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Søkerorganisasjon Navn på tiltaket  Innvilget  Oppsummering 

BEVISSTUNG Erfaringskonsulenter- et 
bindene ledd mellom skole, 
hjem og fritid 

    1 200 000  Arbeidsmodellen legger vekt på 
erfaringskonsulent som et bindene ledd 
mellom skole hjem og fritid. De jobber ut i fra 
teoriene helhetlig tilnærming og 
nærversarbeid. Ungdommen får oppfølging 
på skolen av erfaringskonsulenten. 
BevisstUng tilbyr fritidsaktiviteter for 
ungdommen minimum 2-3 ganger i uken. 
Kontakt med hjemmet, skjer gjennom 
oppfølgingen på skolen og fritiden. Det 
essensielle i arbeidsmodellen er bruken av 
erfaringskompetanse i møte med 
fagligkompetanse for å kunne hjelpe 
ungdommene på best mulig måte.  

EA - 
INTERNETTKAFEEN 
PÅ INDERØYA 

Ungdomskoordinator for 
ung frivillighet og ung jobb 

       500 000  Ungdomskoordinator for ung frivillighet og 
ung jobb i samarbeid med frivillige 
organisasjoner, kommunale aktører og lokalt 
næringsliv. Skaper økt aktivitet og 
arbeidstrening på fritidsarenaen. Tiltaket skal 
føre til bedre informasjonsflyt mellom ulike 
aktører og bidra til å oppfylle målene i 
fritidserklæringen.  

ELNESVÅGEN OG 
OMEGN IDRETTSLAG 

Fotballguide        100 000  Elnesvågen fotball ønsker å ha et 
pilotprosjekt kalt "fotballguide", hvor vi 
ansetter en person i cirka 20% for å sikre 
flyktningbarn i kommunen en tryggere, 
raskere og mer vellykket inkludering inn i 
fotballen. Klubben har tro på at en trygg og 
veiledet inkludering vil holde disse barna 
inne i fotballen, og at foreldrene vil oppleve 
at de etter hvert mestrer å stå i oppgaven og 
oppfølgingen selv, med denne type 
tilnærming. 

FRIVILLIG GULSET Forum for Nærmiljø og 
Oppvekst (FNO) - Gulset 
2021 

       400 000  Forum for Nærmiljø og Oppvekst er et 
utviklingsprosjekt som styrker effekter av 
eksisterende og nye inkluderingstiltak på 
bydelsnivå ved regelmessig og systematisk 
samarbeid mellom offentlige og ideelle 
aktører. 
 
FNO-Gulset skal redusere antall barn utenfor 
fritidsaktivitet med 60%, øke deltakelse fra 
barn i ferieaktiviteter med 60% og redusere 
antall ungdom som i UNGDATA svarer at 
økonomi hindrer dem fra fritidsaktivitet med 
60 %. 

FRIVILLIGHET NORGE Frivillighetsløftet 2021        300 000  Tiltaket det søkes midler til skal føre til økt 
oppslutning om og oppnåelse av 
Fritidserklæringens mål gjennom økt dialog 
og samhandling mellom frivillige lag og 
foreninger og kommunen. Frivillighet Norge 
tilbyr kommunene et velutprøvd opplegg som 
omfatter a) et møte med kommuneledelse, 
b) en åpen kveldskonferanse med bredden 
av lag og foreninger og c) skriftlig 
dokumentasjon som kan brukes i 
kommunens utvikling av en egen 
frivillighetspolitikk. 
I tillegg tar Frivillighet Norge initiativ til 
nasjonale og regionale konferanser i 
samarbeid med KS og fylkeskommuner - der 
frivillighetspolitikk settes på dagsorden. Ny 
forskning viser at kommuner med en 
helhetlig frivillighetspolitikk har mer dialog og 
samhandling med de frivillige 



organisasjonene enn kommuner som ikke 
har en slik politikk. 

Gloppen kommune Aktiv fritid for alle barn        170 000  Kommunen ønsker eit tettare samarbeid 
med frivillege organisasjonar for å kunne 
tilrettelegge betre for barn i 
låginntektsfamiliar. Kommunen vil prøve ut 
"Alle Med" - verktøyet i lag med idrettslaga i 
kommunen, og ei ordning med 
fritidsassistent som starthjelp for utsatte 
barn/familiar.  
 
Dette, saman med systematisk innhenting av 
erfaringar frå barn/familie, organisasjon og 
hjelpeapparat, skal gje grunnlag for ein lokal 
arbeidsmodell for inkluderingsarbeidet. 

KULTUR I GAMLE 
OSLO AS 

 KIGOmetoden- Verktøy for 
inkluderende fritidsaktiviter 

    1 400 000  KIGO-metoden er et verktøy for inkludering i 
fritidsaktiviteter som har blitt til gjennom 
KIGOs arbeid med barn og unge i bydel 
Gamle Oslo. Verktøyet er en systematisk 
tilnærming til inkludering og oppfølging, med 
mål om at alle barn skal få delta i 
fritidsaktiviteter med andre barn. I dette 
tiltaket vil modellen utprøves, videreutvikles 
og ferdigstilles i samarbeid med Vahl skole. 
To relasjonskontakter skal sette KIGO-
metoden ut i livet og måle effektene av de 
ulike tiltakene. Direkte kontakt med 
hjemmene via telefon eller fysiske møter er 
en ressurskrevende, men effektfull del av 
arbeidet. Samarbeid mellom skole, hjem og 
fritidsaktører er også sentralt. 
Relasjonskontaktene vil også samle 
erfaringer og gjøre kvalitative og kvantitative 
målinger, og dele funnene både ved å tilby 
foredrag og seminarer for relevante aktører i 
feltet. 

LIER IDRETTSRÅD Aktivitetsguide i Lier         400 000  Lier idrettsråd jobber aktivt for å integrere og 
involvere alle barn og ungdom i organisert 
idrett. For å nå bedre ut til barn og unge som 
rammes av fattigdomsutfordringer vil de 
samarbeide med Kultur og fritidsavdelingen i 
Lier kommune og NAV Lier, som kjenner til 
familiene som trenger hjelp. De vil gjennom 
dette tiltaket ansette en aktivitetsguide på 
fulltid. Kommunen tilbyr kontorplass for et 
tettere samarbeid, mens 
arbeidsgiveransvaret ligger hos idrettsrådet. 
Alle samarbeidspartene ser behov for 
aktivitetsguider som kan fange opp, 
informere og følge opp barn og unge som 
faller utenfor. Målet er å hjelpe til med de 
praktiske tingene som må på plass for å bli 
deltaker i idretten. Denne arbeidsmetoden er 
helt ny i Lier kommune, og behovet er stort. 



MULTIKULTURELT 
INITIATIV OG 
RESSURSNETTVERK 
(MIR) 

Min første fritidsaktivitet        621 000  Gjennom tiltaket vil MIR, i samarbeid med 
Atlas Kompetanse, tilby barn i nybosatte 
flyktningfamilier en flerkulturell 
aktivitetskontakt med språkkompetanse som 
jobber over tid med fokus på å få foreldrenes 
og barnas tillit, for å legge til rette for 
langvarig tilknytning til fritidsaktiviteter og 
nærmiljøet. De vil bygge ned økonomiske, 
sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse 
og jobbe helhetlig og målrettet med hele 
familien for å sikre en varig tilknytning til en 
fritidsaktivitet. Gjennom tiltaket vil også 
foreldrene få økt sin kunnskap om det 
norske samfunnet, fritidsaktiviteter og 
foreldrerollen, og få knyttet kontakter i sitt 
nærmiljø. På denne måten vil de stå bedre 
rustet til å følge opp sine barns 
fritidsaktiviteter på en god måte. 
Arbeidsmodellen vil være kultursensitiv, 
helhetlig og individuelt tilpasset. 

NORGES 
FRIVILLIGSENTRALER 

Arbeidsmetode ‹‹Aktive 
sammen›› 

    3 267 712  Norges frivilligsentraler søker om tilskudd til 
å utprøve og videreutvikle arbeidsmetoden 
‹‹Aktive Sammen›› med målgruppe barn, 
unge og familie hos frivilligsentraler i 
samarbeid med kommune og lag og 
foreninger. Metoden støtter alle involverte 
personer til å mestre sosialt nettverk, 
aktivitet og frivillig arbeid. Metoden tar 
utgangspunkt i deltakernes egne ressurser 
og interesse. 
Prosjektet har som formål å øke: 
- aktivitet for barn og unge med å 
implementere og videreutvikle 
arbeidsmetode 
- kompetanse og erfaring om 
arbeidsmetoder for hele landet med utvikling 
av (digitale)verktøy og opplæringsmuligheter 
- ulovfestet tilbud til alle som trenger en slik 
støtte i kommune 
- kunnskap om lavinntektsproblematikk og 
økt gjennomslag med fritidserklæringen i 
kommune gjennom samarbeid med 
implementering og videreutvikling av 
arbeidsmetode 

Norges KFUK-KFUM ALLEMED – realisering av 
Fritidserklæringens mål på 
tvers av kommune, 
frivillighet og næringsliv 

    2 800 000  Alle barn og unge i Norge skal ha en reell 
mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, 
uavhengig foreldrenes inntekt og sosiale 
situasjon. ALLEMED er en modell som 
stimulerer til samarbeid mellom offentlige, 
frivillige og private aktører, og som bidrar til å 
realisere Fritidserklæringen i lokalmiljøene 
der barn vokser opp. Utprøving av 
ALLEMED-verktøy i kommuner og i 
frivilligheten skaper felles bevissthet og 
kunnskap om barrierer for barn og unges 
deltakelse, og leder frem til konkrete tiltak og 
ideer for inkludering av barn og unge. 



OSLO RØDE KORS Sagene og Røde Kors – 
sammen for ungdom! 

       500 000  Prosjekt "Sagene og Røde Kors – sammen 
for ungdom!" handler om at kommune og 
frivillig sektor ønsker å samarbeide for å 
inkludere flere ungdom som er berørt av 
fattigdomsproblemer og utenforskap. Med 
utgangspunkt i ungdommenes behov og 
muligheter for å selv virke, vil de basert på 
metodikk i Vennefamilie i Oslo Røde Kors og 
Samvirkemodellen til bydel Sagene sammen 
skape mer aktivitet. Ungdom trenger trygge 
voksne, og de vil i dette prosjektet se på 
hvordan vi kan inkludere flest mulig i et 
lokalsamfunn med mange kommunale 
leiligheter hvor barnefamilier bor trangt. 
Både møteplass- og individuelle aktiviteter er 
aktuelt, det vil være innspill og medvirkning 
fra ungdommene som styrer det konkrete 
innholdet i prosjektet. 

RØROS IDRETTSLAG Artut førr alle        200 000  Røros Idrettslag ønsker i samarbeid med 
Røros kommune å utvikle gode metoder og 
samarbeidsformer for å inkludere alle barn i 
kommunens idretts- og kulturtilbud, 
uavhengig av økonomisk, etnisk eller religiøs 
bakgrunn. Prosjektet vil ledes av en 
inkluderingsansvarlig, som blant annet vil ha 
oppgaver som går ut på å kartlegge og 
tilrettelegge aktivitetstilbudet i kommunen, 
være i dialog med familier i målgruppen 
(registrering, innmelding, oppmøte, 
forventninger), utvikle og bemanne 
utstyrsdepot, stå for kunnskapsdeling med 
knutepunktsfunksjonen i Røros kommune 
om forhold som har innvirkning på deltagelse 
av barn og ungdom fra lavinntektsfamilier, og 
etablere en arbeidsmodell og metoder som 
kan brukes for inkluderingsarbeid for idrett- 
og kulturliv også etter prosjektperioden. 

SOCENTRAL AS Håkkihoder - en modell for 
tettere samarbeid mellom 
skole, idrettslag og 
frivillighet som øker barns 
deltagelse i aktivitetstilbud 

    1 500 000  Håkkihoder skal tenke nytt rundt hvordan vi 
rekrutterer og beholder barn fra 
lavinntektsfamilier i organisert idrett. Vi vil 
tenke målrettet og bredt, samtidig. Kjernen i 
Håkkihoder er å utvikle et tettere samarbeid 
mellom idrettslag og skole. 
 
Håkkihoder har to mål: 
1. Utvikle og prøve ut et helhetlig, gratis 
aktivitetstilbud med høy pedagogisk kvalitet i 
AKS-tiden for barn i 2.-4. klasse i bydel 
Grünerløkka i Oslo. 
2. Utvikle en nasjonal modell for nye former 
for finansiering og samarbeid mellom skole, 
idrettslag og frivillighet for å rekruttere og 
beholde barn og unge fra lavinntektsfamilier i 
organisert idrett, uavhengig av idrettsgren. 

Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon Rogaland 

Ut i aktivitet - inn i 
fellesskap 

       400 000  Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland søker 
om tilskudd for at flere skal få mulighet til å 
ta del i en aktiv fritid. Veiledning av 15 
ungdommer som skal finne sin plass i 
ordinære fritidsaktiviteter. Kommunen ved 
SLT-koordinator utarbeider en intern oversikt 
over nettverket av muligheter for alle som 
jobber med å få barn og unge ut i aktivitet. 
Digital samhandlingsplattform for kommunalt 
ansatte og andre hjelpe instanser som skal 
bistå barn og unge i å få ta del i det ordinære 
fritidstilbudet. 



Våler kommune 
(Innlandet) 

Aktivitetsveileder        300 000  Våler kommune søker om tilskudd til 
aktivitetsveileder som vil jobbe tett på barn 
og unge på fritiden og vil samarbeide med 
kommunale tjenester, frivillige lag og 
foreninger. Den vil være pådriver for 
medvirkning med barn og unge og initiere 
aktiviteter tilpasset denne målgruppen. Målet 
er bedret folkehelse og at alle barn skal ha 
kunne delta i en organisert aktivitet på 
fritiden. 

 


