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Sammen bidrar vi til et godt oppvekstmiljø  
på tvers av generasjoner, sosial bakgrunn og bosted! 

 

Det krever en hel landsby å oppdra et barn. 
         Afrikansk ordtak Innledning 

Tromøy 
#fritidsforum

- et samskapende forum for 
utvikling av et helhetlig og 

målrettet fritidstilbud for alle 
barn og unge på Tromøy

Tromøy 
fritidsklubb

Tromøy 
frivilligsentral

Frivillige og 
ideelle lag og 

foreninger

Tromøy 
menighet

Roligheden 
FAU

Sandnes FAU

Elvråd 
Roligheden 

skole

Elevråd 
Sandnes 

Skole

Skolene

Andre 
aktuelle 

samarbeids-
partner



2 

 

1  Innledning  
Tromøy er en stor bydel i Arendal kommune med ca 750 barn i alderen 6-16 år. Øya sliter 
med de samme utfordringene som kommunen ellers også har. Det er i snitt 4 elever i hver 
klasse som kommer fra det som av kommunen defineres som fattige familier. Tall fra 
politiets forebyggende enhet i Arendal viser at det er ungdom fra Tromøy som er 
«verstingene» og som oftest er involvert der forebyggende enhet må trå til. Dette gjelder 
både i skoletiden og på fritiden. Vi mener derfor at et utvidet fritidstilbud som har tilknytning 
til skolene, vil kunne være en viktig faktor som kan bidra til å snu utviklingen i positiv retning.  
 
Tromøy Fritidsklubb var i mange år en viktig og sentral faktor i oppvekstmiljøet på Tromøy, 
men har nå ligget i dvale noen år i påvente av ildsjeler som ønsker å drive klubben videre. 
Det er et sterkt ønske fra både foreldre, ungdom og Tromøyskolene at fritidsklubben igjen 
kan startes opp, noe vi håper og tror prosjektet Tromøy #fritidsforum kan bidra til.  
 
Tromøy #fritidsforum ønsker å utvikle et helhetlig fritidstilbud for barn og unge, der positive 
erfaringer dokumentert gjennom forskning og erfaring vil ligge til grunn for valg av aktivitet. 
Som en rød tråd gjennom tilbudet, vil mestring og glede for alle ligge til grunn, kombinert 
med et sundt kosthold og trygge rammer.  
 
Gjennom prosjektet vil Tromøy #fritidsforum ha hovedfokus på å utvikle og etablere et 
fritidstilbud rett etter skoletid, inkludert leksehjelp. 
 
Tromøy #fritidsforum vil invitere inn alle med et engasjement for og med barn og unge på 
Tromøya til et samarbeid. Dette for å se tilbudet rett etter skoletid inn i en helhetlig 
sammenheng, slik at det blir et komplimenterende tilbud som spiller på lag med det 
eksisterende og eventuelle nye tilbud.  
 
Tromøy #fritidsforum vil bidra til at alle barn og unge får mulighet til å være med. Tilbudet vil 
være et kvalitetsrettet og attraktivt nøytralt lavterskeltilbud der det ikke stilles krav til 
kunnskap for å delta. Det er ønskelig at tilbudet skal kunne være gratis, eventuelt kun med 
en lav kostnad for deltagelse. Alternativt vil det sikres bidrag på en skjult måte, for de barn 
og unge som trenger dette.   
 
Tromøy #fritidsforum vil legge til rette for leksehjelp og lesevenn, et sted å bare være med 
venner, kombinert med muligheten for å drive med organisert aktivitet. Vi skal legge til rette 
for at alle elever skal ha samme mulighet for å mestre skolehverdagen i tillegg til å ha et 
tilbud på fritiden som stimulerer til god psykisk helse. 
 
Tromøy #fritidsforum vil basere seg på Islandsmodellen der det tilrettelegges for et større 
fritidstilbud i tillegg til at barna skal bruke mer tid sammen med sine foreldre. Det har vist 
seg å ha en svært positiv effekt på det psykososiale miljøet, at det settes inn ressurser på 
systematisk jobbing med fritidstilbud for barn og unge.  
 
Tromøy #fritidsforum vil sikre medvirkning av ungdom i alle ledd. Dette vil bidra til at 
ungdommene får erfaring med organisasjonsarbeid, kunnskap om økonomi og 
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støtteordninger, får mulighet til å forme oppvekstmiljøet på Tromøya og bidra til å skape et 
attraktivt fritidstilbud av ungdom for ungdom. 
 

Initiativtakere  
Initiativtakere til prosjektet er:  
 
• Conrad Coll- Tromøy Fritidsklubb 
• Ellen Knudsen – Roligheden FAU 
• Karl Stian Løvås- Roligheden FAU 
• Debbie Aasbø- Sandnes FAU 
• Alf Reiar Berge - Styreleder Tromøy frivilligsentral 
• Ellen Dale- daglig leder Tromøy frivilligsentral 
 
Prosjektet er forankret inn til rektor for Roligheden skole og rektor på Sandnes skole. I tillegg 
er det inngått samarbeid med Tromøy Røde Kors tilknyttet deres konsept leksehjelp. Videre 
er det innledet dialog med både Friluftsrådet Sør og Kirkens bymisjon, som svært gjerne 
ønsker å kunne bidra inn som samarbeidspartnere.  
 
Andre samarbeidspartnere vil bli invitert inn, ved oppstart av prosjektet.  
 
Prosjektet er et utviklingsprosjekt som legger vekt på bred medvirkning og samskaping. 
Konkrete og detaljerte beskrivelser for hvordan tiltakene vil utformes vil derfor være mot sin 
hensikt, men det vektlegges å bygge opp en samarbeidsstruktur som ivaretar de 
grunnleggende prinsipper for prosjektet.   
 
 
 
 

2  Visjon 
Ved å kunne tilby et helhetlig fritidstilbud med fokus på mestring, samhold og tilhørighet vil 
vi også kunne skape trygge rammer for barn og unge. Med få grep og et minimum av politisk 
interesse vil Tromøy #fritidsforum kunne gjøre underverker for de mest sårbare i samfunnet. 
• Barna skal bli sett for den de er.  
• De skal ha trygge voksne og ungdom rundt seg.  
• Det skal serveres et varmt måltid der alle samles rundt et bord på tvers av 
  generasjoner.  
• Vi skal bidra til at alle barn får like forutsetninger for å mestre hverdagen 
• Det skal legges til rette for å danne nye vennskap 
 

Sammen skal vi bygge  
sosial kompetanse, faglig dyktighet og respekt for hverandre. 
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Ved å kunne tilby et helhetlig fritidstilbud, så får barna, foreldrene og lærerne en bedre 
hverdag. Vi får samtidig anledning til å benytte ressurssterke frivillige som ønsker å fylle 
dagen sin med noe meningsfylt, og gjøre en forskjell.  
 
• Vi øker barnas faglige og sosiale kompetanse 
• Sørger for at forutsetningen for å lykkes i hverdagen blir lik for alle barn 
• Sørger for at alle barna får et sundt varmt måltid 
• Øker muligheten til å «se» hvert enkelt barn 
• Lærer barna om sosialt samspill på tvers av alder 
• Letter foreldrenes hverdag ifht lekser og aktiviteter på ettermiddag/kveld 
• Sørger for flere sosiale arenaer å møte hverandre på tvers av generasjoner 
• Frigir tid slik at barn og unge kan ha kvalitetstid med foreldre jfr. islandsmodellen 
• Øker samholdet i lokalmiljøet med et felles hjertebarn slik dette prosjektet er 
 
 

Tromøy #fritidsforum vil utvikle så gode tilbud 
at foreldre og elever ikke ønsker å gå glipp av det. 

 
 
 
 
 
 

3  Målgruppe 
Målgruppen for prosjektet vil være elever fra 5 – 10 klassetrinn, med spesielt fokus på at de 
som trenger det mest blir inkludert.  
 
 
Hvordan nå målgruppen:  
Med skolene som utgangspunkt, vil vi kunne nå alle barn og unge på Tromøya.  
 
Samarbeidet med skolen vil sikre at prosjektet fanger opp de de barn og unge som trenger 
det. 
 
Tromøya er en langstrakt øy med et dårlig utbygd kollektivtransporttilbud. Dette kan 
begrense mange barn og unge fra å delta på fritidsaktiviteter, også her gjerne de som 
trenger det mest. Et tilbud rett etter skoletid vil derfor kunne løse denne utfordringen. 
Prosjektet vil arbeide for at det blir ordnet skyss hjem etter endt tilbud.  
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4  Organisering av Tromøy #fritidsforum 
og aktivitet prosjektet ønsker å utvikle  
 

  
 

Tromøy fritidsklubb 
Fritidsklubben står som eier av prosjektet. Tromøy #fritidsforum er tenkt som en støtte for 
fritidsklubben til å utvikle og etablere fritidstilbud for barn og unge, etter behov og ønsker 
fra ungdommene selv. I selve prosjektet vil hovedfokus rettes mot å utvikle og etablere et 
godt fritidstilbud rett etter skoletid. Vi velger å bruke begrepet «klubb» for tiltakene, da vi 
tror dette appellerer bedre og inviterer til medvirkning. Samtlige aktiviteter skal ha faglig 
dyktige hovedledere som sikrer stabilitet, varighet, kvalitet og trygge rammer, kombinert 
med engasjerte voksne og unge medhjelpere på plass før oppstart.  
 
 
 

Hvorfor matklubb? 
For at vi skal kunne ha et fritidstilbud som er attraktivt for ungdom rett etter skoletid, vil 
gratis mat være viktig. Det må legges til rette for servering av god mat og sunn mat hver dag 
det tilbys aktivitet. 
 
Vi mener også at å øke barn og unges kompetanse om mat og miljø er en viktig del av 
fritidstilbudet. En bevisst holdning til hva vi putter i oss og hvilke innvirkninger det har på 
fysisk og psykisk helse er viktig, samtidig som det å samles rundt et felles måltid er positivt 
for å bygge gode relasjoner. Barn og unge må selv være med å tilberede maten, og servere 
den. 
 

Tromøy #fritidsforum

Tromøy fritidsklubb

Lekseklubb/lesevenn Friluftsklubb Aktivivitetsklubb Kulturklubb

matklubb
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Tromøy #fritidsforum er i dialog med Kirkens bymisjon om blant annet matklubb, for å se om 
de har mulighet for å trekke inn sin kompetanse og erfaring rettet mot barn og unge 
gjennom matlaging og kafedrift. Den nye skolen har en flott kantine, som det ville vært flott 
om Kirkens bymisjon kunne være med å drive i et samarbeid. 
 
I tillegg er det ønskelig å invitere inn Nasjonalforeningen for folkehelse og andre lokale 
aktører for å bidra både økonomisk og med kunnskap. Tromøy frivilligsentral disponerer 
også en vedfyrt bakerovn som kan benyttes.  
 
Matlaging kan også være en fin innfallsvinkel for å bli kjent med andre kulturer. Det er derfor 
også ønskelig å invitere inn Arendal voksenopplæring til et samarbeid blant annet om 
kantinedriften. 
 
 

Hvorfor lekseklubb/lesevenn? 
Det diskuteres stadig om det skal være leksefrie skoler og fra tid til annen dukker den store 
leksedebatten opp i media. Hverdagen kan være travel, så det er viktig å finne den rette 
balansen i aktivitetsnivå. Ikke alle foreldre har tid eller mulighet til å følge opp barnas lekser, 
og da særlig lesing på en måte som er god både for barn og voksne. Ca 20% av elevene i 10. 
klasse går ut med det som kalles funksjonell analfabetisme og 5 % av grunnskoleelevene har 
adferdsvansker. Skoleforskning viser en tydelig sammenheng mellom lese/skrivevansker og 
adferd.  
 
For å kunne bedre adferd hos barn og unge er det viktig å inkludere fokus på læring. 
Lekseklubb/Lesevenn vil være et supplerende tilbud til den lovpålagte leksehjelpen skolen 
allerede tilbyr. Vi mener en av nøklene for en god skolehverdag er å heve lesekompetansen 
slik at alle fag blir forståelige, og det er enklere å skape interesse rundt de ulike fagene.  
 
 
 

Hvorfor kulturklubb? 
Forskning viser at barn og unge som driver organisert aktivitet opplever mindre mobbing. 

Spesielt aktiviteter innen kultur og drama er identifisert som viktige i denne sammenhengen. 

Det er derfor ønskelig å utvikle et utvidet tilbud med slikt fokus på Tromøya. Å legge det 

umiddelbart etter skoletid vil gjøre det lettere tilgjengelig for flere.  Den nye skolen som åpner 

høsten 2019 vil ha danserom, musikkrom og blackbox til disposisjon for fritidsklubben, noe 

som gir gode muligheter for ulik kulturell utfoldelse. 

 
 
 

Hvorfor friluftsklubb? 
Tromøy har noen av de flotteste turområdene i Arendal, med egen nasjonalpark som også er 
en sterk del av vår identitet. Felles opplevelser er med på å styrke relasjonen mellom barn og 
unge, og trygge selvfølelsen gjennom aktiviteter i naturen som gir mestringsglede.  
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Her vil vi blant annet samarbeide med Friluftsrådet sør, som har god erfaring og kompetanse 
med å tilrettelegge aktiviteter i friluft for barn og unge. Vi vil også invitere inn til et 
samarbeid frivillige organisasjoner eller grupper, som har et engasjement for friluftsaktivitet.  
 
 
 
 

Hvorfor aktivitetsklubb? 
Alle barn og unge bør være i fysisk aktivitet minst 1 time hver dag. Forskningen viser at det 
har store fysiske og psykiske helsemessige fordeler med å være regelmessig i aktivitet. Det er 
allikevel ikke alle som ønsker å ta del i organisert idrett, men som vil ha nytte av andre tilbud 
om fysisk aktivitet. Ny skole har flerbrukshall som kan benyttes til dette tilbudet og det vil 
her legges vekt på lek og samspill fremfor prestasjon.  
 
 
 
 
 
 

5  Prosjektet Tromøy #fritidsforum  
sin oppbygging, roller og ansvarsfordeling 
 
 

Tromøy fritidsklubb 
Prosjektet Tromøy #fritidsforum vil eies av Tromøy fritidsklubb, som er en egen stiftelse. I 
mange år var Tromøy fritidsklubb en meget populær og godt drevet fritidsklubb, men som 
de siste årene har ligget i dvale i påvente av nye ildsjeler som ønsker å drive klubben videre. 
Det er et stort ønske fra både foreldre og ungdom at fritidsklubben startes opp igjen. 
Gjennom prosjektet ønsker vi å kunne vekke til liv stiftelsen igjen. Ved å bygge på de gode 
erfaringer lederne for fritidsklubben i mange år opparbeidet seg, samt trekke inn erfaringer 
og forskning gjort på hva ungdom ønsker seg i dag, har vi stor tro på at vi kan lykkes med 
dette. Våren 2019 vil fokus være rettet mot å reetablere Tromøy fritidsklubb som en viktig 
samfunnsaktør for barn og unges oppvekstmiljø på Tromøya. 
 
 

Styringsgruppe  
Som øverste ansvarlige organ av prosjektet etableres en styringsgruppe, satt sammen av 
lederne fra de ulike samarbeidspartnerne. Dette for å sikre prosjektet lokal forankring og 
faglig styrke, og dessuten eierskap i ledelsen hos alle samarbeidspartnerne. Det vil trygge og 
gi bedre arbeidsrom for de som skal arbeide praktisk med prosjektet.   
  
Styringsgruppen tar de overordnede beslutningene om prosjektbeskrivelse, tids- og 
aktivitetsplan og budsjetter. Den har det overordnet ansvaret for at fremdriften følger 
vedtatte planer. Dersom det oppstår avvik, er det styringsgruppen som tar grep og beslutter 
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eventuelle justeringer. Styringsgruppen står også ansvarlig for rapporteringen fra prosjektet.  
Medlemmene i styringsgruppen er likeverdige, uavhengig av størrelse på organisasjonen de 
representerer.   
  
Styringsgruppen vil i utgangspunktet samles kvartalsvis, men trekkes inn for 
godkjenning/rådføring, når dette er nødvendig for prosjektets utvikling.   
 
 

Prosjektgruppe  
Prosjektgruppen vil fungere som prosjektets arbeidsgruppe, satt sammen av representanter 
fra skolene, representanter fra foreldrene, representanter fra elevene, representanter fra 
frivillige organisasjoner og Tromøy frivilligsentral. Prosjektgruppen kan utvides dersom dette 
er hensiktsmessig med tanke på prosjektets utvikling.  Samarbeidspartnernes ledelse 
delegerer ansvaret for praktisk oppfølging til medlemmene av prosjektgruppen.    
  
Prosjektgruppen vil innhente nødvendig informasjon, vurdere innspill, og gjøre seg kjent 
med erfaringer fra liknende prosjekter, for deretter utarbeide innhold og program for 
prosjektet.  
  
Prosjektet skal kjennetegnes ved at ungdommen selv skal spille en nøkkelrolle i utforming og 
gjennomføring. Det er derfor viktig at de trekkes sterkt inn både i planleggingsperioden, i 
gjennomføringen og i evalueringen.  
 
Prosjektgruppen vil også vurdere å opprette en faglig ressursgruppe som kan trekkes inn ved 
behov for å sikre at kompetanse på viktige områder ivaretas.  
 
Prosjektgruppen vil være forløperen til Tromøy #fritidsforum, slik at under prosjektperioden 
vil prosjektgruppen sikre at Tromøy #fritidsforum tar over de ulike oppgaver som er tiltenkt 
dette fora når tiden er moden for dette.  
  
  

Prosjektledelse / koordinering  
Prosjektledelse, administrasjon og koordinering legges til Tromøy fritidsklubb, som vil 
ansette en prosjektleder i en 100% stilling.  
  
Tromøy Frivilligsentral vil være til støtte og veileder for prosjektleder i oppstartsperioden. 
Daglig leder ved Tromøy Frivilligsentral har lang erfaring innen arbeid med ungdom, spesielt 
rettet mot kapasitetsbygging, basert på deres egenart og egenverdi.  Hun har også lang og 
bred erfaring fra prosjektarbeid, både lokalt, regionalt og internasjonalt. Hun er Prince2 
sertifisert. Prince2 er en internasjonalt anerkjent metode for prosjektledelse. Tromøy 
Frivilligsentral har derfor den nødvendige kompetansen for å kunne bistå i et såpass 
omfattende og langsiktig prosjekt.   
  
  

Forskning  
Vi ser forskning som viktig for å kunne dokumentere og evaluere utviklingen av prosjektet, 
og vil derfor invitere interesserte forskningsinstitusjoner inn til et samarbeid.   
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Tromøy frivilligsentral har god dialog med forskere knyttet til det norske forskningssenteret 
NORCE. De har vist stor interesse for de ulike samskapelsesprosesser som er i startfasen på 
Tromøya, her også satsningen på barn og unges i et forebyggende perspektiv. Våren 2019 vil 
vi invitere dem med inn i prosjektet, både som rådgivere og for å få dokumentert på en god 
måte de resultater prosjektet vil føre til.   
 

6  Fremdriftsplan 
 

Milepæl 1- første halvår 2019 
Oppstart lekseklubb og lesevenn tilbud for mellomtrinnet en dag i uken på hver skole.  
Servere et enkelt måltid mat 
Etablere samarbeidsstrukturen for prosjektet og finne nøkkelpersoner knyttet til de ulike 
aktivitetstilbudene 
Ansette prosjektleder 
Invitere inn forskning  
 

Milepæl 2 – andre halvår 2019  
Etablere Tromøy #fritidsforum 
Videreføre lekseklubb og lesevenn tilbudet for mellomtrinnet og se muligheter for å utvide 
til ungdomstrinnet 
Utvikle konsept og samarbeid for Matmekka 
Arbeide for oppstart av første aktivitetstilbud etter høstferien. 
Statusrapport av prosjektet november 2019 
 

Milepæl 3 - 2020 
Videreutvikle tilbudet slik at vi får startet opp samtlige klubber tenkt inn i fritidstilbudet rett 
etter skoletid 
Statusrapport november 2020 
Utarbeide plan for videreføring etter endt prosjektperiode 
 

Milepæl 4 – 2021 
Videreutvikle og styrke tilbudet 
Sikre plan for videreføring etter endt prosjektperiode, basert på de resultater prosjektet kan 
vise til.  
Sluttrapport desember 2021 
 
 
 
 

7  Utfordringer 
Tromøy #fritidsforum skal være et tilbud for ALLE barn. Dette vil kunne skape utfordringer i 
de situasjoner der det er vedtak på en til en i skolesituasjoner. I disse tilfellene vil vi ha en 
dialog med skolen som igjen vil ta en samtale med hjemmet ifht hvordan dette kan bli løst 
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på en god måte, særlig ifht lekseklubb. Alle som utfører lekseklubb har signert en 
taushetserklæring, men det vil være opp til hjemmet ifht hvordan leksehjelp situasjonen for 
disse elevene vil bli løst. Hvordan vi gjør det vil bero på hvert enkelt tilfelle, og det vil være 
aktuelt å søke ekstra midler hvis det oppstår situasjoner som krever ekstra pedagogisk eller 
annen profesjonell hjelp. 
 
Tromøy #fritidsforum vil være avhengige av frivillige ildsjeler og medhjelpere for å kunne 
gjennomføre de ulike aktivitetene på en trygg og god måte. Ved å innlede samarbeid med 
ideelle og frivillige organisasjoner, som har godt utbygde systemer for ivaretakelse av 
frivillige og kompetanse innen de ulike områder, håper vi dette kan løses på en god måte. 
Viktigheten av å nå gripe inn for en felles satsning på barn og unges oppvekst og fritidstilbud 
i et forebyggende perspektiv, kombinert med en god samskapingsstruktur som appellerer til 
medvirkning, håper og tror vi vekker engasjement for deltagelse.  
 
 

Trygg oppvekst skaper trygg ungdom og trygge voksne… 
 
 
 

8  Samarbeidsmodell med skolene 
Et tett samarbeid med skolen er viktig for å få gjennomført Tromøy #fritidsforums ulike 
aktiviteter rett etter skoletid på en god måte. Rektorene ved begge skolen vil derfor sitte i 
styringsgruppen for prosjektet, og stille fritidsmedarbeider til disposisjon for deltagelse i 
prosjektgruppen i en 20% stilling.  
 
Roligheden skole vil stille grendehusfunksjonen til disposisjon for aktiviteter tilknyttet 
Tromøy #fritidsforum. Sandes skole stiller lokaler til disposisjon for aktiviteter tilknyttet 
denne skolen.  
 
Det er også ønskelig å knytte valgfagene på Roligheden ungdomsskole opp mot 
fritidstilbudet rett etter skoletid.  
 
 

9  Målsettinger 
Målet vil være å kunne tilby et helhetlig fritidstilbud rett etter skoletid til alle barn og unge 
på Tromøy 4 dager i uken. Tilbudet vil først og fremst følge skoleruten, men kan på sikt 
vurdere et utvidet tilbud knyttet til ferier. Fritidstilbudet rett etter skoletid vil i 
utgangspunktet vare frem til kl 16.00, med rom for utvidelse ved behov.  
 
Siden prosjektet er tilknyttet skolen, vil alle barn og unge i målgruppen enkelt kunne knyttes 
opp mot prosjektet. Vi håper derfor å kunne utvikle et tilbud de fleste elevene vil ønske å 
delta på. Tilbudet vil utvides i takt med hvilke ressurser vi vil ha til rådighet. Ingen aktiviteter 
blir startet opp før vi har hovedleder og nok medhjelpere på plass. Våren 2019 starter vi opp 
med å tilby lekseklubb for elever på mellomtrinnet en dag i uken på hver av skolene. Dette 
vil innebære et tilbud for 50 – 100 elever ukentlig. Ved endt prosjektperiode ønsker vi å 
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kunne tilby ulike fritidsklubber mandag – torsdag hver uke for alle elever på 
ungdomsskoletrinnet, og to dager i uken for mellomskoletrinnet. Dette vil kunne innebære 
et fritidstilbud for 200 – 400 elever ukentlig rett etter skoletid.  
 
For at vi skal kunne lykkes i dette, vil vi være avhengige av et godt samarbeid både med 
frivillige lag og foreninger og offentlige instanser knyttet til barn og unge. Ved å sikre 
etablering av Tromøy #fritidsforum, vil dette bli sikret.  
 
En målsetning er også, at både skolen og politiets forebyggende enhet merker en forskjell, at 
uønsket adferd blant barn og unge har endret seg til det positive.   
 
 
 

10  Økonomi 
 
Prosjektet er avhengig av støtte til en 100% stilling for en prosjektleder.  
Roligheden skole stiller en fritidsmedarbeider til disposisjon i en 20% stilling.  
Prosjektet kan disponere skolenes lokaler fritt uten kostnader. 
 
Prosjektet er et utviklingsprosjekt som legger vekt på bred medvirkning og samskaping. Det 
vil derfor være vanskelig å konkret si hva som vil måtte trenges av økonomi til aktivitet, men 
at det er viktig at det gis rom for muligheter etter hvert som ønsker og behov oppstår. Det 
søkes derfor om midler til aktivitetskostnader uten at disse kan spesifiseres i forkant.  
 

 
 
 

Finansiering 2019 2020 2021

Støtte fra Bufdir 780000 790000 790000

Egenfinansiering 90000 90000 90000

Event egenandel deltakere* 0 0 0

Andre inntekter/tilskudd* 50000 50000 50000

Delsum 920000 930000 930000

Utgifter

Lønn og godtgjørelse prosjektledelse 650000 650000 650000

Lønn fritidsmedarbeider 20% 90000 90000 90000

Behovsprøvd godtgjørelse deltakere 20000 40000 40000

Transportutgifter 10000 10000 10000

Aktivitetskostnader 50000 50000 50000

Innkjøp av forbruksmateriell 50000 50000 50000

Investering i lokaler og utstyr 10000 0 0

Husleie/strøm/renhold 0 0 0

Andre kostnader (spesifiser under) Kommunikasjon og profilering0 0 0

Andre administrasjonskostnader 40000 40000 40000

Delsum 920000 930000 930000

Total 0 0 0
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#fritidsforum vil søke om økonomisk støtte gjennom ulike støtteordninger til mer konkrete 
tiltak ved behov. I tillegg ønskes det å se på lokale bidragsytere som ønsker å bidra inn for å 
støtte et helhetlig fritidstilbud for barn og unge også på lang sikt. Disse søknadene vil bli 
utarbeidet når behovene er avklart, og derfor ikke klart definerte på nåværende tidspunkt.  
 
 
 
 

11 Tanker for videreføring av prosjektet 
etter endt prosjektperiode   
 Dersom vi oppnår målsetningen og kan vise til gode resultater knyttet til positive 
ringvirkninger prosjektet har bidratt til for barn og unge som vokser opp på Tromøya, vil 
dette kunne bli et attraktivt tilbud som burde kunne støttes videre slik at det kan gå over i 
varig drift. Det vil kreve noen ansatte i fulltidsstillinger, men de fleste som er delaktige vil 
være frivillige.  Ved å spille på kompetanse, erfaring og muligheter de ideelle organisasjoner 
har for arbeidet rettet mot barn og unge, vil de være viktige og sentrale aktører i 
videreføringen av prosjektet etter endt prosjektperiode.  
 
Materiell, form og program vil bli utarbeidet med tanke på gjentakelse, slik at en 
videreføring ikke vil være så omfattende og krevende som i prosjektperioden.   
 
Prosjektet er et utviklingsprosjekt som legger vekt på bred medvirkning og samskaping. Det 
at det vektlegges å etablere en god samarbeidsstruktur, tror vi gir bærekraft for videreføring 
av Tromøy #fritidsforum etter endt prosjektperiode.  
 
 
 

12  Diverse bakgrunnsinformasjon:    
 
Viggo Vestel Ida Hydle: Fritidsklubb – kvalifisering og rusforebygging?  
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
https://www.ungdomogfritid.no/wp-content/uploads/Fritidsklubb-kvalifisering-og-
rusforebygging.pdf 
 
Kultur motvirker mobbing: 
https://forskning.no/pedagogiske-fag-barn-og-ungdom-mobbing/hva-er-det-som-faktisk-
fungerer-mot-mobbing/308306 
 
Adferd og læring 
https://m.nubu.no/getfile.php/139598-
1393510065/Filer/nubu.no/Internett/Programmer_Metoder/PALS/41-
56%20Barns%20vansker%20med%20srp%C3%A5k%20og%20lesing.pdf 
 
Islandsmodellen – sunn fornuft 
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https://www.adressa.no/meninger/2017/02/16/Sunn-fornuft-fra-Island-14226182.ece 
 
Forebygging av ungdoms-kriminalitet: Med få grep og et minimum av politisk interesse vil 
fritidsklubbene kunne gjøre underverker for de mest sårbare i samfunnet.   
https://www.ungdomogfritid.no/aktuelt/forebygging-av-ungdomskriminalitet/            
 
Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 viser til satsningsområdene gode nærmiljø, 
mestring, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller blant barn og unge  
      
http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/folkehelsestrategien-2018-2025/          
 
Positiv læringsstøtte:  
https://www.energica.no/_positiv-laringsstotte-9788215020525            
 
Assessing Children’s Social Functioning and Reading Proficiency: A Systematic Review of the 
Quality of Educational Assessment Instruments Used in Norwegian Elementary Schools    
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2017.1420685                                                                                                                                                             

https://www.energica.no/_positiv-laringsstotte-9788215020525
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2017.1420685

