Oppsummering fra
ALLEMED-dugnaden 2020

Zoom 19. november 2020
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Forord
Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) og Nordre Follo kommune
inngikk et samarbeid våren 2020 for å styrke kommunens og frivillighetens forutsetning og motivasjon
for å realisere Fritidserklæringens mål.
Målet var å gjennomføre en ALLEMED-dugnad der kommunens førstelinjetjeneste, som møter barn,
unge og familier, kommer sammen med lokal frivillighet og beslutningstakere for å komme frem til
konkrete ideer, som kommunen har ansvar for å forvalte og realisere.
ALLEMED- dugnaden ble gjennomført av ALLEMED ved Erika Wollner på Zoom 19.november.
Oppsummeringen er basert på svarene, innspill og konkrete ideer som ble skrevet rett inn i padlets i
gruppene og i chatten, under dugnaden. Listen over deltakere og kjøreplan er vedlegg til
oppsummeringen.
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MÅL FOR DUGNADEN
Alle barn og unge i Nordre Follo skal ha muligheten til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens
økonomi.

OPPGAVE 1: HVA GJØR VI BRA?
Hva er vi stolte av at vi gjør allerede i dag for å sikre at barn og unge deltar i fritidsaktiviteter uavhengig
av familiens økonomi?

OPPGAVE 2: HVEM ER VI TIL FOR?
Hvordan kan vi bidra til at barn får mulighet til å delta i selvvalgte fritidsaktiviteter, uavhengig av
familiens økonomi?
Gruppene diskuterte deltakelse i fritidsaktiviteter med utgangspunkt i fem forskjellige tilfeller. Hver
gruppe fikk tildelt et tilfelle og diskuterte rundt spørsmålene:
1. Hvilke ringvirkninger kan det ha for barnet å ikke få delta/fortsette i en fritidsaktivitet han eller
hun liker sammen med jevnaldrende?
2. Hvordan oppdager vi at barnet ikke deltar/er på vei ut av fritidsaktivitet på grunn av familiens
økonomi?
3. Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og muligheter for
å delta?
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Innspill til spørsmålene:
1. Oscar kan falle fra på flere områder. Mister muligheten til å blomstre ved å gjøre noe
han liker.
2. Vanskelig. Få eller ingen oppgir økonomi som grunn for å ikke delta. Oscar beskytter
sannsynligvis foreldrene sine, og det er vanskelig å få fram at han egentlig vil spille
gitar.
3. Hvem bør snakke med Oscar om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?
a. Lærer
b. SFO
c. Helsesykepleier
d. Fritidsklubber
e. Noen som kan fortelle om mulighetene for fritidsaktiviteter som finnes
Annet som kom fram i diskusjonen:
•
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De som er tett på barnet må ta tak i og prate med barnet. Er det mange unnskyldninger/lav
deltakelse/oppmøte bør det være noen som tar kontakt med hjemmet/barnet eller en annen
som er tett på. Hva er egentlig grunnen til fraværet eller unnskyldningene.

•
•
•
•
•

Personvern - hva har man lov til og ikke lov til?
Tilskuddsordninger til organiserte aktiviteter kan søkes på og Oscar kan gjennom ordningen
begynne på kulturskolen.
Det må etableres en portal hvor barn og unge kan gå inn og finne hvilke aktiviteter som finnes.
Det bør finnes lett tilgjengelig informasjon om hvor barn og unge samt foreldre kan henvende
seg på hor de kan få hjelp og veiledning.
Kommunikasjonsmuligheter mellom lærer - NAV

Innspill til spørsmålene:
1. Lettere å falle utenfor med tanke på venner og skole. Psykisk uhelse fordi man er annerledes,
ikke deltar på det samme som vennene.
2. Melder seg ut av samtalen og/eller gruppa da de ikke selv kan være med. Hun er lite sosial.
Hun er ikke proaktiv og tar kontakt selv.
3. Hvem bør snakke med Amina om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?
a. Skole
b. Helsesykepleiere
c. Andre trygge voksne
Annet som kom fram i diskusjonen:
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•
•
•
•

Viktigste arena for ungdommen er skolen, her er det også lettest å møte ungdommene og
skape tillit.
Sosialisering skal mye med skolen å gjøre, se skolen/FAU som arena for å bygge opp sosiale
aktiviteter.
Organisasjoner som jobber for ungdommer, kan komme på besøk til skolene. Kanskje en
organisasjon hver måned kan inviteres til for å presentere seg selv?
Skolen kan ha en kanal på Snap, sette mer søkelys på aktiviteter gjennom sosiale medier.

Innspill til spørsmålene:
•
•
•
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Utekontakten kan fange han opp og kanalisere interessene hans mot en fritidsaktivitet.
For å skape kontakt er det viktig med en han har en relasjon til, og en han stoler på.
Kanskje kan denne relasjonen hjelpe han inn i aktivitet. Finnes det noen i Ski hockey som kan
bistå? Kanskje noen kan hjelpe han forbi ventelisten?

Innspill til diskusjonen:
•
•
•
•
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Trener ringer til leder i idrettslaget.
Opprette et fond eller lignende, som kommer fra støtte fra ulike foreninger. Ta av dette fondet
til å dekke utgifter for de som ikke har mulighet til å betale selv.
Ha en ekstra buffer i lagkassa til slike saker.
Tips: Dele ut gjenglemttøy, som ikke blir hentet av eier, til barn som ikke har råd til å kjøpe
klær.

Innspill til spørsmål
1. Handler om å få Per involvert på andre arenaer enn sitt roms fire vegger.
3. Hvem bør snakke med Per om fritidsaktiviteter og muligheter for å delta?
a. Skolen/SFO
Annet som kom fram i diskusjonen:
•
•
•
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Tipse om aktiviteter og tilbud som er gratis eller har lav kostnad innenfor Pers
interesseområder. Kanskje noe som er nært og hvor han har bekjente/venner som allerede har
en tilhørighet.
Mer tid til samtaler på tomannshånd i skolen eller på andre arenaer hvor det er voksne
tillitspersoner til stede.
Spørre eller vise interesse for Per, og fremme informasjon om tilbud på en indirekte måte

OPPGAVE 3: VEIER INN I FELLES-SKAPET OG KONKRETE LØSNINGER
Felles spørsmål:
1. Hva kan vi gjøre for at alle barn og unge i vår kommune får delta i fritidsaktiviteter uavhengig av
familiens økonomi?
2. Hva kan vi som kommune gjøre?
3. Hva kan kommunen samarbeide med frivilligheten om?
Avklaring:
•
•

Avklare hvem som har ansvar for hva, og gi informasjon om de ulike tilbudene som finnes.
Opprettholde fritidsklubbene

SAMARBEID
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeid med skolene og skolehelsetjenesten ved at de snakker med barna om
fritidsaktiviteter i elev -og helsesamtaler. Gi informasjon om tilbudene og fange opp de som
faller utenfor.
Styrke samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten
Samarbeid med NAV, Bufdir, NIF
Bedre samarbeidet mellom skole, fritidsklubber, idrettslag, barnevern og tilrettelagt aktivitet
Åpen hall til egenorganisert aktivitet
Samarbeide med Røde kors om deres tilbud
Samarbeide tett med foreldregruppa. Lytte til forventninger og behov.

ØKONOMI
•
•
•
•
•
•
•

Utvikle en kommunal tilskuddsordning til barn som faller utenfor.
Etablere et klubbfond som bidrag til at vanskeligstilte kan delta.
Gratis leie av kommunens lokaler
Gratis transport til og fra trening\aktivitet
Billigere tog og buss for barn\ungdom
Det skal ikke være opp til de som har utfordringer å søke om penger
Så lav deltakeravgift som mulig, tilby lavterskeltilbud

INFORMASJON
•
•
•
•
•
•
•
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Lage informasjonsfilmer om tilbudene for å vise hva aktiviteten består av og for å rekruttere
nye barn.
Snakke sammen, dra nytte av hverandres utvikling og erfaring.
Det er lettere å ta kontakt når man har et ansikt å forholde seg til.
Informasjon på flere språk
Samarbeid med frivilligheten om kompetanseheving for å inkludere barn og unge i
fritidsaktiviteter
Tolkehjelp
Opplæring til foresatte i sosiale plattformer for kommunikasjon. For eksempel Spond.

•
•
•
•
•
•

God informasjonsflyt innad i kommunen. Korte avstander for å få riktig informasjon
Informere om fritidstilbudene på første skoledag
Arrangere informasjonsmesse en gang i året. Ung i Ski er et eksempel på dette.
Informasjon til nyinnflyttede om hvor foreldre/ungdom kan finne informasjon om
fritidstilbud og få økonomisk støtte.
App med oversikt over fritidstilbud for barn og unge.
Få med ungdommene selv til å utvikle plattformer for god kommunikasjon.

OPPGAVE 4: KONKRETE IDÉER VI VIL JOBBE VIDERE MED
Ideene er satt opp i prioritert rekkefølge etter antall hjerter de fikk av gruppene.

1 (6 hjerter)
Aktivitetskort/aktivitetsapp. (6 hjerter) Det er viktig at ungdommen møter det samme systemet og
har like muligheter, uansett hvilket idrettslag eller organisasjon barn/ungdom ønsker å være med i.
Det er ønske om en app som er attraktiv å bruke for alle barn og unge uavhengig av økonomiske
forutsetninger. Samtidig må appen sikre at barn og unge som trenger det kan få økonomisk støtte
«usynlig» gjennom appen. Markedsføring: Ungdom kan kanskje brukes til å reklamere for egne
aktiviteter og det nye aktivitetskortet/aktivitetsappen på Tik Tok, Snap og Instagram. Kanskje dette
vekker interesse for å få flere med og sluse dem inn på samme plattform.

2 (3 hjerter)
a) En kommunal pott til barn som faller utenfor.
- Mange vanskeligstilte familier har ikke mulighet til å stille opp på dugnad - dette går igjen utover
f.eks. idrettslag. Her kan en kommunal pott hjelpe.
•
•
•

Kommunen kan søke om tilskudd for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter
Viktig med litt økonomisk slingring i en klubb, slik at hver organisasjon har mulighet til å gå
litt utenfor (og gi litt ekstra)
Røde kors får blant annet inn relativt store summer fra pantelotteriet. Kunne noe av dette bli
brukt for å dekke fritidsaktiviteter til barn og unge? Et tettere samarbeid mellom kommunen
og store organisasjoner som Røde Kors kan være gunstig for begge parter

b) Samarbeid med frivilligheten (benytte eksisterende nettverk)
•
•
•
•

Kartlegge eksisterende tilbud og nettverk, for å kunne samkjøre både prosjekter og søknader.
Kjenner lag og foreninger til ordningene som finnes?
Nettverket til f.eks. Røde Kors kan benyttes til arbeidet med å inkludere barn som faller
utenfor. Røde kors kan søke om midler fra sentralt hold og har flere ressurser, for eksempel
transportmuligheter.
Lage en lukket Facebook gruppe, “Alle med i Nordre Follo", hvor vi kan ha et tettere
samarbeid/kommunikasjon? Et sted å tipse og spørre om aktiviteter, tilskuddsordninger,
frivillige tilbud og tjenester med mere.

c) Bruke skolens elevsamtaler - som informasjonskanal om fritidsaktiviteter og til å fange opp barn
og fange opp utsatte familier
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•
•

Få inn obligatoriske spørsmål om fritid ("Hva gjør du på fritiden?")
Fritid er tema i samtale med helsesykepleier

d) Åpen møteplass
•

•

Et sted eller samling for å presentere eksisterende tilbud og dele informasjon i området. For
eksempel en fritidsmesse. Fritidsmessen kan gjennomføres på skolen, for å fange opp alle.
Om skolene har bedre oversikt over fritidstilbudene, kan de lettere veilede barn/unge i tråd
med deres ønsker.
Fritidstilbud kan være eget tema i en time eller knyttes til kompetansemål i undervisningen.
Rekruttering og reklame skjer allerede i klasserommet av elevene.

3 (2 hjerter)
a) Tverrsektoriell møteplass - En årlig møteplass for frivillighet og kommunen
•
•
•
•
•
•

Viktig med felles idemyldring
Viktig med flere representanter fra ungdomsråd og elevråd. De kjenner målgruppen.
Viktig at representanter fra skolen og helsesykepleiere deltar
Representanter fra ungdomsorganisasjoner som Røde Kors ungdom.
En workshop bare for barn og ungdom, i tillegg til en ALLEMED-dugnad for representanter fra
kommune, ungdom, organisasjonene og næringslivet.
Forslag: Ungdomsrådet arrangerer en lignende samling årlig for elevrådene. Ungdom er en
stor, ubrukt ressurs. For eksempel en ALLEMED- samling for barn, eventuelt med
representanter fra fritidsklubbene og tilbydere av aktivitet som gjester.
Gjennomføre en årlig spørreundersøkelse blant barn og ungdom om hva de gjør på fritiden,
og eventuelt hva som kan hjelpe dem for å få tilgang til den aktiviteten de ønsker?

b) Synlighet/formidling - åpen og dynamisk aktivitetskalender i Nordre Follo for både foreldre,
barn/unge og trenere/ansatte i kontakt med barn/unge
•

Informasjon om eksisterende tilbud/muligheter bør samles på et sted - det samme gjelder
tilskuddsordninger.
Tilrettelegge for å kunne dele på ulike nettsider.

•
•
c) Holdningskampanjer
•
•

Viktig å jobbe med holdninger og forventninger i foreldregrupper og blant barn og unge.
Hvor skal lista ligge i forhold til kostnader, f.eks. treningsleir, og dugnad for å gjennomføre
ulike aktiviteter?
Veiledning av trenere/Idrettslag/foresatte

d) Legge til rette for et bredt tilbud av aktiviteter
•
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Opprettholde fritidsklubbene

4 (1 hjerte)
a) Oppfølging fra kommunen
• Kommunen bør stille med midler - men også med personell (en som følger opp)
b) Lavterskel tolkehjelp
• Hvordan kan vi benytte eksisterende nettverk til f.eks. tolking?
c) Gratis tilbud for flere enn en
• Viktig å kunne ta med seg noen på aktiviteter, ikke bare få billett til f.eks. en.
d) Transport.
•
•
•

11

Få på plass bedre transportordninger
Det er behov for billigere buss og tog
Tilby et antall gratis turer med kollektivtrafikk

VEDLEGG
Gruppeinndeling til ALLEMED dugnaden 19. november
Gruppe 1
Gunn Elise Saltveit
Hanne Karin Heum
Helga Bergholtz
Grete Akselsen
Trond Linnestad

Frivilligkoordinator
Rådgiver skole
Finstad skolekorps
Oppegård Røde Kors
Daglig leder i Nordre Follo idrettsråd

Gruppe 2
Katerina Kolbu
Vilde Gullaug Valli
Pekka Lundefaret
Cecilie Eriksen
Maria Rugaas

Fellesskaper
Avlastningsboliger
PULS samfunn
Nattravnene Langhus
Kolbotn IL

Gruppe 3
Heidi Berentsen
Christian Lund
Dag Johnsrud
Elisabeth K B Bøhler

Folkehelsekoordinator
Leder Vassbonn fritidssenter
Oppegård Røde Kors
Myrvoll speidergruppe

Gruppe 4
Ida Skjerve
Stein Nøsting
Muhammad Hassan Mahdi Naqvi
Hege Frøyna
Ingrid Dugstad Marthinsen

Fellesskaper
Leder Ung fritid
Ungdomsrådet
Daglig leder Oppegård IL
Inntak og koordinering Habilitering

Gruppe 5
Vicki Olafsen
Iris Elise Silen Torresdottir
Anne- Kirsti Brattlie
Sindre Rønning Huber
Anora Forsmo

Barne- og ungdomskonsulent
Nordre Follo bibliotek
Langhus IL Alliansen
Idrettskonsulent
Ungdomsrådet

Gruppe 6
Kjersti Hoff
Elin Slenes
Lida Rahman
Kristin Schanke
Rune Eriksen

Flyktningkonsulent
Kolbotn IL
Ungdomsrådet
Utekontakt
Kulturskolen

Gruppe 7
Tone Lauvstad
Ragnhild Karlsen
Eivind Årskog Kjeldsen
Vigdis Fredriksen

Utekontakt
Ski IL fotball
Ungdomsrådet
Familieteamet NAV
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Velkommen til dugnad,
Nordre Follo!

KJØREPLAN FOR ALLEMED-DUGNAD
Dette dokumentet inneholder alt du trenger for å delta på den digitale
ALLEMED-dugnaden. Sørg for å ha dette oppe og tilgjengelig på din
digitale enhet når vi setter i gang!

Her finner du de fem ulike stegene vi skal gjennom med beskrivelse
av oppgaver, og hvilke digitale verktøy som skal brukes til hvilken tid..
I løpet av dugnaden skal vi bruke to digitale verktøy: Mentimeter og
Padlet. I hvert steg av planen står det beskrevet hva som skal brukes
og hva som skal fylles inn på de ulike stedene. Klikk på linken i hver
oppgave (hver oppgave har forskjellige linker, så husk å trykk riktig ut
ifra hvilken oppgave vi er på). Vi veileder dere gjennom alle
oppgavene.
Lykke til!

1.VELKOMMEN OG MÅL
Vi ønskes velkommen av ordfører Hanne Opdan før Erika fra ALLEMED tar oss gjennom
dagens agenda, målet med dugnaden og en introduksjon til tema for dugnaden;
Hvordan inkludere barn og unge inn i fritidsaktivitet som vi vet står utenfor.
Vi møtes i hovedrommet på Zoom. Vær presis og følg med!
Trykk her for å bli med i møtet.

2. HVA GJØR VI BRA?
Hva er vi stolte av at vi gjør allerede i dag for å sikre at barn og unge deltar i
fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi? Har vi en konkret historie
der vi klarte å bidra til at et barn kom inn i en fritidsaktivitet? Hvordan fikk vi til
det?
Gruppediskusjon (7 min):
Bli enige om hvem som skal fylle inn alle eksempler dere er stolte av i Mentimeter:
Det finner dere her (fungerer på mobil, data, ipad o.l..). Fyll inn stikkord, så kan dere
utbrodere i fellesskap.
Bruk nummerkoden: 3
 7 36 74 2
Dette kan være alt fra konkrete tiltak, prosjekter og politisk forankring, til samarbeid,
ildsjeler og frivillig innsats. Kanskje noen også har en personlig gladhistorie man ønsker å
løfte?
Bli enige om hvem som skal presentere gruppens eksempler i plenum.
I fellesskap: Hver gruppe løfter det de er stolte av for resten av deltakerne.

3. HVEM ER VI TIL FOR?
Hvordan kan vi bidra til at barn får mulighet til å delta i selvvalgte
fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi? Under dette punktet i
kjøreplanen skal vi diskutere ulike caser.
Gruppediskusjon (7 min):
Hver gruppe har blitt tildelt en case. De finner dere i Padlet, her.

Velg en person som har ansvar for å notere ned gruppens svar på spørsmålene under,
og fyll inn i t ekstboksen som har navn til den gruppen du er i. Dette gjøres ved å trykke
på pluss-tegnet under tekstboksen. Dere kan legge til så mange tekstbokser dere
ønsker.
Sammen skal dere svare på disse spørsmålene knyttet til casen dere har fått:
1.

Hvilke ringvirkninger kan det ha for barnet å ikke få delta/fortsette i en
fritidsaktivitet han eller hun liker sammen med jevnaldrende?
2. Hvordan oppdager vi at barnet ikke deltar/er på vei ut av fritidsaktivitet på grunn
av familiens økonomi?
3. Sett fra barnets perspektiv, hvem bør snakke med barn om fritidsaktiviteter og
muligheter for å delta?
Bli enige om hvem som skal presentere gruppens svar i plenum.
I fellesskap: Når vi samles igjen, skal hver gruppe presentere sin case og sine svar.

4. VEIER INN I FELLESSKAPET
Dere har nå hatt en samtale om verdien av å delta og hvordan fange opp de
som faller utenfor. Kanskje har dere fått noen aha-opplevelser, kanskje noen
nyttige påminnelser. Det neste er å føre samtalen til handling.
Gruppediskusjon (12 min):
● Hva kan vi gjøre for at alle barn og unge i vår kommune får delta i fritidsaktiviteter
uavhengig av familiens økonomi?
● Hva kan vi som kommune gjøre?
● Hva kan kommunen samarbeide med frivilligheten om?
Mens dere drøfter dette i gruppen, skal en person fylle inn i “padlet” - bli enige om hvem
det skal være. Padleten finner dere her.
Bli enige om hvem som skal presentere gruppens svar i plenum.
I fellesskap: Når vi samles igjen skal hver gruppe presentere sine tanker og ideer.

5. KONKRET IDÈ
Basert på det vi har snakket om i forrige oppgave, skal vi sammen komme
frem til 1-3 konkrete idéer som vi vil jobbe videre med.
Gruppeoppgave (5 min): Ta utgangspunkt i padlet fra steg 4, som dere finner her. Velg
1-3 ideer som dere har mest tro på for å få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter i vår
kommune.
En konkret idé bør inneholde:
1. Kort beskrivelse av idéen
2. Hvilke aktører bidrar?
3. Hva er det aller første skrittet som kan hjelpe ideèn i gang?
Bli enige om hvem som skal presentere gruppens konkrete ideer i plenum.
I fellesskap: Hver gruppe presenterer sine idéer. Sammen skal vi komme frem til hvilke
idéer vi skal jobbe videre med, og hvem som skal ta ansvaret for å følge dette opp.

Takk for ditt bidrag i dag!
Besøk oss på www.allemed.no

