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Innledning 
 
I 2016 ble Fritidserklæringen signert av Statsministeren, Barne- og likestillingsministeren, 
Kulturministeren, Arbeids- og sosialministeren, Kommunal- og moderniseringsministeren, 
Norges Idrettsforbund og en rekke andre organisasjoner. 
 
Fritidserklæringen har som formål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og 
økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet 
sammen med andre barn. 
 
Som et resultat av Fritidserklæringen har ALLEMED-verktøyet blitt utviklet av 
organisasjonsnettverket «Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap» (NDFU). Dette 
verktøyet er utviklet for å legge til rette for diskusjon på hvordan man kan inkludere alle 
barn og unge i fritidsaktiviteter. Og videre komme frem til gode løsninger i en kommune 
eller i en organisasjon. Selv om økonomi er den tydeligste barrieren som skal brytes ned med 
bruken av dette verktøyet, kan en rekke andre barrierer også diskuteres. 
 
Den enkle bakgrunnen for ALLEMED er den økende andelen barn og unge som vokser opp i 
lavinntektsfamilier nasjonalt, som også gjelder i Nordre Follo. Målsetningen er å gi alle barn 
og unge i Nordre Follo muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. 
 
For andre året på rad ble det arrangert ALLEMED-dugnad i Nordre Follo kommune. I fjor ble 
det avholdt digitalt i regi av Prosjektleder for ALLEMED, Erika Wollner. Det var 33 deltakere 
på dette arrangementet fra kommunen og frivilligheten. I år møtte det opp 41 deltakere til 
et fysisk møte på «Langhuset» 1. november (se vedlegg 1). 
 
Denne oppsummeringen er laget for å gi kommunen en førende retning i arbeidet med å 
innfri målsetningen om at alle barn og unge i Nordre Follo skal få muligheten til å delta i 
fritidsaktiviteter. Oppsummeringen består av fem deler, der del 3 fungerer som et referat. 
Del 1 og 4 er handler om de konkrete tiltakene fra i fjor og årets nye ideer. Del 2 og 5 er laget 
for internbruk med tanke på fremtidige arrangement. 
 
Oppsummeringens fem deler: 
 

1. Status etter fjorårets ALLEMED-dugnad. 
2. Beskrivelse av arbeidet i forkant av årets arrangement. 
3. Gjennomgang av arrangementet (referat). 
4. Kommunens prioriteringer i arbeidet videre med å inkludere alle barn og unge i 

fritidsaktiviteter. 
5. Evaluering av arrangementet 

 
 
 
 
 



Status etter fjorårets ALLEMED-dugnad 
 
Fjorårets arrangement resulterte i 5 konkrete tiltak som kommunen skulle jobbe med. Det 
var følgende: 
 

1. Etablere en god oversikt over fritidstilbudet for barn og unge i kommunen. 
2. Etablere en tilskuddsordning for barn og unge fra lavinntektsfamilier. 
3. Arrangere en årlig tverrsektoriell møteplass som samler kommunen og frivilligheten. 
4. Utvikle en aktivitetsapp 
5. Etablere prosedyrer for å identifisere barn og unge som faller utenfor 

fritidsaktiviteter. 
 
Gjennom tilskudd fra Bufdir kunne Nordre Follo kommune ansatte en Fritidskoordinator i 
50% stilling fra midten av august 2021 og ut juni 2022. Fritidskoordinator ble ansatt med 
ansvar for å følge opp tiltakene, og fungere som et bindeledd mellom frivilligheten og 
kommunen, og ulike sektorer innad i kommunen. 
 
Nordre Follo kommune inngikk et samarbeid med Frivillighet Norge om å være 
pilotkommune på www.ungfritid.no februar 2021. Dette er et nasjonalt register med formål 
om å samle alle fritidsaktiviteter i regi av frivilligheten. Per 1. november har 74 ulike 
organisasjoner registrert seg og kan vise til 68 aktiviteter. Det avholdes jevnlige statusmøter 
der representanter fra kommunen og frivilligheten diskuterer ungfritid.no, hvordan bruke 
tjenesten og forbedringer av tjenesten. Statusmøtene fortsetter enn så lenge. 
 
Kommunen har etablert en tilskuddsordning for å dekke utgifter knyttet til fritidsaktiviteter 
til barn og unge fra lavinntektsfamilier. Den årlige bevilgningen til kommunen er på 200.000 
kroner. Grunnet lav aktivitet under pandemien ble 100.000 kroner overført fra 2020 til 2021. 
Det betydde at det i 2021 var 300.000 kroner tilgjengelig. Dette ble brukt opp allerede i 
oktober 2021. Det tyder på at det reelle behovet for økonomisk støtte er vesentlig større 
enn kommunens bevilgning på 200.000 kroner. Det er nå åpnet for eksterne bidrag til denne 
tilskuddsordningen, og kommunen vil jobbe med å etablere samarbeid med lokalt 
næringsliv, ideelle organisasjoner og/eller privatpersoner for å kunne tilby tilskudd til flere 
barn og unge som trenger det. 
 
ALLEMED-dugnaden som ble arrangert 1. november 2021 er den årlige tverrsektorielle 
møteplassen mellom frivilligheten og kommunen hva angår arbeidet med at alle barn og 
unge i Nordre Follo skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens 
sosiale eller økonomiske situasjon. Planen er å arrangere et tilsvarende arrangement neste 
år, men med muligheter til å utvikle arrangementet. Det har kommet tilbakemeldinger om at 
det kan være idé at man arrangerer et arrangement på dagtid for å samle kommunen, elever 
og ansatte i skole med flere. Mens et arrangement på kveldstid samler frivilligheten og 
kommunen. Disse tilbakemeldingene tar vi med oss i arbeidet videre. 
 
Utviklingen av en aktivitetsapp har blitt vurdert som hensiktsmessig sammen med at Nordre 
Follo skulle bli innlemmet i Nasjonalt Fritidskort fra høsten 2022. Nå tyder det på at 
Nasjonalt Fritidskort skrinlegges med ny regjering. Arbeidet med en aktivitetsapp vil bli tatt 
opp igjen, men med nye premisser. 

http://www.ungfritid.no/


Prosedyrer for å identifisere barn og unge som faller utenfor fritidsaktiviteter har ikke blitt 
arbeidet med aktivt til nå, men vil bli tatt tak i den nærmeste tiden. 
 
Alle de fem tiltakene fra i fjor vil fortsatt være viktig å prioritere det neste året. 
 

Arbeidet i forkant av årets ALLEMED-dugnad 
 
Etter tilbakemeldinger fra frivilligheten ble mandagskvelder foreslått som den beste kvelden 
å arrangere en ALLEMED-dugnad. Det ble derfor vurdert ulike mandagskvelder i november, 
der valget til slutt falt på mandag 1. november, etter at vi fikk avklart at «Langhuset» kunne 
brukes til dette. 5. oktober ble de første invitasjonene sendt ut. De gikk spesielt til fjorårets 
deltakere og til Musikkrådet, Speiderrådet, Idrettsrådet og Kulturrådet med et ønske om at 
de inviterer sine egne medlemmer. Gjennom de neste ukene ble flere invitert, med et ønske 
om å samle en bred deltakelse fra både kommunen og frivilligheten. 
 
Vi hadde et samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i kommunen for å åpne opp for 
påmelding blant interesserte som vi selv ikke nådde ut til. Det førte til to nyhetssaker på 
Nordre Follos hjemmesider, som også ble publisert på Nordre Follos Facebook-side (se 
vedlegg 2). 
 
ALLEMED-verktøyet som ligger gratis tilgjengelig på www.allemed.no ble brukt til å 
forberede arrangementet, i tillegg hadde vi et forberedelsesmøte med prosjektleder for 
ALLEMED, Erika Wollner som ledet den digitale varianten av arrangementet i Nordre Follo 
kommune i fjor. Dette sammen med erfaringer fra fjoråret dannet grunnlaget for 
programmet for kvelden. Det var et ønske å få til et planleggingsmøte med noen fra 
frivilligheten, men dette fikk vi ikke til denne gangen. 
 
Ordfører Hanne Opdan ble sammen med Utvalgsleder Camilla Hille invitert for å åpne 
arrangementet og være til stede. Kaja Margrethe Larsen ble invitert til å orientere om Bufdir 
sin nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Dorthe Westgaard ble invitert til 
å presentere www.ungfritid.no og «Frivillighetens År» som finner sted i 2022. Dette var 
ment for å gi nyttig informasjon, kunnskap og inspirasjon til gruppeoppgavene som fulgte.  
 
Fredagen før arrangementet ble programmet og praktisk informasjon sendt ut til alle 
påmeldte. 
 
Vi valgte å invitere til at deltakerne skulle komme kl. 18.00 for registrering, tildeling av 
gruppe og muligheten til å bli kjent med andre deltakere og forsyne seg med pizza og 
mineralvann. Kl. 18.30 startet programmet. 
 
 
 
 
 

http://www.allemed.no/
http://www.ungfritid.no/


Gjennomgang av ALLEMED-dugnaden (referat) 
 
Når det nærmet seg kl. 18.30 hadde alle deltakerne kommet, forsynt seg og satt seg ved sine 
grupper. Deltakerne ble delt inn i 7 grupper. Ordfører Hanne Opdan og Utvalgsleder Camilla 
Hille åpnet arrangementet. Deretter holdt Kaja Margrethe Larsen en presentasjon om Bufdir 
sin nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Dorthe Westgaard fulgte etter 
med sin presentasjon av www.ungfritid.no og om «Frivillighetens År» som finner sted i 2022. 
Deretter fulgte en innledning til gruppeoppgavene ved Christopher Knudsen. 
 
På hvert av bordene var gruppeoppgavene skrevet ut i A3-størrelse i et gjenkjennelig 
utseende lik som PowerPoint-presentasjonen (se vedlegg 3). I tillegg til at oppgavene kunne 
sees tydelig på hvert av bordene så var ideen at gruppene kunne skrive svarene sine rett inn 
på arkene, og dermed lett å ta vare på til etterarbeidet. 
 
Første oppgave var å diskutere: «Hva gjør vi bra?». I denne oppgaven skulle gruppene 
reflektere over hva vi gjør bra, er stolte over i arbeidet med å inkludere barn og unge i 
fritidsaktiviteter. Gruppene ble også oppfordret til å dele konkrete historier der man har 
lyktes med å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter. Etter gruppearbeidet på ca. 10 
minutter fikk hver gruppe dele sine historier i plenum. Plenumsseansen tok ca. 15 minutter. 
En del av svarene var som følger: 
 
 

 

http://www.ungfritid.no/


I tillegg ble noen fine historier delt. Som at en mor selv tok initiativ til å skaffe en tolk, slik at 
tre jenter med utenlandsk bakgrunn kunne starte opp med håndball. Det var også et 
idrettslag som hadde blitt oppringt fra en skole der en elev ønsket å starte med håndball. 
Det viste seg at han egentlig hadde ment basketball, men endte opp med å elske håndball og 
ble en av lagets beste. Speideren hadde en dialog med flyktningstjenesten angående en gutt. 
Gjennom dette samarbeidet fikk han starte i speideren, og etter hvert ble også hans bror 
med. 
 
Andre oppgave var å diskutere: «Hvem vi er til for?». Til denne oppgaven fikk gruppene 2-3 
ulike beskrivelser av barn og unge i situasjoner som kan ha nytte av en form for oppfølging. 
De skulle velge seg en av beskrivelsene og svare på spørsmål knyttet til beskrivelsen. Dette 
skulle bevisstgjøre oss på hva det kan bety for barn og unge å delta, men også hva det kan 
bety for barnet å delta i en fritidsaktivitet som hen ikke liker. Vi skulle også diskutere 
hvordan vi kan oppdage at barn og unge ikke får delta i fritidsaktiviteter eller deltar i en 
fritidsaktivitet hen ikke liker og hvem som bør snakke med barnet om fritidsaktiviteter. Til 
denne gruppeoppgaven var det satt av ca. 15 minutter i gruppene. Etter det fikk gruppene 
dele sine refleksjoner i plenum i ca. 15 minutter. En del av svarene var som følger: 
 

 



Den tredje og siste oppgaven var å diskutere: «Hvordan får vi alle med?». I denne 
oppgaven skulle alle gruppene komme frem til ideer til hvordan vi sammen kan gi alle barn 
og unge i Nordre Follo kommune muligheten til å delta på fritidsaktiviteter. Hva kan 
kommunen gjøre? Hva kan kommunen samarbeide med frivilligheten om? Til denne 
gruppeoppgaven var det satt av ca. 15 minutter i gruppene og ca. 15 minutter i plenum og 
ideene ble skrevet inn i en padlet samtidig som de ble foreslått. 25 ideer ble foreslått. 
 
 

 



Kommunens videre arbeid  
 
Intensjonen var at vi mot slutten av ALLEMED-dugnaden skulle spissformulere ideene, 
fordele ansvaret og stemme over hvilke 3 – 5 ideer vi skal prioritere i arbeidet med å gi alle 
barn og unge i Nordre Follo mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Dette ble det ikke tid til, og 
dermed ble det foreslått en siste idé, en idé nr. 26. Det var at vi som jobber med dette i 
kommunen skulle bearbeide ideene og selv gjøre våre prioriteringer. 
 
I arbeidet med å bearbeide ideene startet vi med å slå sammen ideene som liknet 
hverandre. Det endte med 9 ideer. To av de ideene hadde store likheter med allerede 
eksisterende tiltak og ble derfor lagt til de gjeldene tiltakene. Det førte til nye 7 ideer som 
kommunen skal bearbeide videre før vi formulerer nye konkrete tiltak det kommende året. 
De 7 ideene er som følger i uprioritert rekkefølge: 
 

1. Markere «Frivillighetens År» i 2022. 
2. Utvikle transporttilbudet for barn og unge i forbindelse med fritidsaktiviteter. 
3. Tilrettelegge fritidsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
4. Etablerere tettere samarbeid mellom fritidstilbydere, næringsliv og kommunen. 
5. Styrke tolketilbudet for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter. 
6. Tilby prøvetid i fritidsaktiviteter for barn og unge. 
7. Styrke samarbeidet om anlegg og haller. 

 
Kommunen vil fortsatt jobbe med tiltakene fra i fjor, men også prioritere så mange av årets 
ideer som mulig når de er formulert til konkrete tiltak. 

Evaluering av arrangementet 
 
Fritidskoordinator Christopher Knudsen, hadde ansvaret for å planlegge og gjennomføre 
arrangementet og bearbeide materialet i etterkant. Folkehelsekoordinator Heidi Berentsen, 
var en betydelig bidragsyter i forkant, underveis og i etterkant. Fellesskaper Ida Skjerve bidro 
sterkt på selve arrangementsdagen. I tillegg var det et godt samarbeid med 
kommunikasjonsrådgiver Frøydis Osa i forkant med å lage nyhetssaker og publisere på 
Facebook. 
 
Til neste gang bør arbeidet i forkant være mer strukturert og målrettet. Det innebærer å 
avklare dato og sted tidlig, og starte å invitere 5-6 uker i forkant. Årets deltakere bør få 
invitasjon. Dialogen med de ulike Rådene bør starte tidlig slik at fritidstilbydere får invitasjon 
i god tid. I tillegg er det et ønske om å ha et større mangfold av deltakere til arrangementet. 
Det betyr bla. flere ungdom, flere med funksjonsnedsettelser og flere med 
minoritetsbakgrunn. En innsats må legges inn for å lykkes med det. 
 
Det bør også være et lite team, 3 – 5 personer som sammen planlegger arrangementet i god 
nok tid til at alle man ønsker å invitere mottar dette 5-6 uker i forkant. Dette teamet bør 
også sammen bli enige om program for arrangementet og fordele oppgaver under selve 
gjennomføringen. Underveis i arrangementet ble det viet mye tid til å dele historier, forslag 
og ideer i plenum. Skulle vi gjort det samme på nytt kunne det vært noe begrenset slik at vi 
fikk bedre tid til ideene mot slutten. 



I år ble det brukt 1,5 time med å rigge opp lokalet på «Langhuset» ved hjelp av 3 personer. 
Til neste år kan det med fordel være noe bedre tid og minst 3 personer tilgjengelig. Da 
deltakerne ankom var det 1 person som tok imot alle og registrerte dem, men til neste år 
bør det være 2 personer så det går raskere og smidigere, og at vi sørger for å registrere 
navn, rolle og e-postadresser på de vi ikke har registrert i forkant. 
 
Neste år er det også et ønske om å arrangere en egen ALLEMED-dugnad av og for barn og 
unge. Barn og unges stemmer er viktige i denne sammenheng. Om et slikt arrangement 
legges en god stund i forkant av det ordinære arrangement vil det kunne være et nyttig å ha 
det med inn i diskusjonene. Det bør etableres et samarbeid med ulike skoler, elevråd, 
Ungdomsråd for å få til et godt arrangement. 
 
Det har også kommet ønsker om å arrangere ALLEMED-dugnad med næringslivet og ideelle 
organisasjoner, kommune og frivillighet. Vi vil undersøke nærmere om det bør være et eget 
arrangement eller i det ordinære. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 1 – Deltakerliste 
 
 
 
 
 

 
 



Vedlegg 2 – Facebook-innlegg 
 

 



Vedlegg 3 – Gruppeoppgaver 
 
 
 
 

 


