv, konkluderede CIM desuden, 
at børnene havde det signifikant bedre med sig selv efter interventionen. 
 
Evalueringen viser imidlertid også, at der er behov for at udvikle en fastholdelsesstrategi, hvis de 
gode resultater skal fastholdes efter programmets afslutning. Således tog stort set alle børn på i 
vægt i løbet af programmets sommerpause, og det har krævet en stor indsats fra Fit for Kids på ny 
at få sat skub i en positiv udvikling. Ved evalueringens afslutning foreligger der ikke en 
færdigudviklet strategi for, hvordan familiernes livsstilsændringer kan fastholdes på sigt.  
 
Evalueringen viser, at der er tale om et omfattende program, som fylder meget i familiernes 
hverdag, og som derfor forudsætter både engagement og overskud at gennemføre. Dette er en 
vigtig erfaring i forhold til bestemmelse af programmets målgruppe. Evalueringen viser desuden, 
at kostvejledning, træning og opfølgning er bærende elementer i programmet. Den kontinuerlige 
kontakt mellem familierne og Fit for Kids, og det store engagement og ildhu Fit for Kids’ 
nøglepersoner har udvist, har haft positiv betydning for programmets resultater. 
 
Fit for Kids’ motivationsprogram er et positivt tiltag, men motivationsprogrammets mange 
forskellige dele har fået det til at fremstå komplekst, og familiernes tilbagemeldinger på det har 
været blandede. I forhold til en mulig reduktion i projektets omkostninger fremadrettet, anbefales 
det derfor at fokusere her, og evt. udvikle en mere simpel motivationsmodel med fokus på 
kontinuerlig og tæt kontakt mellem projektholdere og deltagere. 
 
I det følgende præsenteres evalueringens hovedkonklusioner i relation til familiernes udbytte; 
programmets elementer og synergien mellem dem; målgruppe og rekruttering samt programmets 
organisering og forvaltning. 
 
Familiernes udbytte og oplevelse 
Evalueringen viser, at udbyttet for de deltagende børn dels består i øget motivation for en sundere 
livsstil samt en øget interesse for og glæde ved motion og fysisk træning, og dels i en social og 
selvværdsmæssig udvikling. De fleste af de deltagende familier vurderer, at børnene oplever et 
øget selvværd som følge af vægttab og forbedret kondition, styrke og udholdenhed, og at dette 
også har en positiv betydning for børnenes relationer til bl.a. skolekammerater. Familierne 
forbinder denne udvikling med deltagelsen i Fit for Kids. Børnenes vægtøgning i sommerpausen 
synes ikke at have præget familiernes eget syn på programmet nævneværdigt.  
 
Generelt vurderes det, at deltagelsen har haft en positiv betydning for hele familien, bl.a. som 
følge af fælles aktiviteter og forældrenes oplevelse af at gøre noget godt for deres børn. Ligesom 
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familierne og Fit for Kids vurderer evaluator, at det er afgørende for børnenes gennemførelse og 
succes med programmet, at deres forældre deltager aktivt samt støtter op og hjælper til. Det 
vurderes desuden, at børns og familiers udbytte af at deltage i Fit for Kids dels afhænger af 
forældrenes engagement og forandringsparathed, og dels i hvilken grad familien er præget af 
andre udfordringer. 
 
Ifølge evaluators optælling på baggrund af Fit for Kids’ registreringer, var 64 ud af 81 børn fortsat 
aktive deltagere i interventionen pr. november 2012. Evaluator har ikke interviewet de familier, 
som er faldet fra undervejs, men frafaldet er primært foregået fra de to hold, der startede op i 
januar 2012, og en væsentlig del af frafaldet er sket i forbindelse med programmets 
sommerpause. Noget frafald skyldes fraflytning fra området, men det er evaluators vurdering, at 
det øvrige frafald for en stor dels vedkommende kan forklares med, at en del familier var af den 
opfattelse, at programmet sluttede før sommerferien. Evaluator vurderer ikke, at frafaldet skyldes 
manglende opfølgning fra Fit for Kids, som har fulgt familierne tæt, og gjort en stor indsats for at 
fastholde familierne. 
 
Det er evaluators vurdering, at frafald og vægtøgning i forbindelse med sommerpausen er udtryk 
for, at det er helt essentielt at skabe en overgang fra Fit for Kids-programmet, hvor der er skabt 
meget faste rammer for, hvad og hvornår børnene skal spise, samt hvornår og hvor meget de skal 
træne, og til at familierne i perioder eller på sigt skal stå på egne ben. Evalueringen viser, at 
sådanne strategier ikke har været udviklet i evalueringsperioden.  
 
Programmets elementer og synergien mellem dem 
Evalueringen viser, at der er en god synergieffekt mellem programmets elementer. Kostvejledning 
og træning vurderes at være de bærende elementer i interventionen, ligesom den høje grad af 
forældreinddragelse og den kontinuerlige kontakt til gennemgående personer fra Fit for Kids har 
haft afgørende og positiv betydning for familiernes gennemførelse af programmet. Disse 
elementer vurderes således som de afgørende for interventionens positive effekt for familierne. 
 
Kostvejledningen fremstår rutineret, velfungerende og effektfuld, bl.a. som følge af 
kostvejlederens fokus på at forklare børnene målet med og ræsonnementerne bag 
kostomlægningen samt at lave forpligtende aftaler med børnene. Evaluator vurderer, at 
kostvejledningen umiddelbart bør bibeholdes i sin nye form, hvor antallet af kostvejledninger 
vurderes ud fra familiernes behov. Derudover er det evaluators vurdering, at fælles 
madlavningsaftener er et vigtigt supplement til individuelle kostvejledninger, fordi det giver ny 
inspiration og giver forældrene mulighed for at udveksle erfaringer. Fælles madlavningsaftener 
kan desuden for nogle familier mindske behovet for opfølgende individuelle kostvejledninger.  
 
Træningen vurderes ligeledes effektfuld og børnene er generelt glade for at deltage i træningen, 
men blandt både børn og forældre stilles der spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at lade 
den fitnessorienterede løbetræning fylde meget på bekostning af en mere legende tilgang. Flere 
mener således, at det ville være en fordel at indlægge mere leg i træningen og fokusere på at øge 
børnenes glæde ved fysisk aktivitet og den motivation, som følger heraf. Familierne er ligeledes 
generelt tilfredse med fællestræning for børn og voksne, men det påpeges at træningen kan være 
ensformig samt at det for nogle familier var vanskeligt og tidskrævende at komme hen til det 
kommunale fitnesscenter, hvor træningen er foregået i Høje Taastrup.  
 
De konkrete motivationselementer har fået en mere blandet modtagelse, hvilket efter evaluators 
opfattelse kan skyldes motivationsprogrammets kompleksitet. Familiernes oplevelser af 
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coachingelementet er forskelligartede: Hvor nogle har haft en positiv oplevelse, og andre har 
oplevet coachingen som et positivt tilbud, de imidlertid ikke selv havde behov for, har en tredje 
gruppe haft en decideret negativ oplevelse af coachingen. Fit for Kids har undervejs udviklet 
coachingtilgangen, sådan at coachingen i 2. halvår er gået mindre i dybden med familiernes 
problemstillinger, f.eks. forklaringer på barnets overvægt eller forholdet mellem forældre, Fit for 
Kids-barn og søskende end hvad der var tilfældet i første halvår. Denne udvikling er foretaget ud 
fra den erkendelse, at det i løbet af to coaching sessioner ikke er muligt at gå i dybden med mere 
omfattende problemstillinger i familien. Evaluator vurderer at udviklingen i coaching-tilgangen har 
været positiv, men at målsætningen om at tilbyde forældrene sparring ikke nødvendigvis nås mest 
hensigtsmæssig gennem to individuelle coaching sessioner pr. familie. Derimod synes der at være 
positive erfaringer med de fælles ASSIST-foredrag for forældre, der blev startet op i projektets 
andet halvår. 
 
Evalueringen viser, at motivationsprogrammet (I-Power) og præmieringssystemet (Premium) har 
fået en blandet modtagelse blandt familierne. I-Power-bogen og den tilhørende lyd-cd er ikke 
blevet udleveret til familierne, og blandt informanterne er der uklarhed omkring pointsystemet. 
Det er evaluators opfattelse, at det bærende element i motivationsprogrammet er den 
kontinuerlige kontakt til og opfølgning fra nøglepersoner i Fit for Kids. Derudover synes 
vandrepokalerne at have en positiv betydning for børnene.  
 
Evaluator vurderer således, at der med fordel kan sammensættes et mere enkelt 
motivationsprogram med fokus på løbende opfølgning og mere vægt på fællesarrangementer for 
familierne.  
 
Prisanalysen viser, at omkostningsniveauet i Fit for Kids omtrent svarer til niveauet i lignende 
sundhedsprogrammer for børn i Danmark. 
 
Målgruppe og rekruttering 
Det har været en fordel at justere programmets rekrutteringsstrategi, således at den ved 
opstarten af hold i august 2012 gik gennem skolernes sundhedsplejersker. Rekruttering gennem 
sundhedsplejen betyder, at der i højere grad skabes kontakt til mindre ressourcestærke familier, 
som ikke selv ville opsøge et sundhedsprogram som Fit for Kids.  
 
Det er imidlertid samtidig vigtigt at gøre sig klart, hvilken målgruppe interventionen målrettes. Fit 
for Kids er et omfattende program, som fylder meget i de deltagende familiers hverdag, og som 
kræver en stor indsats af forældrene i forhold til indkøb, madlavning og transport til og fra 
træning, ligesom det er en prioritering at bruge værdifuld familietid på træningen hver lørdag i 40 
uger. Dette er i særlig grad en udfordring i familier med eksempelvis en enlig forsørger eller hvor 
familierne har andre udfordringer end barnets overvægt. Hvis målsætningen for projektet er at 
inddrage og fastholde mindre ressourcestærke familier, er det i særdeleshed vigtigt at sikre en 
gennemsigtig og overskuelig sammensætningen af programmet. Desuden er det en fordel at afse 
ressourcer til tolkning i familier, hvor forældrenes dansksproglige kompetencer ellers kan være en 
barriere for deltagelse. 
 
Organisering og forvaltning 
Ganske få nøglepersoner har været gennemgående i Fit for Kids-programmet i Høje Taastrup 
Kommune. Det er der både fordele og ulemper ved. Få nøglepersoner tilknyttet et sådant projekt 
vurderes at være en fordel i forhold til den løbende opfølgning og kontakt til familierne, hvilket er 
helt afgørende for projektets resultater. Fit for Kids’ medarbejdere har vist et stort personligt og 
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fagligt engagement, hvilket har været afgørende for projektets positive resultater og familiernes 
udbytte af og fastholdelse i projektet. At Fit for Kids er kendetegnet ved en forholdsvis spinkel 
organisation, har imidlertid udgjort en udfordring for projektet, fordi arbejdsbyrden på de ansatte 
har været stor. Kombinationen af den spinkle organisation og det faktum, at Fit for Kids-
programmet har været under løbende udvikling, kan være årsagen til, at der til tider har været 
mangelfuld eller sen kommunikation til familierne om programmets forløb og aktiviteter.  
 
Det er således vigtigt at tilknytte tilstrækkeligt personale til programmet til at sikre et højt 
informationsniveau, samt at familierne rustes til at fastholde livsstilsændringerne efter forløbets 
afslutning.  
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FREMADRETTEDE ANBEFALINGER 
 
Med udgangspunkt i evalueringen er det muligt at pege på en række forbedringer, justeringer og 
udviklingsmuligheder i forhold til det fremadrettede arbejde med Fit for Kids. Evaluator anbefaler: 
 

 At rekruttering også fremadrettet foregår i samarbejde med skolernes sundhedsplejersker. Det 
skal dog i den forbindelse tydeliggøres, præcis hvilken rolle sundhedsplejen skal spille, og det 
skal forinden afklares på ledelsesniveau i kommunen, hvor mange ressourcer 
sundhedsplejerskerne kan bruge på indsatsen. Desuden anbefales det, at Fit for Kids 
udarbejder en klar målgruppebeskrivelse, samt at sundhedsplejerskerne på forhånd orienteres 
grundigt om programmets indhold og formål samt om, hvordan de konkret kan præsentere 
projektet for børn og forældre. 
 

 At alle interesserede familier inden programmets begyndelse inviteres til et informationsmøde 
i tråd med de rekrutteringsmøder, Fit for Kids afholdt i december 2011. På disse møder 
introduceres til programmets forløb, elementer og personale. Målet er at afstemme 
familiernes forventninger til forløbet, samt at sikre, at familierne er klar over, hvad de 
forpligter sig til, og hvad de kan forvente at Fit for Kids bidrager med.  
 

 At der ved projektets begyndelse udleveres informationsmateriale til familierne, som dels 
introducerer til indholdet i Fit for Kids-programmets elementer, og dels indeholder en 
overordnet tidsplan, så familierne er forberedt på forløbet og kan planlægge herefter. Det 
kunne f.eks. være en tidsplan for alle 40 ugers forløb, som familierne kunne hænge på 
køleskabet og dermed være forberedt på, hvornår de kan regne med at der f.eks. kommer 
opfølgende kostvejledning eller hvor mange gange i forløbet, de kan regne med at der kommer 
fælles madlavningsaftener og forældreforedrag. Oversigten kunne også indeholde et overblik 
over ferierne, og det kunne angives om der afholdes træning i ferieperioderne.  
 

 At familierne ved programmets begyndelse får udleveret et kortfattet materiale på et par 
sider, hvor programmets forskellige elementer beskrives i hovedtræk. Det kunne f.eks. være, 
at hver familie kostvejledes 2 gange, hvoraf første gang er i hjemmet, at hver familie får en 
individuel kostplan og at de løbende får tilsendt nye opskrifter, at der afholdes 
madlavningsaftener 2 gange i forløbet eller lignende. Det skal være kortfattet og konkret, så 
familierne ved, hvad de skal forvente.  
 

 At alle familier fortsat tilbydes en indledende kostvejledning i hjemmet, men at antallet af 
individuelle kostvejledninger tilpasses den enkelte families behov, og der fokuseres på 
målrettet at tilbyde yderligere kostvejledning til de familier, hvor vægttab/-stabilisering ikke 
forløber tilfredsstillende. Samtidig anbefales det at overveje i højere grad at supplere den 
individuelle kostvejledning med fælles madlavningsaftener for familierne, hvor forældrene får 
ny inspiration til konkrete retter samt mulighed for at udveksle erfaringer. 
 

 At den fysiske træning gøres mere varieret og baseret på leg, sådan at børnenes motivation i 
højere grad gøres afhængig af, at det er sjovt og tilfredsstillende at træne. Samtidig nedtones 
eller afskaffes pointsystemet, der ikke synes at have haft den ønskede effekt. Den ønskede 
motivation vurderes i høj grad i stedet at kunne imødekommes gennem træningens karakter 
og den ros og anerkendelse, børnene får af instruktøren under træningen.  
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 At programmets motivationsdel gøres mere enkel, og dermed mere tilgængelig for familierne. 
Således anbefales det, at den individuelle coaching erstattes eller suppleres af fælles 
forældreforedrag i kombination med løbende statusmøder og/eller telefonisk kontakt, hvor 
forældrene på bestemte tidspunkter har mulighed for at stille spørgsmål til Fit for Kids, eller 
hvor Fit for Kids kan kontakte familier, der f.eks. vurderes at være i risiko for at miste 
motivationen til at fortsætte i programmet. En anden mulighed kunne være at udbygge 
kostvejledningen fra udelukkende at omhandle kosten, til at kostvejlederen kunne stille mere 
generelle spørgsmål til børn og forældre, når de alligevel mødes til kostvejledning. 
Kostvejlederen kunne fx spørge til, hvad der er familiens udfordringer, er de glade for 
træningen, hvad har de af behov for støtte fra Fit for Kids? Denne løsning kan imidlertid ikke 
stå alene, da det er afgørende, at forældrene har mulighed for at tale med Fit for Kids om 
deres eventuelle udfordringer i forhold til deltagelsen uden børnenes tilstedeværelse. I en 
sådan model vil det derfor være nødvendigt at indlægge muligheden for supplerende 
(telefon)rådgivningsmøder med nogle forældre i budgettet.  

 

 At interventionens omfang tilpasses den ønskede målgruppe. Hvis interventionen skal tilbydes 
familier med begrænset tidsmæssigt overskud, svage danskkundskaber eller store 
udfordringer ud over barnets overvægt, er det i særdeleshed vigtigt at programmet er 
gennemsigtigt og overskueligt for familierne.  
 

 At projektet også fremadrettet bygger på nøglepersoner, der er gennemgående i de dele af 
programmet der handler om kontakten til familierne. Nøglepersoner synes vigtige for 
familiernes oplevelse af programmet, idet de er med til at skabe fortrolighed og 
kontinuerlighed i forløbet, ligesom man undgår, at familierne gang på gang skal møde nye 
personer og forklare familiens situation. Samtidig er det nødvendigt at undgå en for skrøbelig 
organisation, hvorfor der derudover skal sikres inddragelse af yderligere personale som fx kan 
bistå med opgaver af administrativ eller kommunikationsmæssig karakter. 

 

 At der lægges en detaljeret og gennemarbejdet strategi for, hvordan fastholdelse af 
programmets effekter kan sikres i ferier og efter programmets afslutning. En sådan strategi 
kunne f.eks. indebære et fortsat (men mere begrænset) tilbud om træning i ferieperioder og 
en fortsat kontakt i form af sms’er eller telefonopkald fra Fit for Kids også efter programmets 
afslutning. 
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KAPITEL 1 – Fit for Kids-programmets sammensætning og vurdering af 
projektets elementer 
 

1.1. Viden om sund livsstil – kostvejledning  
 
Livsstilsvejledningen SKAL, Sund Kost og Aktiv Livsstil, består af kostvejledning og bogen SKAL, som 
udleveres til familierne. Både børn og forældre deltager i kostvejledningen, hvoraf den første gang 
foregår i hjemmet, sådan at kostvejlederen bl.a. har mulighed for at se nogle af familiens 
madvarer, og få et mere indgående kendskab til familien. Herudover er der i løbet af andet halvår 
blevet indført fælles madkurser for forældrene. Der er som udgangspunkt budgetteret med at 
tilbyde familierne to kostvejledninger gennem forløbet, men en del familier har modtaget flere 
kostvejledninger undervejs. I efteråret 2012 har Fit for Kids indført et differentieret tilbud om 
kostvejledning, hvor kostvejlederen på baggrund af de ugentlige vejninger har kontaktet familier 
hvor vægttabet er stagneret, og indkaldt dem til en yderligere kostvejledning. 
 
Et vigtigt element i arbejdet med familiernes kostændringer er, at de nye kostvaner og -ændringer 
integreres i måltider, der er genkendelige og dermed overskuelige for familierne. Ligeledes 
arbejder kostvejlederen med at gøre det overskueligt at implementere ændringerne.  
 
Vurderinger og oplevelser 
Generelt udtrykker de deltagende familier stor tilfredshed med de tilbudte kostvejlednings- 
forløb. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 30 familier ”i høj grad” er tilfredse med 
kostvejledningen, 15 familier er ”i nogen grad” tilfredse, mens 4 familier ”i mindre grad” er 
tilfredse med kostvejledningen. Ingen familier er ”slet ikke” tilfredse med kostvejledningen. 
 
Både børn og forældre har positive oplevelser af den kommunikation kostvejlederen har med 
børnene. Bl.a. er det positivt, at kostvejlederen indgår konkrete aftaler med børnene, som kan 
virke mere forpligtende på dem, end deres aftaler med forældrene. Børnene har desuden oplevet 
en større viden omkring kost undervejs i forløbet, som de også er i stand til at videregive.  
 
Opfølgende kostvejledninger og behov for inspiration 
Familiernes behov for kostvejledning er meget varierende, hvor nogle på forhånd har en stor viden 
om sund kost, men ikke har formået at sammensætte en kostplan som har ført til vægttab, mens 
andre mangler helt elementære og grundlæggende oplysninger omkring kost- og spisevaner. 
Derfor er kostvejlederens tilgang med individualiseret tilrettelæggelse afgørende for familiernes 
oplevelse af forløbet og udbyttet. 
 
En del af familierne mener, at de frem for opfølgende individuel kostvejledning har behov for 
konkret inspiration. For disse familier er problemet, at de hurtigt løber tør for ideer til 
middagsretter og mellemmåltider, og at det kan være vanskeligt selv at få ideer til sunde retter, 
hvorfor kosten hurtigt bliver ensformig. Fit for Kids har forsøgt at imødekomme dette behov med 
bl.a. et inspirationshæfte, men familierne efterspørger til stadighed flere opskrifter.  
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Børnene i Fit for Kids giver udtryk for, at de udover at spise anderledes efter at være startet i Fit for Kids, 
også forstår hvorfor og hvordan de skal spise anderledes.  
 
Grith: Jeg har lært, at man ikke skal spise meget lyst og blødt brød, men at man skal spise noget meget 
mørkt hårdt brød, så jeg får altid ristet rugbrød. 
 
Haleema: Der er mange der tror, at når man taber sig, så må man slet ikke spise noget. At man bare må 
spise én halløj og så må man ikke spise mere, men i forhold til forbrændingen, så skal man spise flere 
måltider. 
 
Klaus: Normalt plejede jeg nogen gange at spise sådan nogen lyse boller og sådan noget, og normalt plejer 
jeg også at få havregryn med sukker, hvidt sukker,  men nu må jeg kun få - i weekenderne må jeg få omelet 
eller rugbrød med mørk pålægschokolade og i hverdagen må jeg enten få ost og rugbrød med spegepølse, 
eller havregryn med rosiner i, eller havregrød med kanel på. 

 
Andre familier har haft behov for at uddybe den første kostvejledning og få hjælp til, hvordan de 
kan følge deres nye kostplaner. De familier der ikke har haft behov for mellemliggende 
kostvejledninger peger på, at en afsluttende kostvejledning synes relevant, idet de derefter skal 
stå på egne ben. 
 
Kostvejledningen synes at være et helt grundlæggende element i programmet, som fremstår 
rutineret og veltilrettelagt. Evaluator vurderer, at kostvejledningen umiddelbart bør bibeholdes i 
sin nye form, hvor antallet af kostvejledninger vurderes ud fra familierne behov. Derudover er det 
evaluators vurdering, at fælles madkurser er et vigtigt supplement til individuelle kostvejledninger, 
fordi det giver ny inspiration og giver forældrene mulighed for at udveksle erfaringer. 
 

1.2. Fysisk træning 
 

Børnetræning 
Den ugentlige træningssession, hvor kun børnene deltager, har i Høje Taastrup Kommune været 
afholdt en hverdagseftermiddag i gymnastiksalen på lokale skoler. Der har været afsat 1 time til 
træningen. På de to hold, der startede i januar 2012 var to instruktører til stede ved træningen i 
projektets første halvår. Da yderligere to hold startede op i august 2012 fordelte de to instruktører 
holdene mellem sig, så der kun var en enkelt instruktør tilknyttet hvert hold. Modellen med kun 
én instruktør har ifølge Fit for Kids været velfungerende.7 
 
Fit for Kids kalder deres træningsprogram ZMOG, og de tilrettelægger træningen ud fra princippet 
om, at den skal være ”effektiv, sikker, realistisk og sjov”.8 At træningen skal være effektiv betyder 
ifølge Fit for Kids, at løb og hop fylder meget i træningen. Træningen er fitnesstræning, og Fit for 
Kids arbejder uden for meget konkurrence og regler.9 I november 2012 indledes træningen på alle 
hold med 25-30 minutters løb rundt i gymnastiksalen, og herefter følger bl.a. styrketræning og til 
allersidst lidt boldspil.10 Fit for Kids har valgt at sammensætte træningen på denne måde, fordi de 
oplever at fælles løb for alle børn er den bedste måde at sikre sig, at alle børn er aktive, og at 

                                                        
7
 Interview med instruktør, december 2012 

8
 Fit for Kids 2012: ”Livsstilsvejledningen Sund Kost & Aktiv Livsstil: SKAL” 

9
 Fit for Kids 2012: ”Livsstilsvejledningen Sund Kost & Aktiv Livsstil: SKAL” 

10
 Deltagerobservation, november 2012 
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ingen kan gemme sig og undgå at røre sig.11 At træningen er sikker, betyder at der er meget lidt 
fysisk konfrontation mellem børnene; realistisk, at den skal kunne udfoldes i en almindelig 
gymnastiksal uden dyrt fitnessudstyr; og sjov: ”Det er sammenholdet, samværet og fællesskabet 
på holdet som skal gøre, at de [børnene] synes det er sjovt at gå til Zmog-sport”.12  
 
Vurderinger og oplevelser 
De deltagende familier er generelt tilfredse med børnetræningen. Spørgeskemaundersøgelsen 
viser således, at børnetræningen er det af elementerne i Fit for Kids, hvor flest af familierne har 
svaret, at de ”i høj grad” er tilfredse. Således har 32 af de adspurgte familier svaret, at de ”i høj 
grad” har været tilfredse med træningen, 13 familier, at de ”i nogen grad” har været tilfredse, og 3 
familier har ”i mindre grad” været tilfredse. Ingen af familierne svarer, at de ”slet ikke” har været 
tilfredse med børnetræningen. I interviewundersøgelsen vurderer både børn og forældre, at 
træningen har været effektfuld, at børnene er blevet mere udholdende og at deres kondition er 
blevet forbedret.  
 
Den fitnessorienterede tilgang 
Evalueringen viser imidlertid også, at den fitnessorienterede tilgang til træningen får en blandet 
modtagelse af informanterne. Gennem hele forløbet har forældrene påpeget, at det megen fokus 
på løb får børnene til at opleve træningen som ensformig, og at dette risikerer at virke 
demotiverende på dem. Børnene kan generelt godt lide at komme til træning, men har også 
gennem hele forløbet fortalt om, at fokus på løb og de samme øvelser betyder, at de til tider har 
oplevet træningen som kedelig. Både børn og forældre har efterlyst et øget fokus på leg og 
boldspil, som også har fået mere plads i andet halvår 2012, hvilket stort set alle er meget positive 
omkring. Ifølge Fit for Kids er det primært sammenholdet på holdet, trænerens opmuntring og ros, 
og muligheden for at vinde pokaler, der skal sikre børnenes motivation. Evaluator vurderer, at det 
fremadrettet er hensigtsmæssigt som supplement hertil at arbejde mere målrettet med at 
indlægge øvelser i træningen, som både sikrer et højt aktivitetsniveau, og som opleves som sjove 
af børnene. 
 
Aldersspredning 
Holdene i Høje Taastrup Kommune er blevet sammensat ud fra geografiske hensyn frem for alder. 
For at undgå lang og besværlig transporttid er der således i både januar og august 2012 opstartet 
ét hold i Taastrup, og ét hold i Hedehusene. Ifølge Fit for Kids er det uhensigtsmæssigt, at der kan 
være en aldersspredning på holdene, så der er børn ned til 6 år og op til 16 år.  
 
Ifølge instruktørerne kan det være vanskeligt at sammensætte øvelser og træning, der tilgodeser 
børn i så forskellige aldre, og instruktørerne har bl.a. fravalgt leg i træningen for at tilgodese de 
større børn, ud fra en betragtning af, at disse er mere kritiske, mens de mindre i højere grad 
tilpasser sig, hvis de store giver udtryk for at være glade for træningen. 
 
Børnene vurderer imidlertid ikke selv aldersspredningen til at være et problem. Nogle synes 
aldersspredningen er uden betydning, og flere fremhæver den endda som positiv. Evaluator 
vurderer imidlertid ligesom Fit for Kids, at det fremadrettet vil være hensigtsmæssigt med en 
mindre aldersspredning, og at dette vil åbne op for en mere målrettet tilrettelæggelse af 
træningen. 

                                                        
11

 Interview med instruktør, december 2012 
12

 Fit for Kids 2012: ”Livsstilsvejledningen Sund Kost & Aktiv Livsstil: SKAL” 
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Fællestræning 
Hver lørdag formiddag er de deltagende børn og deres familier blevet tilbudt træning i et 
kommunalt Fitnesscenter i Høje Taastrup. Fællestræningen varer 1,5 time. I forbindelse med 
fællestræningen skal alle børnene vejes, og interesserede forældre eller søskende kan også tage 
imod tilbuddet. Der er til fællestræningen tilknyttet to faste instruktører, og derudover har der 
bl.a. været hentet yderligere vikarer og ekstra instruktører ind gennem Helsekompagniet.  
 
Ifølge Fit for Kids er det vigtigt at 
forældrene deltager i træningen, dels 
fordi de derved kan inspirere deres børn 
til at træne, og dels fordi forældre, der 
begynder at træne, ofte bliver mere 
engagerede i at støtte deres børn.13  
 
Træningen indledes med vejning, og 
indeholder derefter spinning, løb, træning 
på maskiner og forskellige aktiviteter i 
gymnastiksalen. I foråret 2012 var der 
mulighed for at deltage i forskellige 
aktiviteter som dans og zumba, men i 
andet halvår 2012 er disse aktiviteter 
erstattet af f.eks. løb, vægttræning eller 
boldspil. En instruktør går typisk rundt og 
vejleder ved maskinerne og snakker lidt 
med familierne. Ved træningens afslutning 
er der fælles udstrækning i salen, ros fra 
instruktørerne og evt. praktiske 
informationer fra Fit for Kids.   
 
Oplevelser og vurderinger 
De deltagende familier er generelt 
tilfredse med fællestræningen. 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 30 af 
de adspurgte familier har svaret, at de ”i 
høj grad” har været tilfredse med 
træningen, 13 familier, at de ”i nogen 
grad” har været tilfredse, og 4 familier, har ”i mindre grad” været tilfredse. Ingen familier har 
svaret, at de ”slet ikke” har været tilfredse med fællestræningen. På samme måde viser 
interviewundersøgelsen, at de deltagende familier overvejende forholder sig meget positivt til, at 
der er indlagt en fælles træning. Flere børn fremhæver fællestræningen som det bedste ved Fit for 
Kids, fordi det er en aktivitet, de har sammen med deres familier. Desuden syntes børnene særligt 
i starten, at det var sjovt at få adgang til fitnessmaskinerne.  
 
Fitnesscenterets muligheder og begrænsninger 
En generel kritik fra familierne knytter sig til fitnesscentrets muligheder og begrænsninger. Flere 
peger på, at der er mange ting som de mindste børn ikke rigtig kan deltage i, blandt andet spinning 
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 Fit for Kids 2012: ”Livsstilsvejledningen Sund Kost & Aktiv Livsstil: SKAL” 

Et tilbagevendende emne i forbindelse med Fit for Kids 
har været programmets fokus på løb. Børnene har ofte 
givet udtryk for at finde det kedeligt, men samtidig 
forbinder mange af dem også det hårde løb med, at de er 
kommet i bedre form. I et interview snakker evaluator 
med børnene om denne problematik. Adspurgt til, 
hvordan det går med træningen, fortæller de: 
 
Ada: Nogle gange laver vi lidt de samme ting, og andre 
gange laver vi ikke de samme ting. 
Dyveke: Vi laver de samme ting. Løber! Vi løber over en 
halv time.  
Klaus: Vi laver det samme som vi næsten altid plejer, 
altså løbe i et par minutter eller noget, men i stedet for at 
lave fx fodbold eller sådan noget. Men det er jo bedst at 
løbe, selvom det ikke er særligt sjovt, fordi det taber du 
dig mest af, i forhold til at lege dødbold eller sådan noget. 
 
Intervieweren snakker lidt med børnene om, hvad der 
kan få dem til at blive ved med at løbe: 
 
Dyveke: Det hjælper os til at tabe sig. 
Klaus: Man kommer i bedre kondi og så taber man sig 
noget mere. 
Interviewer: Er det sådan noget man løber og tænker på, 
hvis I tænker, at nu gider jeg ikke løbe mere, hvad tænker 
man så? 
Klaus: At man bliver mere tynd, og man taber sig meget 
mere, hvis man løber. 
Bo: Man bliver bedre til at løbe. 
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og vægttræning, og at denne træningsform i det hele taget er for voksenorienteret til at alle Fit for 
Kids-børn får det optimale udbytte.  
 
En del familier har oplevet, at der er forholdsvis meget ventetid ved fællestræningen, både i 
forhold til vejning og ventetid ved maskiner, som er i brug. En uhensigtsmæssig ventetid, fordi 
familierne netop er der for at få rørt sig. Særligt i starten af forløbet forekom lørdagstræningen 
noget ustruktureret, og der var for megen tid, hvor familierne var overladt til sig selv, og 
forældrene selv måtte aktivere deres børn. Der er dog efterhånden kommet mere struktur på 
træningen, og der er blevet fastlagt et forløb for træningssessionen, så der løbende er 
strukturerede aktiviteter. Derudover påpeger flere at også fællestræningen kan være noget 
ensformig, og nogle savner flere forskellige aktiviteter i salen, bl.a. dans. Børnene selv er glade for, 
at de flere gange har kunnet spille boldspil i salen.  
 
Vejningen 
Vejningen er en nødvendig del af Fit for Kids som følge af målsætningen om at opnå vægttab, 
vægtstabilisering eller en mindsket fedtprocent. Nogle forældre udtrykker imidlertid bekymring i 
forhold til at vejningen, særligt for nogle af pigerne, fylder meget i bevidstheden. Evaluator er dog 
af den overbevisning, at vejningen for de fleste virker efter hensigten, fordi det fastholder 
familierne i, at de ”står til regnskab” hver lørdag, som en forælder udtrykker det. Evaluator 
påpeger, at det er vigtigt at mindske ventetiden i denne forbindelse.  
 
De praktiske udfordringer for familierne 
Nogle familier har påpeget det som problematisk, at man har lagt fællestræningen i en weekend. 
Begrundelsen for dette er, at det typisk er i weekenden, at børnefamilierne har mulighed for at 
være sammen og dyrke deres sociale liv, hvorfor det er svært at have afsat hver lørdag i 40 uger til 
træningen. Evaluator har erfaret, at nogle familier derfor særligt i andet halvår har nedprioriteret 
fællestræningen. Herudover har det for nogle familier været en udfordring at skulle transportere 
sig ud til det kommunale træningscenter, som ikke er centralt placeret i forhold til familiernes 
bopæle. En problematik Fit for Kids har forsøgt at imødekomme ved at arrangere, at nogle børn 
kunne blive hentet af andre familier. Fremadrettet er det vigtigt at placere træningen et sted det 
er nemt og hurtigt at komme til, også uden privatbil. 
 

1.3. Mental/psykisk træning 

Coaching  
Den individuelle forældrecoaching indgår i Fit for Kids’ forældreprogram, ASSIST. Ifølge Fit for Kids 
har coachingen til formål at klæde forældrene på til at motivere, støtte og hjælpe deres børn med 
at være vedholdende og fastholde de nye gode vaner.14 Konkret beskriver Fit for Kids målet med 
coachingen som todelt: Dels at lære de enkelte familier bedre at kende, og dels at anvende Fit for 
Kids’ erfaringer til at sparre med familierne om de udfordringer, der kan være forbundet med 
deltagelsen i programmet.15 Ifølge Fit for Kids er coachingbegrebet valgt, fordi det er kendt, har en 
positiv klang og derfor er genkendeligt for familierne – men i virkeligheden kunne der ligeså godt 
anvendes et andet begreb om dette element.16 
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 Fit for Kids 2012: “FitforKids-Coaching” 
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 Fit for Kids 2012: “FitforKids-Coaching” 
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 Interview med coach, december 2012  



18 
 

Coachingen varer 55 minutter og er for et eller begge af barnets forældre. Forældrene tilbydes to 
Fit for Kids i løbet af en 40 ugers intervention.17 Coachingen er blevet afholdt på lokale biblioteker 
og i medborgerhuse. I projektperioden har én fast coach og ca. 5 frivillige coaches på skift stået for 
coachingen.  
 
Undervejs i projektet har coachingelementet været under udvikling. I første halvår af 
interventionen gik coachingen meget i dybden med familiernes udfordringer, men i erkendelse af, 
at der med de budgetterede timer ikke er mulighed for at gennemføre et decideret coachingforløb 
for hver familie, er tilgangen undervejs blevet justeret, så der gås mere ”gelinde” til værks, som en 
coach udtrykker det.18 
 
Vurderinger og oplevelser 
Spørgeskemaundersøgelsen viser, at familierne generelt har været tilfredse med coachingen. Den 
viser imidlertid også, at der er noget mere forskelligartede tilbagemeldinger på coachingen, end 
hvad angår træning og kostvejledning. Således svarer 12 familier, at de ”i høj grad” har været 
tilfredse med coachingen, 19 familier har ”i nogen grad” været tilfredse, og 12 familier har ”i 
mindre grad” eller ”slet ikke” været tilfredse med coachingen. 
 
Forskellige oplevelser med coaching 
Evalueringens interviewundersøgelse viser ligeledes, at de interviewede forældre har meget 
forskelligartede oplevelser af coachingen. Af interviewundersøgelsen kan udledes tre forskellige 
typer af tilbagemeldinger på coachingen.  
 

 Én gruppe har en meget positiv oplevelse af coachingen, og oplever den som lærerig og 
givende. En forælder oplever f.eks. at coachingen har gjort forældrene mere opmærksomme 
på deres egen rolle i forhold til at motivere børnene, samt hvordan forældrene kan bruge 
hinanden som et team.  
 

 En anden gruppe oplever coachingen som et positivt tilbud, men ikke et uundværligt element. 
Her optræder f.eks. den holdning, at det måske kan være en hjælp for andre familier med 
større problemer, men at de ikke selv har haft det store behov. En anden familie ser positivt på 
muligheden for løbende at vende udfordringer i forhold til barnets deltagelse i Fit for Kids, 
men foretrækker at kunne opsøge vejledning via telefon eller mail, når behovet opstår. 
 

 En tredje gruppe af informanter har haft en direkte negativ oplevelse af coachingen, og af dem 
beskriver flere, hvordan de har forladt coachingen med følelsen af at være dårlige forældre. 
Disse forældre fortæller f.eks. om oplevelser med, at coachen går i dybden med personlige 
ting, f.eks. i forhold til Fit for Kids-barnets søskende, som forældrene ikke kan se relevansen af 
og finder ubehageligt. Flere har ikke ønsket at modtage coaching igen, efter at de har været til 
første coaching session. 

 
Flere forældre påpeger desuden, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis den enkelte familie er 
tilknyttet den samme coach gennem hele forløbet, for på den måde at sikre kontinuitet i, hvad der 
arbejdes med undervejs. Ydermere foreslår flere forældre, at coachingen udvikles til også at 
inkludere børnene.  
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interventionsstudie mod overvægt og fysisk inaktivitet hos børn”. 
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Kort forløb og store emner 
Ved coachingen har der bl.a. været fokus på at identificere årsagerne til barnets overvægt, og 
ifølge en coach i Fit for Kids har man været nødt til at gå ”aktivistisk” til værks, for i løbet af den 
korte tid, der er til rådighed, både at identificere, hvad der er familiens hovedudfordringer, og nå 
at bearbejde disse. Fit for Kids har imidlertid undervejs udviklet coaching-tilgangen ud fra en 
erkendelse af, at det i løbet af to coaching sessioner ikke er muligt at gå i dybden med den enkelte 
familie, herunder f.eks. at indkredse forklaringer på barnets overvægt eller bearbejde forholdet 
mellem forældre og søskende. 
 
Evaluator vurderer det i udgangspunktet som positivt, at Fit for Kids-programmet indeholder et 
element, hvor forældrene har mulighed for at diskutere de udfordringer, der kan være forbundet 
med deltagelsen i Fit for Kids. Evaluator vurderer udviklingen af coaching-tilgangen som positiv, 
men vurderer samtidig på baggrund af familiernes tilbagemeldinger, at målsætningen om at 
tilbyde forældrene sparring ikke nødvendigvis nås mest hensigtsmæssig gennem to individuelle 
coaching sessioner. I programmets 2. halvår indførtes fælles forældreforedrag, og både forældre 
og Fit for Kids har givet meget positive tilbagemeldinger på dette tiltag. Bl.a. har flere forældre 
været positive overfor de konkrete råd, der på disse møder blev givet vedrørende generelle 
udfordringer med at motivere børnene til at deltage. 
 

I-Power 
I-Power viljestyrkeprogrammet er betegnelsen for Fit for Kids’ motivationsprogram. Denne del af 
programmet har i høj grad været præget af løbende udvikling, hvilket også præger Fit for Kids’ 
egne beskrivelser af I-Power. Ifølge de indledende beskrivelser bestod I-Power bl.a. af 4 fælles 
motivationsmøder og midtvejs opfølgningssamtaler19, mens det senere materiale beskriver 
hovedindholdet i I-Power som bestående af en lyd-CD, en I-Power bog samt telefonisk opfølgning, 
sms, e-mails, facebook-side og handouts.20 
 
Konkret holder instruktørerne kontakt med familierne, informerer dem over sms og e-mail 
samtidig med, at de sender små opmuntringer af sted. Derudover tager Fit for Kids løbende 
kontakt til de familier, der udebliver fra træningen uden at melde afbud, ligesom der er oprettet 
en fælles Facebook-gruppe for de deltagende familier. Fit for Kids uddeler ved hver børnetræning 
to vandrepokaler; en god ven pokal og en ZMOG pokal for god træningsindsats. Vinderne af 
pokalerne har dem med hjem i ugen indtil den efterfølgende træning.  
 
Oplevelser og vurderinger 
Størstedelen af børn og forældre har modtaget sms og e-mails løbende under Fit for Kids. Nogle 
forældre er i tvivl om, hvorvidt deres børn forstår meningen med de sms’er, de får, men generelt 
er forældrene også positive over for disse tiltags motiverende effekt. Forældrene er især glade for 
de beskeder, der påminder deltagerne om konkrete aktiviteter o.lign.  
 
Ud over den overordnede tilfredshed med sms’er, emails og løbende kontakt, er familiernes 
generelle oplevelse, at I-Power elementet har været præget af manglende afklaring og 
information, og en del af familierne er ikke klar over, hvad I-Power betegnelsen dækker over. På 
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baggrund af dataindsamlingen er det ikke evaluators indtryk, at familierne har fået udleveret den 
lovede lyd-CD og I-Powerbogen, ligesom det på baggrund af det foreliggende materiale ikke står 
klart, præcis hvad disse elementer dækker over. Denne uklarhed fremgår også af spørgeskema-
undersøgelsen, hvor 6 familier har svaret ”ved ikke” til, om de har været tilfredse med I-Power 
programmet, mens 4 familier har undladt at svare. 11 familier har svaret, at de ”i høj grad” har 
været tilfredse, 19 ”i nogen grad”, 5 ”i mindre grad” og 4 familier at de ”slet ikke” har været 
tilfredse med I-Power-programmet.  
 
Vandrepokalerne synes derimod at være en motivationsfaktor, som både børn og forældre er 
positive omkring. Det er ligeledes evaluators indtryk, at pokalerne spiller en positiv rolle, og 
børnene går meget op i at få dem med hjem. Ingen af familierne synes dog at kunne forbinde 
vandrepokalerne med I-Power elementet.  
 

Premium 
Premium er et Fit for Kids’ belønningssystem. Belønningen består dels i succes, ros og 
anerkendelse, og dels i et konkret point-system, hvor børnene f.eks. får point for at tabe sig i 
vægt, for fedttab, for at have et højt fremmøde og for at løbe. De point, der indsamles, kan 
omsættes til konkrete præmier som træningstøj, drikkedunke o.lign. Belønningssystemet ligger for 
en stor dels vedkommende uden for træningen, og Fit for Kids giver løbende familierne 
hjemmeopgaver for, hvor de f.eks. kan optjene point ved at løbe et bestemt antal gange om ugen. 
For familier med opstart i januar 2012 blev pointsystemet iværksat i april 2012, og for familier med 
opstart i august 2012 blev point-systemet iværksat i foråret 2013. 
 
Oplevelser og vurderinger 
Oplevelserne af pointsystemet er meget varierende. Mange børn fortæller, at de ikke rigtig ved, 
hvad pointsystemet er, eller hvad det går ud på. Derfor er der heller ikke enighed blandt børnene 
omkring, hvorvidt det faktisk synes motiverende.  
 
Samme problematik gør sig gældende blandt forældrene, hvor nogle bruger point-systemet og er 
glade for den effekt, det har på deres træning derhjemme, mens andre slet ikke har forstået hvad 
det går ud på. Flere peger på, at de har haft brug for mere introduktion og information, idet 
systemet kan synes uigennemskueligt. Derudover kan forældrene finde det svært med de mange 
hjemmeopgaver, idet de synes Fit for Kids i forvejen tager megen tid og energi og at det er svært 
at få børnene til at udføre hjemmeopgaverne. Samtidig oplever nogle forældre at de faktiske 
præmier synes unødigt store, og tilmed overvældende for børnene. Både forældre og børn er 
positive over for den generelle motivation, der er i forhold til at rose, hjælpe og støtte dem under 
træningen og deres forløb generelt.  
 

1.4. Samspillet mellem de forskellige elementer 
 
Alt i alt er det evaluators indtryk, at Fit for Kids’ multifaktorielle indsats udgør et godt 
udgangspunkt for at gennemføre og fastholde livsstilsændringer blandt overvægtige børn og deres 
familier. Evalueringen viser at kostvejledning og træning er de bærende elementer i Fit for Kids-
programmet. Dette ikke mindst fordi familierne har forskellige behov, hvor nogle særligt har 
behov for støtte til at tilrettelægge en sund kost, mens andre særligt har behov for støtte til at 
komme i gang med træningen og fastholde gode vaner i relation hertil.  
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Ligeledes er den kontinuerlige kontakt til Fit for Kids og opfølgningen herfra nødvendig i forhold til 
at motivere deltagerne. De konkrete motivationselementer i Fit for Kids har imidlertid fået en lidt 
blandet modtagelse, og det er evaluators opfattelse, at de mange forskellige elementer i Fit for 
Kids’ motivationsprogram fremstår komplekse.  
 
Det er evaluators oplevelse, at der med fordel kan sammensættes et forenklet 
motivationsprogram med fokus på løbende opfølgning og mere vægt på fællesarrangementer for 
familierne. Samtidig vurderer evaluator, at det vil øge effekten af programmet, hvis familierne fra 
starten modtager mere indgående information om f.eks. elementernes formål og indhold. Fit for 
Kids programmet er i forvejen omfattende med sine to ugentlige træningssessioner og 
kostomlægningen, som indebærer et stort tidsforbrug på indkøb og madlavning, og det er vigtig at 
forsøge at minimere kravene til familiernes tidsforbrug herudover.  
 
I forlængelse heraf anbefaler evaluator, at man fremadrettet overvejer, om de individuelle 
coaching sessioner kan suppleres eller erstattes af fælles motivationsaftener, med oplæg om de 
fælles udfordringer man som forældre kan stå overfor i forbindelse med at få sit barn til at deltage 
i Fit for Kids. Alternativt kunne det overvejes at afsætte yderligere tid til løbende opfølgning og 
sparring med den enkelte familie, f.eks. over telefonen, eller man kunne overveje at udvide 
kostvejledningen en anelse, så der blev tid til at gå lidt mere i dybden med familiens udfordringer, 
eller lidt mere i bredden, hvor forældrene kunne tage nogle problemstillinger op, der ikke 
handlede specifikt om kosten. Et argument herfor er, at coachingen ifølge Fit for Kids til dels har til 
formål at de kan lære familierne at kende, men evaluators oplevelse er, at dette i forvejen sker i 
forbindelse med kostvejledningen. Endnu en mulighed kunne være at afsætte nogle timers 
kontortid til telefonrådgivning, hvor telefonerne var åbne for at forældrene kan ringe ind og få 
vejledning i relation til specifikke problemstillinger.  
 
Et godt tiltag i forhold til sammensætningen af programmet, er indførelsen af fællesaftener for 
familier både i form af madaftener og motivationsforedrag. Disse arrangementer synes ikke kun at 
opfylde nogle familiers behov bedre end de mange individuelle tilbud, men synes også at kunne 
imødekomme familiernes efterspørgsel efter øget mulighed for at udveksle erfaringer i forhold til 
motivation af børnene, samt f.eks. helt konkrete opskrifter på sunde middagsretter. 
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KAPITEL 2 – Børnenes oplevelse og udbytte af programmet 
 

2.1. Motion og sund livsstil 
 

Det har været en del af evalueringens formål at undersøge programmets betydning for børnene, 
herunder deres motivation i forhold til en sund livsstil og deres interesse for motion og fysisk 
træning.  
 
Den fysiske træning: Øget motivation og bedre form 
Ved opstarten var en del af børnene inaktive mens andre allerede dyrkede forskellige former for 
idræt i lokale foreninger. Den generelle oplevelse blandt børnene var, at når de sammenlignede 
sig med andre børn i skolegården eller til den sportsaktivitet de dyrkede i fritiden, var deres 
kondition og udholdenhed ringere, hvilket flere af børnene var kede af. Adspurgt til deres egne 
målsætninger for at deltage i programmet, gav børnene ved opstarten udtryk for, at de gerne ville 
tabe sig, blive mere udholdende, komme i bedre form generelt og blive bedre til forskellige former 
for motion. 
 
De fysiske ændringer er tydelige på flere parametre. Både børn og forældre oplever, at børnene er 
kommet i bedre form. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at børnene kan løbe længere uden pauser, 
de er mere udholdende og de tør presse sig selv mere i stedet for at stoppe, når det bliver hårdt. 
Derudover beretter børnene om succesoplevelser uden for Fit for Kids, hvor deres forbedrede 
kondition smitter positivt af på deres deltagelse i idrætsaktiviteter i skole- og forenings-
sammenhænge, ligesom f.eks. den styrkede udholdenhed også smitter af på andre sammenhænge 
end rent træningsmæssige. Også de børn, der ikke har tabt sig særlig meget under Fit for Kids, 
føler, at de har forbedret deres kondition. Denne positive oplevelse er fremherskende hos 
børnene, på trods af vægtøgningen i sommerpausen. 
 
Sund livsstil: Kost, overskud og energi 
Også i forhold til kosten har Fit for Kids-programmet haft positiv betydning for de deltagende 
børn. Evalueringen viser, at mange af børnene tidligere sprang morgenmåltidet over, at de spiste 
meget, f.eks. flere store portioner til aftensmad, og at de spiste meget lidt frugt og grønt.  
 
Særligt de mange grøntsager både til mellemmåltider og hovedmåltider voldte i starten børnene 
kvaler, men evalueringen viser, at de efterhånden har vænnet sig til grøntsagerne. Også de 80 
gram usundt, der er indlagt i den ugentlige kostplan, var noget børnene var meget opmærksomme 
på, og det er evaluators vurdering, at den konkrete mængdeangivelse har været nem for børnene 
at forholde sig til.  
 
Generelt er børnene undervejs blevet i stand til at forstå ræsonnementerne bag deres livsstils-
ændringer. Især de mindre børn synes til tider det er svært at forstå det, der bliver forklaret 
omkring kosten, men forstår overordnet de ting, de helst ikke må spise og dem, de må. Kost-
ændringerne er for manges vedkommende implementeret i hverdagen, og de primære 
udfordringer ligger derfor i ”afvigelser” i form af fødselsdage, jul, ferier og lignende sociale 
begivenheder, hvor slik og kager typisk kommer på bordet.  
 
Vægtøgning i sommerferien 
I foråret 2012 var der et vægttab blandt de deltagende børn, men i sommerpausen tog mange 
børn på i vægt igen. For de børn der startede i Fit for Kids i januar 2012, og som stadig er med i 
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programmet, fremgår det, at de alle tog på i vægt i sommerferien. På trods af, at der i løbet af 
efteråret 2012 på ny kom gang i vægttabet, var kun et fåtal af børnene i starten af december 2012 
nede på eller under den vægt, barnet havde nået inden sommerferien.21  
 
Det er vigtigt at holde sig for øje, at vægtøgning kan skyldes at børnenes højde er øget, men 
evaluator finder alligevel tallene bekymrende i forhold til fastholdelse af projektets resultater. Fit 
for Kids var ligeledes overraskede over den markante vægtøgning, samt hvor udfordrende det har 
været at få børn og familier i gang med motion 
og vægttab igen. Børnene oplever selv, at det på 
trods af vægtøgningen har været nemmere for 
dem at træne formen op igen efter 
sommerpausen, men de udtrykker samtidig 
bekymring i forhold til, om de kan fastholde eller 
fortsætte vægttabet efter Fit for Kids’ afslutning.  
 

2.2. Børnenes sociale og 
selvværdsmæssige udbytte af Fit for 
Kids 

 
Det er ikke udelukkende fysisk, at der kan ses 
ændringer blandt de deltagende børn i Fit for 
Kids. Også i forhold til selvværdsmæssige og 
sociale aspekter har deltagelsen givet positivt 
udbytte for en stor del af børnene. Flere familier 
beretter om, at kostomlægningen og den aktive 
livsstil har haft positiv betydning for børnenes 
trivsel, bl.a. i form af mere energi, mere 
overskud i hverdagen, bedre humør og bedre 
nattesøvn. 
 
Det er ikke muligt at foretage en decideret 
effektmåling i forhold til børnenes selvværd, 
men deres udsagn vidner om mærkbare 
ændringer blandt andet i forhold til, at de 
generelt har fået det bedre med sig selv, er 
blevet gladere for sig selv, de tør deltage mere i 
skolen og tror mere på sig selv i 
motionssammenhænge.  
 
Vægttabets betydning 
Vægten har for langt de fleste børn afgørende 
betydning i denne sammenhæng, og de henviser 
meget ofte tilbage til vægttabet som motivation for at komme til træning og spise den sunde kost.  
Nogle børn fortalte ved programmets start om manglende lyst til at deltage i skoleidræt eller bade 
med de andre børn fordi de ikke havde lyst til at vise deres krop frem. For nogles vedkommende er 
denne blufærdighed mindsket i takt med de fysiske ændringer. Blandt pigerne taler flere om 
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 FitforKids vægt og fremmødeskema   

Felix: (…), man har fået mere selvtillid tilbage 
og man tør at sige noget som man ikke gjorde 
før.  
Interviewer: I skolen? 
Felix: Ja. 
(...) 
Interviewer: Hvad siger du Karla? 
Karla: Til det der med, om man var blevet 
gladere af det? Jeg synes selv, at jeg er blevet 
meget gladere af det, fordi da det var, at jeg 
var overvægtig fx, var jeg meget bange for at 
sige ting og var bange for at blive kaldt tyk 
eller et eller andet. Men jeg synes, at nu der 
hviler jeg i mig selv, og jeg er ikke bange for at 
sige de andre imod, for jeg ved, at rigtig 
mange af dem er jeg stærkere end.  
 (…) 
Interviewer: Så du har også fået mere 
selvtillid? 
Karla: Ja, meget i hvert fald. 
Interviewer? Er der nogen af jer andre der kan 
mærke, at der er sket nogen ting også andre 
steder end Fit for Kids? Kan I mærke det i 
andre sammenhænge? 
Anders: Jeg har aldrig været bange for at sige 
noget i skolen, hvis jeg havde lyst til at sige 
nogen ting, så sagde jeg det.  
Interviewer: Karla du snakkede om, at det var 
ok, at være med i idræt efter… 
Karla: Da det var, at jeg var overvægtig, der 
var det sådan meget hurtig i bad, fordi så var 
det hurtigt og så lige få noget tøj på igen, men 
nu kan man godt stå i badet i 5-10 min. 
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bestemte buksemærker og kjoler, de gerne ville kunne passe, samt at de godt kunne tænke sig at 
bære en bikini på stranden om sommeren uden at maven stikker ud. Som følge af denne 
opmærksomhed på tøj og krop, har de fysiske ændringer tilsvarende stor betydning for børnenes 
selvværd, og det har styrket børnenes motivation, når de pludselig har kunnet bære den samme 
slags bukser som de andre børn i skolen.  
 
Fællesskab og mindre mobning 
Udover de ændringer selvværdsmæssige forbedringer, har flere børn også oplevet en udvikling 
socialt. De fleste oplever Fit for Kids som en form for frirum, hvor alle er der på samme præmisser, 
og det gør, at børnene ikke er bange for at skille sig ud eller blive drillet. Flere børn har fået nye 
venner i Fit for Kids regi, men en stor del har også oplevet, at drillerier og mobning på grund af 
vægten er mindsket. Nogle af de deltagende børn føler ikke, at de kan mærke den store forskel fra 
før og efter Fit for Kids. Dette gælder typisk de børn, som ikke tidligere er blevet mobbet eller har 
været bange for at sige noget i skolen.  
 
Hvor nogle børn i starten ikke fortalte om Fit for Kids til deres skolekammerater, har de fleste 
efterhånden fortalt mere om deltagelsen. Få har undervejs fortalt, at de fik lidt drillende 
kommentarer som konsekvens af deres deltagelse, men langt de fleste har oplevet en positiv 
interesse, at andre børn har fundet det spændende og at nogle endda også gerne selv ville 
deltage.  
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KAPITEL 3 – Fit for Kids som familie-intervention 

  
Det er Fit for Kids’ udgangspunkt at forældrene spiller en afgørende rolle for børnenes udbytte og 
succes. Evalueringen bekræfter denne antagelse.  
 
Forudsætninger for udbytte af projektet 
I mange familier er der forskel på familiemedlemmernes overvægt, og i en del familier er der en 
eller flere normalvægtige søskende, som kun i begrænset omfang har været en del af den nye 
kostplan. Til fællestræningen har nogle børn både forældre og søskende med, hvor andre familier 
har delt træningen op, så det enten er den ene forælder, der står for at deltage i træningen, eller 
de skiftes til det. En del af forældrene har selv opnået et vægttab undervejs i programmet. 
 
I mange familier har en forælder været primær drivkraft i deltagelsen i Fit for Kids, og i enkelte 
familier har en af forældrene slet ikke ønsket at være en del af projektet. Det er evaluators 
opfattelse, at en sådan situation udgør en væsentlig barriere for barnets udbytte af projektet. De 
familier, hvor én eller begge forældre har taget en aktiv beslutning om at ”nu gør vi det fuldt og 
helt” og accepteret at projektet fylder i hverdagen, vurderes at have haft størst succes med 
deltagelsen.  
 
Fit for Kids vurderer selv, at børns og familiers udbytte dels handler om forældrenes engagement 
og forandringsparathed, og dels om, hvorvidt familien er præget af andre udfordringer, og derfor i 
mindre grad har overskud til at engagere sig i Fit for Kids. Evaluator vurderer derudover, at svage 
dansksprolige kompetencer og kendskab til dansk foreningskultur kan udgøre en barriere for bl.a. 
nogle indvandrerfamilier. 
 
Fit for Kids og hverdagen 
Det at lære og omsætte viden omkring kost og motion vurderes forskelligt, idet nogle familier har 
skullet lave væsentligt større ændringer end andre. Ved opstarten havde familierne meget 
forskellige udgangspunkter, hvor nogle på forhånd besad en stor viden om sund kost, men var 
fysisk inaktive, nogle var fysisk aktive, men manglede indsigt i sund kost, nogle har haft brug for 
hjælp til begge dele osv. 
 
I og med at livsstilsændringerne har været mere omfattende for nogle familier end for andre, har 
familierne forskellige vurderinger af, hvor meget deltagelsen fylder i deres hverdag. Generelt er 
der dog enighed om, at det tager rigtig meget tid. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at af de 49 
familier, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, mener 25 at ”Fit for Kids har fyldt meget i vores 
hverdag”, 6 familier mener at Fit for Kids har fyldt ”for meget” i hverdagen, og 14 at programmet 
har fyldt ”noget” i vores hverdag.22 
 
Interviewundersøgelsen viser, at især de to ugentlige træningssessioner fylder i bevidstheden hos 
mange af familierne. Enlige forsørgere, familier, hvor den ene forælder arbejder meget, eller 
familier som i forvejen har mange fritidsaktiviteter på programmet, er eksempler på familier, som 
har oplevet at være pressede undervejs. Familierne oplever imidlertid ikke udelukkende 
programmets omfang som noget negativt, men ser også de mange aktiviteter som en årsag til de 
positive effekter af Fit for Kids. Ligeledes oplever flere familier at indkøb og madlavning har været 
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 Af de øvrige fire familier har 2 svaret, at ”Fit for Kids har fyldt for lidt i vores hverdag”, 1 har svaret ”Andet”, og 1 har 
undladt at svare. 
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tidskrævende, og flere synes også at det er blevet dyrere at handle. En del af familierne har 
desuden givet udtryk for, at de ikke på forhånd var bevidste om programmets omfang.  
 
Livsstilsændringer og fremtiden 
Fit for Kids har udviklet et program som strækker sig over 40 uger, for at familierne på den tid kan 
inkorporere og dermed lære at fastholde deres livsstilsændringer. På baggrund af erfaringerne fra 
sommerpausen vurderer evaluator, at det er hensigtsmæssigt med et forløb af en vis længde, men 
man kunne evt. vælge at nedtone indsatsen, så den var mindre intensiv i andet halvår, idet flere 
familier alligevel vælger at nedprioritere deltagelsen i denne del af perioden, til fordel for andre 
aktiviteter.  
 
I spørgeskemaundersøgelsen spørges bl.a. ind til om familierne har ændret vaner undervejs i 
programmet, og her svarer 17 af de 49 familier, at de er blevet mere fysisk aktive i hverdagen, 9 
familier svarer at barnet er begyndt at cykle til skole efter at være begyndt i Fit for Kids, 6 at 
barnet er startet til nye sportsaktiviteter ud over Fit for Kids, 39 at de har ændret spisevaner og 
spiser en sundere kost, og 8 familier at de spiser oftere sammen efter at være startet i Fit for Kids. 
 
Forældrene er meget motiverede for at fastholde deres livsstilsændringer efter afslutningen af 
forløbet, men er også bevidste om de udfordringer, de vil møde, når Fit for Kids ikke længere er en 
del af dagligdagen. 35 familier forventer at fortsætte med de nye kostvaner efter afslutningen på 
Fit for Kids, 37 forventer at barnet fortsat kommer til at træne hver uge, mens 10 familier 
forventer, at barnet kommer til at træne mindre.  
 
Frafald i projektperioden 
De seneste registreringer Als Research har på Fit for Kids-deltagerne, er fra november 2012. Heraf 
fremgår det, at 41 børn startede i Fit for Kids i august 2012, og af dem deltog 5 børn ved 
evalueringens afslutning ikke længere i Fit for Kids.23 Af registreringerne fremgår det desuden, at 
12 ud af 40 børn med opstart i januar ikke længere deltog.24 Ud af 81 børn var til sammen 64 
således fortsat aktive i Fit for Kids pr. november 2012. 
 
Da Als Research blot har fulgt familierne med opstart i august i de første 16 uger af deres 
deltagelse, er det ikke til med sikkerhed at sige, hvordan frafaldet i denne gruppe udvikler sig 
videre. Interview med familier, der er faldet fra programmet indgår ikke i evalueringens 
datagrundlag, men på baggrund af de udfordringer familierne undervejs har peget på, vurderes 
det sandsynligt, at forskellige faktorer har haft betydning for frafaldet. Blandt andet har 
manglende information omkring forløbet været en problematik, som flere familier har peget på. 
For det første har flere familier meldt ud, at de ikke vidste at Fit for Kids fortsatte efter sommeren 
2012, hvilket kan være en af frafaldsårsagerne i sommerferien.25 For det andet peges der ofte på 
de samme udfordringer blandt familierne i forhold til Fit for Kids; at der er mange aktiviteter 

                                                        
23 Af de 41 er 4 børn oprindeligt startet i januar, men af logistiske årsager i august blevet flyttet, så børnene i 2. halvår 
har trænet på hold med de børn, der startede i august. Ud af de 41 børn meddelte 2, at de ikke ønskede opstart, 2 
dukkede aldrig op og 1 er stoppet i perioden fra august til november. I alt er der derfor 5 ud af de 41, der ved 
evalueringens afslutning ikke længere deltager i Fit for Kids. 
24 Ud over disse 40 startede yderligere 4 børn i januar. Som det fremgår af note 23 blev disse imidlertid i august flyttet 
til et augusthold. Hvis man ikke medregner de 4 børn, der er flyttet fra et januarhold til et augusthold, er der i 
november 2012 40 børn på deltagerlisten for januarholdene. Af dem er 9 er anført som stoppet, 2 som flyttet og 1 er 
kommet på julemærkehjem. 
25 I et interview med en af Fit for Kids-instruktørerne peges der ligeledes på, at man oplevede et stort frafald for 
januarfamilierne hen over sommerferien 2012 
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indlagt, at det kræver meget tid for familierne at deltage, at nogle børn har fundet træningen 
kedelig og mistet lysten, at flere er flyttet uden for Høje Taastrup kommune etc. I forhold til at 
have fastholdt disse familier, finder evaluator ikke, at problemet ligger i programmets opfølgende 
indsats i selve interventionsperioden. Tværtimod har Fit for Kids fulgt familierne tæt og taget 
kontakt til dem løbende, hvilket kan have mindsket et potentielt større frafald.  
 
Behov for fastholdelsesstrategi 
Mange børn og nogle forældre udtrykker i interviewene bekymring for, hvordan det skal gå med at 
opretholde livsstilsændringerne på sigt. Evaluator deler denne bekymring. Erfaringen fra 
sommerferieperioden 2012 viste, at stort set alle børn havde en betydelig vægtøgning i 
sommerpausen, og i december var de fortsat ikke kommet ned på den vægt, de havde før 
sommerferien. Efter evaluators vurdering er dette udtryk for, at det er en stor udfordring for 
familierne pludselig at skulle stå på egne ben, efter at have deltaget i et kontrolleret intensivt 
interventionsforløb over 40 uger, med faste rammer for hvad og hvornår børnene skal spise, samt 
hvornår og hvor meget de skal træne. 
 
Det er evaluators vurdering, at den markante vægtøgning i sommerpausen til dels kan forklares 
med manglende fastholdelsesstrategi, men det kan være en medvirkende forklaring, at 
livsstilsændringerne ifølge familierne først og fremmest er blevet indarbejdet i hverdagen, hvorfor 
eksempelvis ferier udgør en ekstra udfordring.  
 
Der er dermed behov for en strategi for, hvordan fastholdelse af programmets effekter kan sikres 
såvel i ferier som efter programmets afslutning. En sådan strategi kunne f.eks. indebære et fortsat 
(men mere begrænset) tilbud om træning i ferieperioder og en fortsat kontakt i form af sms’er 
eller telefonopkald fra Fit for Kids også efter programmets afslutning. 
 
Flere forældre påpeger ligeledes, at de gerne vil have støtte til at fastholde livsstilsændringerne på 
længere sigt, det kunne fx være i form af halv- eller helårlige Fit for Kids møder med vejning og 
gensyn med de andre deltagende familier. Evaluator vurderer ligeledes at der i særdeleshed er 
behov for en fastholdelsesstrategi, hvis Fit for Kids’ resultater være varige.  
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KAPITEL 4 - Organisering 
 

4.1. Rekruttering og målgruppe 
 
To forskellige rekrutteringsstrategier  
Fit for Kids har haft to rekrutteringsforløb med to forskellige fremgangsmåder. Første rekruttering 
af børn til programmet fandt sted i efteråret 2011, hvor Fit for Kids besøgte skoler i Høje Taastrup 
kommune, udsendte breve til alle kommunens familier med børn indenfor den valgte alders-
gruppe (7-10 år), og afholdt 4 informationsmøder. Erfaringerne fra den første rekrutteringsproces 
viste, at det ikke var nemt at rekruttere det ønskede antal børn, og antallet af tilmeldte blev lavere 
end forventet. Erfaringen var, at den primære udfordring bestod i at få familierne til at deltage i 
introduktionsmøderne, og af de familier, der deltog i introduktions-møderne, meldte langt de 
fleste sig til. Derudover sendte man udelukkende informationsmaterialet ud på dansk, hvilket i sig 
selv afskærer en del af kommunens borgere. Dette har konkret vist sig i, at de fleste af de 
opstartede børn på holdene i januar 2012 havde etnisk dansk baggrund.  
 
I sommeren 2012 valgte Fit for Kids at rekruttere via et samarbejde med skolernes 
sundhedsplejersker. Sundhedsplejerskerne har givet udtryk for at være positive overfor Fit for 
Kids, og overfor at indgå i et samarbejde. Samarbejdet blev styrket af, at der på ledelsesniveau i 
kommunen er truffet beslutning om at prioritere projektet.  
 
Informanter blandt sundhedsplejerskerne har imidlertid efterlyst en mere klar målgruppe- 
beskrivelse fra Fit for Kids’ side, og generelt et højere informationsniveau om projektet. Fit for Kids 
vurderer ligeledes, at det havde været fordelagtigt indledningsvis at holde et møde med 
sundhedsplejerskerne, således at de fra starten var blevet klædt bedre på til at rekruttere. Denne 
rekrutteringsstrategi har efter Fit for Kids’ opfattelse resulteret i, at flere ressourcesvage familier 
er blevet inkluderet i projektet fra august, ligesom der er inkluderet flere familier med anden 
etnisk baggrund end dansk.  
 
Målgruppe  
Målgruppen for Fit for Kids i Høje Taastrup kommune har bl.a. været påvirket af, at halvdelen af 
børnene skulle leve op til inklusionskriterier opstillet af CIM, for at kunne indgå i forsknings-
projektet.26 De resterende børn er inkluderet ud fra bredere kriterier, hvilket bl.a. har haft den 
pragmatiske forklaring, at det udsendte informationsbrev ikke indeholdt en klar 
aldersafgrænsning, og da nogle familier havde ældre børn der gerne ville deltage, valgte man at 
brede aldersgruppen ud. Som følge af rekrutteringsvanskeligheder valgte man ligeledes et relativt 
bredt inklusionsprincip i forhold til overvægt. 
 
Bl.a. i den indledende projektbeskrivelse27 blev der lagt op til at inkludere en del børn fra 
ressourcesvage familier. Ud over at det ikke står helt klart hvordan ressourcesvag skal forstås i 
denne sammenhæng, mener evaluator at det er vigtigt at overveje, hvorvidt Fit for Kids-
programmet i sin nuværende form egner sig til at inkludere ressourcesvage børn og deres familier. 

                                                        
26

 Disse rekrutteringskriterier indbefattede alders - og kønsspecifik overvægt og samt en aldersgruppe på 6-12 årige. 
Derudover har man haft forventninger om at rekruttere de fleste børn fra ressourcesvage familier. (Eriksen, Nina Birk, 
Lars Bo Andersen og Bente Klarlund Pedersen: ”Fit For Kids – København. Et multifaktorielt interventionsstudie mod 
overvægt og fysisk inaktivitet hos børn”.) 
27

 Eriksen, Nina Birk, Lars Bo Andersen og Bente Klarlund Pedersen: ”Fit For Kids – København. Et multifaktorielt 
interventionsstudie mod overvægt og fysisk inaktivitet hos børn”. 
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Som evalueringen har vist, er der tale om en omfattende intervention, der kræver en stor indsats 
fra familierne, og det kræver et tidsmæssigt og mentalt overskud at deltage i interventionen. 
Erfaringen fra Fit for Kids er ligeledes, at det kræver en større opfølgende indsats at fastholde de 
mindre ressourcestærke familier, sikre deres fremmøde og implementere kostomlægningerne i 
hverdagen. Hvis man vil nå en målgruppe af ressourcesvage familier vil det derfor sandsynligvis 
forudsætte en mere simpel intervention, uden helt så høje forventninger til tidsforbrug, transport 
mv. Det er generelt vigtigt fremadrettet at sikre en mere præcis målgruppedefinition, og tilpasse 
interventionen hertil. 
 

4.2. Kommunikation og kontakt til familier 
 
Opfølgning og løbende kontakt 
En vigtig byggesten i Fit for Kids-programmet er opfølgning, og Fit for Kids bruger derfor meget tid 
på at kontakte familierne, blandt andet ved at ringe hvis barnet ikke er dukket op til træning eller 
foreslå deltagelse i kostvejledning og coaching.  
 
Både forældre og børn er glade for de ansatte på Fit for Kids, som de synes bruger rigtig meget tid 
på dem, og som de oplever altid står til rådighed hvis familierne har spørgsmål eller problemer. 
Familierne oplever generelt relationen til Fit for Kids-personalet som en vigtig forudsætning for, at 
de kan gennemføre programmet. Nogle familier mener dog, at Fit for Kids burde have været mere 
lydhøre overfor familiernes ønsker i forhold til bl.a. træningsaktiviteter undervejs.  
 
Enkelte synes at det kan virke modsat med al kontakten, blandt andet kan det virke lidt 
overvældende at blive ringet op, hvis barnet udebliver fra træning en enkelt gang. Ikke desto 
mindre er tilbagemeldingerne overvejende positive. Den megen kontakt resulterer imidlertid også 
i en stor arbejdsbyrde for Fit for Kids, og spørgsmålet er, om den mængde ressourcer, der er 
anvendt på opfølgning i første halvår, giver et realistisk billede af, hvad der vil være muligt i en 
udrulningsmodel. Det løbende behov kunne måske mindskes, hvis informationsniveauet om 
aktiviteterne fra start var mere grundigt. 
 
Planlægning og information fra Fit for Kids  
Hvor Fit for Kids har anvendt megen energi på opfølgning og løbende kontakt til familierne, har 
tilbagemeldingerne fra familierne båret præg af at programmet har været under løbende 
udvikling. Mange familier har efterlyst et højere informationsniveau, f.eks. så de fra starten havde 
fået en tids- og aktivitetsplan for programmet som ville gøre planlægningen lettere i en travl 
hverdag, samt at udmeldinger om aktiviteter kom ud i bedre tid. Familierne har løbende givet 
udtryk for, at sene udmeldinger fra Fit for Kids, har gjort det vanskeligt for dem at planlægge og 
indstille sig på, hvor meget tid de skulle bruge på Fit for Kids. 
 
Mange familier har ikke været klar over det egentlige indhold i programmet, og det viste sig før 
sommerferien, at en del af familierne med opstart i januar var af den opfattelse, at programmet 
kun forløb over et halvt år. Dette har for nogle resulteret i, at de har deltaget mere halvhjertet i 
anden halvdel af forløbet, fordi de her havde planlagt at prioritere nogle andre aktiviteter.  
 
Sms og email er centrale redskaber i Fit for Kids’ kommunikation, og i andet halvår er desuden 
oprettet en Facebook-gruppe, som er blevet brugt til opreklamering af aktiviteter, udveksling af 
opskrifter mv. Denne kommunikationsstrategi har været vellykket for den del af familierne, der i 
forvejen er brugere af sociale medier. Brugen af disse medier har imidlertid bl.a. været mindre 
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effektiv i relation til de forældre, der har et svagt dansksprogligt niveau. Her er Fit for Kids’ egen 
oplevelse, at den eneste farbare vej er et telefonopkald. Evaluator vurderer således, at brugen af 
sociale medier kan virke effektivt, men at den ikke kan stå alene. 
 

4.3. Forvaltningen af Fit for Kids 
 
Fit for Kids havde ved opstarten af projektet i Høje Taastrup kommune omkring 10 års erfaring 
med udvikling og afholdelse af vægttabs- og træningsforløb målrettet overvægtige og idrætsusikre 
børn. 

Det er imidlertid ikke evaluators oplevelse, at Fit for Kids-programmet på forhånd var et 
gennemprøvet koncept, som blot blev overført til en ny kontekst. Fit for Kids har selv givet udtryk 
for, at de har været nødt til at foretage en tilpasning af programmet i forbindelse med udviklingen 
af det koncept, som er blevet anvendt i Høje Taastrup. Dette begrundes bl.a. med, at CIM’s 
forskningsprojekt og de behov der har været i forhold til sammensætning af interventions- og 
kontrolgruppe, rekruttering mv. har haft konsekvenser for sammensætningen af programmet. 

Evaluator vurderer, at det er meget forskelligt, hvor gennemprøvede programmets forskellige 
elementer forekom ved projektstart. Hvor kostvejledningen fremstod gennemprøvet og rutineret, 
virkede træningskonceptet mere præget af improvisation, mens det i den første del af projektet 
var uklart, præcis hvilken status coachingen var i programmet. Ligeledes har også de øvrige dele 
som Premium, I-Power og ASSIST været under løbende udvikling, og en del af disse tiltag er først 
implementeret sent i forløbet. 

Det er evaluators vurdering, at den sene udarbejdelse af materialet er uhensigtsmæssig, fordi det 
på den ene side skaber uklarhed i forhold til dels forløbets progression og sammensætning, og 
dels hvor gennemtænkt og gennemprøvet konceptet er. Denne uklarhed er uhensigtsmæssig i 
forhold til såvel deltagere, som evaluator og bevillingsgiver.  

Bemanding og organisering 
Det er særligt to personer, som har tegnet Fit for Kids i Høje Taastrup Kommune. Disse to 
nøglepersoner i Fit for Kids har til sammen været gennemgående i såvel træning som coaching og 
kostvejledning. Dette har været en styrke for programmet i den forstand, at familierne har oplevet 
en høj grad af kontinuitet i forløbet, samt at de har mødt henholdsvis kostvejleder og coach i 
forbindelse med træning, og har kunnet benytte disse lejligheder til at stille spørgsmål og sparre i 
forhold til kost, motivation o.lign.  
 
Der er imidlertid også den ulempe ved denne fremgangsmåde, at der risikerer at opstå 
flaskehalsproblemer, når to personer skal varetage kontakten til 80 familier. Det er evaluators 
opfattelse, at Fit for Kids må betegnes som en spinkel organisation med få ansatte, samt der er 
tale om en uklar ledelsesstruktur samt en anvendelse af frivillig arbejdskraft, som der ikke er 
redegjort for, og som derfor fremstår uigennemsigtig. 
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KAPITEL 5 - Prisanalyse 
 
Rockwool Fonden har ønsket en prisanalyse af Fit for Kids i Høje Taastrup med henblik på at 
vurdere projektets omkostningsstruktur set i forhold til enkelte elementer effekt og betydning for 
programmet.  

Prisanalysen består af tre elementer. For det første foretages en vurdering af, hvorvidt det reelle 
omkostningsniveau i Fit for Kids svarer til budgettet. For det andet foretages en vurdering af, 
hvorvidt nogle af elementerne i Fit for Kids kan begrænses eller udelades, hvis udgiften pr. 
barn/familie skal reduceres. For det tredje inddrages eksempler på lignende projekter i Danmark, 
og der foretages en overordnet diskussion af omkostningsniveauet i Fit for Kids i forhold til 
lignende sundhedsprojekter målrettet overvægtige børn.  
 

5.1. Hvad har Fit for Kids kostet? 
 
Dette afsnit indeholder en vurdering af, hvorvidt Fit for Kids’ reelle udgifter har svaret til det 
budgetterede. Der er ikke tale om en egentlig prisanalyse, idet evaluator ikke har fået udleveret 
regnskabsmateriale fra Fit for Kids. Som følge af mangelfulde informationer må analysen betegnes 
som et estimat på baggrund af oplysninger fra Fit for Kids’ vedr. antal afholdte kostvejledninger og 
coaching sessioner, samt oplysninger fra det øvrige datamateriale vedr. lønninger, lokaleudgifter 
o.lign.  

I det følgende gennemgås de enkelte budgetposter én for én, for på den måde at danne et 
overblik over, hvorvidt de budgetterede udgifter vurderes at svare til det reelle forbrug.  

Budget 
Fit for Kids har budgetteret med en udgift på 10.960 kr. pr. barn for et forløb på i alt 40 uger.28  

Budgettet er fordelt på følgende poster: 

Budget – Fit for Kids Pr. barn 
Pr. hold 
ved 20 
børn 

Rekruttering:   4.000 

Informationsmøder og events 200 4.000 

Træning:   86.400 

Leje af sal (2 gange om ugen) 3.000 60.000 

Instruktørløn 1.320 26.400 

I-Power viljestyrkeprogram:   85.400 

Materialer 3.270 65.400 

Coaching (2 t. pr. barn/familie) 1.000 20.000 

Kostvejleder:   20.000 

2 t. pr. barn/familie 1.000 20.000 

Incitamentsprogram: 600 12.000 

Administration: 570 11.400 

I alt  10.960 219.200 

                                                        
28

 Eriksen, Nina Birk, Lars Bo Andersen og Bente Klarlund Pedersen: ”Fit For Kids – København. Et multifaktorielt 
interventionsstudie mod overvægt og fysisk inaktivitet hos børn”. 
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 Rekruttering: I november og december 2011 blev der til sammen afholdt 3-4 
introduktionsmøder for interesserede familier i Høje Taastrup Kommune, og derudover 
præsenterede Fit for Kids i samme periode programmet i en række skoleklasser i kommunen. 
Evaluator har ikke grundlag for at foretage en egentlig prisanalyse af timeforbruget i 
forbindelse med evalueringen, men som følge af de tidligere beskrevne udfordringer i 
forbindelse med rekruttering, er det evaluators vurdering, at det budgetterede beløb har 
været i underkanten i forhold til det reelle timeforbrug 
 

 Træning: Der er budgetteret med en timeløn til instruktørerne på 165 kr., og der er afsat 1½ 
time til hver af de to ugentlige træninger, hvor instruktørerne aflønnes for 2 timer pr. gang.29 I 
foråret 2012 deltog to instruktører i den ugentlige børnetræning i Fit for Kids og i forbindelse 
med lørdagstræningen har der oftest været tre instruktører til stede. Dette har således 
medført yderligere omkostninger til træning, end hvad der ligger i budgettet. I efteråret 2012 
har instruktørerne imidlertid delt børneholdene i mellem sig, så der kun har været en træner 
til stede i forbindelse hermed.  
 
Høje Taastrup Kommune har stillet lokaler gratis til rådighed for Fit for Kids, hvorfor der ikke 
har været de forventede udgifter til lokaleleje. Budgetposten ville svare til lejeudgifter til en 
gymnastiksal på 750 kr. for 1½ time, og det er evaluators indtryk at dette er lavt sat, så med 
mindre der kan skaffes gratis lokaler ville denne post sandsynligvis blive større. 
 

 I-Power viljestyrkeprogram: I denne budgetpost indgår løntimer og udviklingstimer.30 I det 
budgetterede beløb indgår desuden en lyd-CD og I-Power bog samt telefonisk 
opfølgning/sms/email.31 Desuden er der i forbindelse med PREMIUM-programmet blevet 
anvendt midler på præmiering af børnene ud fra Fit for Kids’ pointsystem. Udover disse 
oplysninger har evaluator imidlertid ikke indblik i, hvordan materialeposten konkret fordeler 
sig. Det er imidlertid evaluators vurdering, at denne budgetpost er højt sat. 
 

 Coaching: I tilknytning til det oprindelige budget står, at der er tale om ”Individuel 
Familiecoaching samtale i hjemmet”. Der var budgetteret med to coachingsamtaler pr. familie 
i løbet af 40 uger. For et hold med 20 deltagende børn bliver det samlet set 40 
coachingsessioner, og konkret for de to hold, der startede op i Høje Taastrup i januar, ville der 
således til sammen være tale om 80 coachingsessioner. En opgørelse fra Fit for Kids pr. ultimo 
november 2012, viste, at der i første halvår af 2012 var afholdt samlet set 50 
coachingsessioner (af disse har 10 familier modtaget 2 eller 3 sessioner), og i 2. halvår var 
afholdt 3 sessioner på opgørelsestidspunktet.32 Således var der altså samlet set afholdt 53 ud 
af 80 coachingsessioner. Hvad angår holdene opstartet i august 2012, var der ved 
opgørelsestidspunktet afholdt 22 kostvejledninger.33 Således er der gennemført færre 
coachingsessioner end budgettet tilskriver, og der er desuden blevet anvendt frivillige, 
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 Eriksen, Nina Birk, Lars Bo Andersen og Bente Klarlund Pedersen: ”Fit For Kids – København. Et multifaktorielt 
interventionsstudie mod overvægt og fysisk inaktivitet hos børn”. 
30

 Fit for Kids: ”FitforKids Udrulningsmodellen” 
31

 Eriksen, Nina Birk, Lars Bo Andersen og Bente Klarlund Pedersen: ”Fit For Kids – København. Et multifaktorielt 
interventionsstudie mod overvægt og fysisk inaktivitet hos børn”; FitforKids Udrulningsmodellen:6  
32

 Fit for Kids: ”Oversigt over Coachinger Januar Hold 2012” 
33

 Fit for Kids: ”Oversigt over Coachinger August Hold 2012” 
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ulønnede coaches ved en del af coachingsessionerne.  
 

 Kostvejledning: I budgettet er budgetteret med 2 timers kostvejledning pr. barn, hvilket 
samlet set svarer til 40 kostvejledninger pr. hold og 80 kostvejledninger for to hold. Her er 
ligeledes lagt op til ”Familiekostvejledning i hjemmet”.34 Ifølge en opgørelse fra Fit for Kids, er 
der for de to hold, der er opstartet i januar, til sammen gennemført 96 kostvejledninger, 
hvilket altså svarer til 16 kostvejledninger mere, end der er planlagt.35 Det er dog vigtigt at 
notere, at en del af de opfølgende kostvejledninger har haft en varighed på en halv time, og 
det er derfor ikke muligt at foretage en præcis vurdering af, hvorvidt der reelt er anvendt flere 
timer end budgetteret. På de hold, der er opstartet i januar 2012 blev både første og anden 
kostvejledning gennemført i hjemmet. Ifølge Fit for Kids har der været en ekstraudgift til 
transport forbundet med den opfølgende kostvejledning i hjemmet svarende til ca. 8000 kr.36 
Evaluator vurderer imidlertid, at også den første kostvejledning i hjemmet på grund af 
transporttiden har medført et væsentligt højere ressourceforbrug end anført i budgettet.  

 Incitamentsprogram: Evaluator er ikke i besiddelse af information vedrørende indholdet i 
denne budgetpost, og det er derfor ikke muligt at vurdere, hvordan de reelle udgifter til 
incitamentsprogrammet har været.  

 Administration: Heller ikke på denne post er evaluator i besiddelse af information, der kan 
bidrage til en præcis vurdering af, hvad budgetposten dækker over. Det er imidlertid 
evaluators vurdering, at der har været noget højere udgifter til administration, end hvad der er 
lagt op til i budgettet. Denne vurdering understøttes af, at Fit for Kids selv i et notat til 
Rockwool Fonden skriver, at Fit for Kids har ”investeret et meget stort antal timer” i projektet i 
Høje Taastrup. Ifølge Fit for Kids er disse timer anvendt på at ”tilpasse vores intervention og 
vores tilrettelæggelse heraf til de ændringer, der er opstået undervejs. Det drejer sig om 
ændringer til rekrutteringsmåden, til målgruppen, om personudskiftninger i forbindelse med 
rekruttering, info-møder, coaching og projektstyring. Hertil kommer et stort timeforbrug midt i 
interventionen på at uddannelse eksternt personale.”37 

I notatet til Rockwool Fonden redegør Fit for Kids for to yderligere ikke-budgetterede udgifter i 
forbindelse med projektet i Høje Taastrup Kommune: 

 Der er foræret børnene én sweatshirt mere end budgetteret. 

 Fit for Kids’ deltagelse ved afvikling af introduktionstest for de deltagende børn på lokale 
skoler i Taastrup og deltagelse af flere personer fra Fit for Kids på Rigshospitalet i 2 x 4 dage i 
forbindelse med diverse kliniske test på børnene. Timeforbruget ved disse lejligheder er 
imidlertid knyttet til forskningsprojektet ved CIM, og vil ikke være aktuelle i forbindelse med 
en eventuel udrulningsmodel. 

I notatet understreger Fit for Kids, at en stor del af det ekstra ressourceforbrug er specifikt for 
projektet i Høje Taastrup, og at det derfor ikke vil være relevant, hvis projektet skal gennemføres 
andre steder.  
 

                                                        
34

 Eriksen, Nina Birk, Lars Bo Andersen og Bente Klarlund Pedersen: ”Fit For Kids – København. Et multifaktorielt 
interventionsstudie mod overvægt og fysisk inaktivitet hos børn”. 
35

 Fit for Kids: ”FFK kostvejledning januar hold kostvejledninger” 
36

 Fit for Kids: ”Svar på Budget spm Styregruppemøde sept 2012 Fin” 
37

 Fit for Kids: ”Notat til Rockwool Fonden september 2012”.  
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Evaluator vurderer på baggrund af det foreliggende materiale, at den reelle udgift pr. barn i Fit for 
Kids i Høje Taastrup sandsynligvis svarer nogenlunde til budgettet pr. barn, idet nogle udgifter er 
lavere (f.eks. kan fratrækkes 3.000 kr. pr. barn fordi der ikke har været udgifter til leje af sal), mens 
udgifterne til f.eks. udvikling, administration og transport har været væsentligt højere end 
budgetteret.  
 
Ud over denne opgørelse pr. barn er det imidlertid samtidig vigtigt at gøre opmærksom på, at der i 
det oprindelige budget var lagt op til at gennemføre 5 hold med et samlet antal deltagere på 100. 
Som det fremgår af budgettet, er prisen pr. hold budgetteret til at koste 219.200 kr. I Høje 
Taastrup er gennemført 4 hold hvor til sammen 80 børn er startet op, og samlet set skulle der 
således alt andet lige være et budgetoverskud på 219.200 kr.  
 

5.2. Kan nogle elementer begrænses eller udelades for at reducere 
omkostningsniveauet? 
 

Som nævnt tidligere i evalueringen, har nogle af budgetposterne ikke været fuldstændig 
overensstemmende med de faktiske udgifter undervejs i forløbet.  

På baggrund af evalueringens dataindsamling er det ikke evaluators indtryk, at I-Power 
programmets materialer har spillet en afgørende rolle for de deltagende familier. Dette skyldes 
dels, at materialet først undervejs i forløbet blev udleveret til de familier, der startede op i januar, 
og dels at nogle familier ikke har haft kendskab til materialets eksistens, og dermed ikke fået noget 
afgørende udbytte af det.  

Evaluator vurderer ligeledes, at en uforholdsmæssig stor del af budgettet er afsat til materialer 
under I-Power viljestyrkeprogrammet. Posten er ikke udspecificeret nærmere, men evaluator 
vurderer, at der foruden SKAL-bogen er tale om præmier, som børnene kan optjene adgang til via 
projektets pointsystem. Som tidligere beskrevet, har familierne ikke givet udtryk for at 
pointsystemet har stået særlig centralt i deres bevidsthed, ligesom nogle mener, at præmierne er 
større end det egentlig ville være nødvendigt for at motivere børnene. Evaluator vurderer derfor, 
at budgetposten vedrørende materialer kunne nedbringes i forbindelse med et ønske om at 
nedbringe omkostningsniveauet i Fit for Kids.  

Som der tidligere i rapporten er redegjort for, er der blandt familierne forskelligartede opfattelser 
af udbyttet af coachingen. Derudover viser opgørelsen over coachinger i 2. halvår, at blot 3 af 
januarfamilierne på opgørelsestidspunktet havde taget imod tilbuddet om coaching.  

Det vil således være evaluators vurdering, at I-Power elementet (herunder coachingen) i Fit for 
Kids er den del, der bedst kan begrænses uden at effekten af den samlede intervention udvandes.  

Fit for Kids har selv udarbejdet en udrulningsmodel for Fit for Kids-projektet. Her lægges er op til, 
at der i forlængelse af projektet i Høje Taastrup Kommune kan udvikles en såkaldt 
udrulningsmodel med væsentligt lavere omkostningsniveau.  

Fit for Kids redegør i notatet ”FitforKids Udrulningsmodellen” for forskellige udgaver af Fit for Kids-
programmet, som kan udvikles på baggrund af projektet i Høje Taastrup. Disse modellers 
budgetter er væsentligt lavere end budgettet for modellen i Høje Taastrup Kommune. Eksempelvis 
redegøres for en udrulningsmodel der løber over 40 uger og inkluderer: 
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Fit for Kids Udrulningsmodel, 40 
uger 

Pr. barn 
Pr. hold 
ved 20 
børn 

Opstartsevent for alle familier            100 2.000 

Løntimer inkl. 
Incitamentsprogram, herunder  
træning, coaching, 
kostvejledning, telefonisk 
opfølgning på barn/familie, 
vedligehold af distributionsliste 
og udsendelse af materialer 

3.730 45.400 

Materialer 1.050 15.100 

Incitamentsprogram: 1.100 22.000 

I alt  5.980 119.600 

 

Denne model indebærer to ugentlige træninger, 3 timers coaching af barn og familie, 3 timers 
kostvejledning af barn og familie samt individuel kostplan, bi-ugentlig telefonisk opfølgning/e-
mails og ugentlig sms/hand-outs samt lyd-CD og I-Power bog.38 Med denne prissætning følger 
desuden en opstartspris på 6.500 kr. til dækning af omkostninger ved rekruttering/uddannelse af 
instruktør samt træningsudstyrspakke inkl. vægt med fedtmåler. Den reelle pris for et nystartet 
hold vil således være på 126.100 kr., og forudsætter at salleje er gratis, at der ikke er yderligere 
omkostninger til udvikling, at der ikke skal dækkes omkostninger for Fit for Kids i forbindelse med 
administration af udrulningsmodellen, og at der er en ”høj udbredelsesgrad, således at 
produktionsomkostningerne er beregnet ud fra at en stor andel af børnene i 20-percentilen 
omfattes af programmet”.39 

Evaluator vurderer, at prisen for alle elementerne sandsynligvis er lavt sat, og at et program i 
udrulningsmodellen ikke vil være i stand til at fraregne alle ovenstående udgifter. Det ville 
imidlertid kræve en meget mere detaljeret budgettering at vurdere, hvad der er den egentlige 
omkostningsstruktur. Det er uigennemsigtigt i den nuværende model.  

Evaluator vurderer således, at det vil være hensigtsmæssigt at udvikle et mere detaljeret budget 
for en eventuel udrulningsmodel, og at hvis prisen pr. barn skal holdes så lav, som der er lagt op til 
i ovenstående budget, vil det forudsætte en yderligere reduktion af specifikke budgetposter, f.eks. 
at den individuelle coaching erstattes af fælles gruppearrangementer og at Premium-systemet 
reduceres betragteligt.  
 

5.3. Omkostningsniveau i lignende sundhedsprogrammer for overvægtige børn i 
Danmark  

 
I forhold til vurderingen af omkostningsniveauet i Fit for Kids, er det interessant at rette blikket 
mod lignende sundhedsprojekter målrettet overvægtige børn. I følgende afsnit skitseres 
omkostningsniveauet i en række lignende projekter i Danmark. Projekterne er udvalgt, så de i 
længde og indhold så vidt muligt svarer til Fit for Kids. Der er desuden hovedsageligt udvalgt, der 
ligesom Fit for Kids har været under udvikling.  
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 Fit for Kids: ”FitforKids Udrulningsmodel” 
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 Fit for Kids: ”FitforKids Udrulningsmodel” 
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Der er tale om projekter med varierende målgrupper, omfang og aktiviteter, og det er derfor ikke 
muligt at foretage en direkte sammenligning. Nogle af projekterne er desuden finansieret dels af 
projektmidler og dels driftsmidler i kommunerne, og driftsmidlerne er typisk ikke udspecificeret i 
projekternes budgetter. Denne del af prisanalysen er derfor hovedsageligt illustrativ, og har til 
formål at tegne et overordnet billede af prisen pr. barn i lignende projekter.  
 
Der er tale om estimater som evaluator har udarbejdet på baggrund af oplysninger fra de enkelte 
projekter, samt efter sparring med dem. At der er tale om estimater betyder desuden, at der kan 
være betragtelige fejlkilder knyttet til beregningen af pris pr. barn på de enkelte projekter, hvilket 
eksempelvis kan skyldes, at nogle af udgiftsposterne er dækket af kommunale aktører.  
 

Projektets navn Indholdselementer Børnene Varighed Pris pr. 
barn (DKK) 

Projekt ROS – RUND 
og SUND, Viborg 
Kommune 
2010-2011 
 
Budget

40
: 300.000 

kr. 

4 ugentlige timer med fysisk aktivitet  

 
Informationsaftener og -dage for hele 
familien 
 
3-4 samtaler på Regionshospitalet i Viborg  
 
Undersøgelse af læge og sygeplejerske og 
samtale med diætist (udenfor budget) 

34 børn i 
alderen  
11-13 år 
med et BMI 
på min. 22 
 
 

Ca. 48 uger Ca. 8.824  

KanonSport, 
Frederiksberg

41
 

 
Budget: 120.000 kr. 

2 ugentlige træningsgange 
 
En hyttetur i starten af forløbet 
 
To madaftener for familierne 
 
Forældresamtale med KanonSports 
instruktører og 4 samtaler med KanonSports 
familie- og kostvejleder 

10-20 børn i 
alderen 10-
13 år 

Ca. 36 uger Ca. 8000 

TeenTarzan, 
Rødovre Kommune 
 
Budget

42
: 134.330 

kr. 

Der findes to motionshold, ét målrettet piger 
og ét målrettet drenge. Der afholdes af og til 
fællesarrangementer for begge køn. 
 
To ugentlige træningsgange  
 
5 timers kostvejledning, både i grupper og 

Ca. 25 børn i 
alderen 12-
16 år 

36 uger Ca. 5.400  

                                                        
40

 Projektet inkluderede en egenbetaling på 500 kr. pr. barn. Projektets største udgiftsposter var lokaleleje, transport, 
indkøb af mad og honorar til instruktører. Dette budget inkluderer imidlertid ikke lønninger til læge, diætist og 
psykolog. Disse faggrupper varetager opgaven i kraft af en ansættelse på børneambulatoriet ved Regionshospitalet i 
Viborg, og er ikke lønnet på projektmidler. Ved afslutningen af projektet rejste børnene en uge til La Santa Sport. 
Denne rejse lå ud over budgettet og blev finansieret af Knud Erik-fonden. 

41
 Sideløbende med deltagelsen i KanonSport deltager mange af børnene i et kostvejledningsforløb i kommunens 

sundhedscenter, men dette indgår ikke i KanonSports budget. I 2012 er 94.000 kr. gået til lønninger mens de 
resterende penge er gået til Kanonsports hyttetur, madaftener, besøg hos idrætsforeninger og private idrætsaktører, 
transport og udgifter til Kanonsports t-shirts og drikkedunke. 

42
 Løn til idrætsinstruktører udgør 93.330 kr. Instruktørerne lønnes til sammen for 6 timers træning ugentligt, 

timesatsen er på 255 kr., og lønudgiften til træning er dermed på samlet set 55.080 kr. over forløbet. Der er 
budgetteret med 5 timers kostvejledning pr. deltager gennem forløbet, og ved 30 deltagere giver dette en samlet 
udgift på 38.250 kr. Derudover er budgetteret med 35.000 kr. til materialer bestående af løbebånd og bøger/hæfter, 
og 6000 kr. til sociale arrangementer. 
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individuelt 
 
Madlavningsaftener hver anden måned 

Skole Camp Sund og 
Sjov,  
Odense Kommune i 
samarbejde med 
Syddansk 
Universitet 
 
Budget: 1,2 mio. 
kr.

43
 

Heldagsskole hver dag i 6 uger, hvor børnene 
undervises i sundhedsfaglige fag, hvor der 
indgår masser af leg, fysisk aktivitet og 
boglige fag.  

 Der er 3 timers fysisk aktivitet dagligt 

 6 timers teoretisk sundhedsundervisning 
om ugen.  

Forældrene modtager et kostkursus på 3x2 
timer, samt en bog med kostanbefalinger.  

Efter heldagsskolen følger et 
opfølgningsforløb på 46 uger med 4 møder 
for familien om kost og motion 

40 børn i 
alderen 11-
13 år 

I alt 52 uger Ca. 30.000 

BørneVægtCentret, 
Vesterbro 
 
Budget: 4,4 mio. 
kr.
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Individuelle familieforløb for 8-11 årige børn 
og deres familier, herunder læge-
undersøgelser og samtaler af 1½-2 timers 
varighed. Der tilbydes ca. 4-6 samtaler med 3-
6 måneders interval. 
 
Familiegrupper for børn i alderen 12-15 år og 
deres familier, herunder lægeundersøgelse og 
gruppemøder af 3 timers varighed. Familierne 
mødes ca. hver 6. uge i 1½ år. 
  
Tilbud om ugentlig træning 
 
Madværksted 

Ca. 190 børn 
i alderen 8-
15 år. Svært 
overvægtige 
børn, dvs. 
over 99 
percentilen i   

78-104 uger Ca. 23.000 
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 Tallene er usikre, da der ikke er lavet nogle egentlige beregninger på omkostningerne for hvert enkelt barn. Tilmed 
findes der poster i budgettet, som er allokeret arbejdet omkring forskningsprojektets kontrolgruppe. Kontrolgruppen 
rummer samme antal børn, som deltager i den intensive camp. Men størstedelen af omkostningerne er knyttet til 
afviklingen af den intensive camp. 
44

 Prisen pr. barn er udregnet med udgangspunkt i det samlede budget, som dækker alt fra husleje til lønninger osv. 


