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SAK
TIL
SAK OM
OM FRITIDSTILBUD
FRITIDSTILBUD
TIL BARN
BARN OG
OG UNGE
UNGE II OSLO
OSLO
Bakgrunn
Bakgrunn
II budsjettvedtaket
2018
budsjettvedtaket
2018 finnes
finnes følgende
følgende verbalvedtak:
verbalvedtak:
H
«Byrådet
fram en
ii Oslo.
H Sak
Sak om
om ungdomsklubber:
ungdomsklubber:
«Byrådet bes
bes legge
legge fram
en sak
sak om
om ungdomsklubber
ungdomsklubber
Oslo.
Saken
greie ut
for åå etablere
Saken må
må blant
blant annet
annet greie
ut om
0m det
det eksisterende
eksisterende tilbudet
tilbudet og
og vurdere
vurdere behovet
behovet for
etablere
flere ungdomsklubber
ii forskjellige
forskjellige deler
flere
ungdomsklubber
deler av
av byen.»
byen.»
II tillegg
for
kommet følgende
tillegg er
er det
det ii budsjettvedtaket
budsjettvedtaket
for 2019
2019 kommet
følgende verbalvedtak:
verbalvedtak:
H
belyse rehabiliteringsbehov
for
H Sak
Sak om
om fritidstilbud
fritidstilbud til
til ungdom
ungdom må
må belyse
rehabiliteringsbehov
for bl.a.
bla. fritidsklubber.
fritidsklubber.
Bystyret ber
fritidstilbud til
Bystyret
ber byrådet
byrådet ii varslet
varslet sak
sak om
om fritidstilbud
til ungdom
ungdom belyse
belyse omfang
omfang av
av
rehabiliteringsbehov
for bl.a.
fritidsklubber.
rehabiliteringsbehov
for
bl.a. fritidsklubber.
Avgrensninger:
Avgrensninger:
II verbalvedtaket
er
benyttet. Om
kun skal
verbalvedtaket
er ordet
ordet «ungdomsklubber»
«ungdomsklubber»
benyttet.
Om saken
saken kun
skal omhandle
omhandle
ungdomsklubber
blir
relevante
deler
av
bydelenes
barneog
ungdomsarbeid
utelatt fra
ungdomsklubber
blir relevante deler av bydelenes barne- og ungdomsarbeid
utelatt
fra saken.
saken.
Saken
fritidstilbud til
barn og
unge iiregi
regi av
Saken vil
vil derfor
derfor handle
handle om
om fritidstilbud
til barn
og unge
av bydelene,
bydelene, de
de fysiske
fysiske
møteplassene
for
møteplassene
for barn
barn og
og unge
unge som
som er
er en
en del
del av
av bydelenes
bydelenes ordinære
ordinære drift.
drift. Det
Det vil
vil være
være en
en
hovedvekt
på tilbud
Andre innsatser
hovedvekt på
tilbud til
til ungdomsgruppa.
ungdomsgruppa.
Andre
innsatser og
og tilbud
tilbud rettet
rettet mot
mot barn
barn og
og unge
unge vil
vil
bare kort
bare
kort nevnes
nevnes der
der det
det er
er relevant.
relevant.
Sakens
er
Sakens hovedområder
hovedomrâder
er tredelt:
tredelt:
1.
fritidstilbudet
til
l. Eksisterende
Eksisterende
fritidstilbudet
til barn
barn og
og unge
unge ii Oslo.
Oslo.
2.
2. Behovet
Behovet for
for åå etablere
etablere flere
flere fritidstilbud
fritidstilbud ii forskjellige
forskjellige deler
deler av
av byen.
byen.
3.
for
3. Rehabiliteringsbehov
Rehabiliteringsbehov
for fritidstiltakene.
fritidstiltakene.
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Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlaget
for
Kunnskapsgrunnlaget
for saken
saken er
er hentet
hentet fra
fra flere
flere forskjellige
forskjellige kilder.
kilder.
Bydelene
ut et
Bydelene ble
ble ii 2018
2018 bedt
bedt om
om åå fylle
fylle ut
et skjema
skjema for
for kartlegging
kartlegging av
av bydelenes
bydelenes fritidstilbud
fritidstilbud til
til
barn og
var
bydelens samlede
barne- og
barn
og unge.
unge. Kartleggingsskjema
Kartleggingsskjema
var delt
delt inn
inn ii to
to hovedgrupper:
hovedgrupper:
bydelens
samlede barneog
ungdomsarbeid og
Det
ungdomsarbeid
og beskrivelse
beskrivelse av
av det
det enkelte
enkelte fritidstiltaket.
fritidstiltaket.
Det ble
ble benyttet
benyttet tre
tre hovedtyper
hovedtyper for
for
åå kategorisere
kategorisere fritidstiltakene:
tradisjonelle
kulturhus
ungdom og
fritidstiltakene:
tradisjonelle fritidsklubber,
fritidsklubber,
kulturhus for
for ungdom
og
ungdomskafeer. Disse
blir beskrevet
beskrevet nærmere
kapittel 3.
ble
ungdomskafeer.
Disse kategoriene
kategoriene blir
nærmere iikapittel
3. Alderskategorier
Alderskategorier
ble
gitt
juniortilbud opp
ungdomstilbud 13-18
gitt til
til juniortilbud
opp til
til 12
12 år,
år, ungdomstilbud
13-18 år
år og
og ii tillegg
tillegg tilbud
tilbud for
for eldre
eldre ungdom
ungdom
opp
AKS
opp til
til ca.
ca. 23
23 år.
år. Tilbud
Tilbud på
på dagtid
dagtid før
før kl.
kl. 17.00
17.00 er
er registrert
registrert som
som etter-skoletid-tilbud.
etter-skoletid-tilbud.
AKS ii
regi
regi av
av skolen
skolen er
er ikke
ikke med
med ii denne
denne registreringen.
registreringen.
II budsjettvedtaket
for
vedtatt:
budsjettvedtaket
for 2019
2019 ble
ble følgende
følgende verbalvedtak
verbalvedtak
vedtatt: H
H Sak
Sak om
om fritidstilbud
fritidstilbud til
til
ungdom må
for
bl.a. fritidsklubber.
Bystyret ber
ungdom
må belyse
belyse rehabiliteringsbehov
rehabiliteringsbehov
for bl.a.
fritidsklubber.
Bystyret
ber byrådet
byrådet ii varslet
varslet
sak om
fritidstilbud til
for bl.a.
fritidsklubber.
sak
om fritidstilbud
til ungdom
ungdom belyse
belyse omfang
omfang av
av rehabiliteringsbehov
rehabiliteringsbehov
for
bl.a. fritidsklubber.
Bydelene
bedt om
Bydelene ble
ble ii den
den forbindelse
forbindelse bedt
om å
å gi
gi en
en oversikt
oversikt over
over eventuelle
eventuelle rehabiliteringsbehov
rehabiliteringsbehov
for
bydeler har
på høring.
for fritidstilbud
fritidstilbud for
for ungdom.
ungdom. 10
10 av
av 15
15 bydeler
har gitt
gitt en
en oversikt
oversikt før
før saken
saken sendes
sendes på
høring.
Annen relevant
bydelene er
kunnskapsgrunnlaget.
Annen
relevant rapportering
rapportering fra
fra bydelene
er også
også med
med iikunnskapsgrunnlaget.
Statistikk
kriminalstatistikk, Ungdata
Statistikk over
over bydelene
bydelene fra
fra Oslostatistikken,
Oslo statistikken, kriminalstatistikk,
Ungdata og
og Ung
Ung ii OsloOsloundersøkelsen og
rapport
Bydelenes forebygging
forebygging av
undersøkelsen
og Kommunerevisjonens
Kommunerevisjonens
rapport 9-2018
9-2018 Bydelenes
av utenforskap
atenforskap
blant
kilder. II tillegg
blant barn
barn og
og unge
ange er
er sentrale
sentrale kilder.
tillegg er
er andre
andre relevante
relevante rapporter
rapporter og
og forskning
forskning
benyttet.
benyttet.
Det
ungdom, både
både etablerte
Det er
er innhentet
innhentet innspill
innspill fra
fra grupper
grupper av
av ungdom,
etablerte råd
råd og
og utvalg
utvalg og
og grupper
grupper av
av
ungdom. II tillegg
ungdom.
tillegg er
er det
det hentet
hentet innspill
innspill fra
fra relevante
relevante fagpersoner
fagpersoner og
og ansatte
ansatte ii Oslo
Oslo kommune.
kommune.
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Fritidstilbud
for
Fritidstilbud
for barn
barn og
og unge
unge
Trygge
barn og
ungdoms nærmiljø
Trygge og
og inkluderende
inkluderende fritidstilbud
fritidstilbud ii barn
og ungdoms
nærmiljø er
er en
en viktig
viktig del
del av
av et
et godt
godt
oppvekstmiljø.
Bydelene
på bakgrunn
bakgrunn av
oppvekstmiljø.
Bydelene har
har ansvaret
ansvaret for
for å
å drive
drive og
og utvikle
utvikle tilbudene
tilbudene på
av
kunnskap fra
fra
og
kunnskap
fra barn
barn og
og unge
unge selv,
selv, erfaringskunnskap
erfaringskunnskap
fra medarbeidere
medarbeidere
og fra
fra forskning.
forskning.
Tilbudene
er
i
hovedsak
gratis
for
deltakerne,
fordi
selv
små
egenandeler
kan
Tilbudene er i hovedsak gratis for deltakerne, fordi selv små egenandeler kan hindre
hindre
deltakelse.
De
omfatter
i
første
rekke
de
mange
fritidsklubbene,
men
også
tilbud
deltakelse.
De omfatter i første rekke de mange fritidsklubbene,
men også tilbud som
som motor,
motor,
media
og
musikkverksteder
og
oppsøkende
miljøarbeid
og
det
finnes
tilbud
i
alle
bydeler.
media og musikkverksteder
og oppsøkende miljøarbeid og det finnes tilbud i alle bydeler.
Klubbene
gir
tilbud
til
hele
barneungdomsbefolkningen, fra
juniortilbud til
Klubbene gir tilbud til hele barne- og
og ungdomsbefolkningen,
fra juniortilbud
til møteplasser
møteplasser
for
de
eldste
ungdommene.
Tilbudet
gis
gjennom
ordinære
fritidsaktiviteter
og
når
for de eldste ungdommene.
Tilbudet gis gjennom ordinære fritidsaktiviteter
og når særlige
særlige
utsatte grupper
og
utsatte
grupper gjennom
gjennom gratis
gratis aktiviteter,
aktiviteter, tilbud
tilbud om
om tilrettelagte
tilrettelagte aktiviteter,
aktiviteter, ferieaktiviteter
ferieaktiviteter
og
lignende.
2018
utbygd barnebarne- og
lignende. Ung
Ung ii Oslo-undersøkelsen
Oslo-undersøkelsen
2018 viser
Viser at
at bydeler
bydeler med
med et
et godt
godt utbygd
og
ungdomstilbud også
ungdomstilbud
også har
har mange
mange unge
unge som
som bruker
bruker tilbudene.
tilbudene.
Byrådet
Byrådet legger
legger vekt
vekt på
på at
at alle
alle bydeler
bydeler skal
skal ha
ha fritidstilbud
fritidstilbud til
til barn
barn og
og unge.
unge. Byrådet
Byrådet vil
vil spesielt
spesielt
legge
ii alle
bydeler. Antall
legge til
til rette
rette for
for fritidsklubber
fritidsklubber
alle bydeler.
Antall barn
barn og
og unge,
unge, befolkningens
befolkningens
levekårsutfordringer
og
utformer sine
levekårsutfordringer
og bydelens
bydelens geografi
geografi må
må tas
tas hensyn
hensyn til
til når
når bydelene
bydelene utformer
sine
fritidstilbud.
blir for
fritidstilbud. Hvis
Hvis reisen
reisen til
til fritidstilbud
fritidstilbud blir
for lang
lang og
og komplisert
komplisert blir
blir tilbudet
tilbudet mindre
mindre
attraktivt.
attraktivt.
Denne
seg
kommunale fritidstilbudene
ii regi
bydelene.
Denne saken
saken konsentrerer
konsentrerer
seg om
om de
de kommunale
fritidstilbudene
regi av
av bydelene.
Tradisjonelt
Tradisjonelt skilles
skilles det
det mellom
mellom tre
tre hovedtyper
hovedtyper av
av åpne
åpne fritidstiltak:
fritidstiltak: tradisjonelle
tradisjonelle
fritidsklubber,
kulturhus
ungdomskafeer. II praksis
praksis vil
være
fritidsklubber,
kulturhus og
og ungdomskafeer.
vil mange
mange ungdomstilbud
ungdomstilbud
være en
en
blanding av
blanding
av disse.
disse.
Det
iiNorge,
Norge, da
Det er
er ingen
ingen nasjonale
nasjonale krav
krav og
og standarder
standarder for
for fritidsklubber
fritidsklubber
da de
de ikke
ikke er
er lovpålagt
lovpålagt
eller
for
At
krav på
på
eller det
det finnes
finnes retningslinjer
retningslinjer
for tilbudets
tilbudets innhold
innhold eller
eller organisering.
organisering.
At ungdom
ungdom har
har krav
et
utøvere innenfor
et kulturtilbud,
kulturtilbud, også
også der
der de
de kan
kan være
være utøvere
innenfor den
den aktiviteten
aktiviteten de
de selv
selv ønsker,
ønsker, er
er
forankret
artikkel
barnekonvensjonen som
forankret ii FNs
FNs barnekonvensjon
barnekonvensjon
artikkel 31.
31. Gjennom
Gjennom barnekonvensjonen
som ble
ble en
en del
del av
av
norsk
barn og
unge, der
norsk lov
lov ii 2003,
2003, forplikter
forplikter norske
norske myndigheter
myndigheter seg
seg til
til åå sikre
sikre et
et tilbud
tilbud til
til barn
og unge,
der de
de
kan ha
kan
ha tilgang
tilgang til
til og
og utøve
utøve kulturaktiviteter.
kulturaktiviteter.
Norges første
ii Oslo
Norges
første fritidsklubb
fritidsklubb åpnet
åpnet på
på Hammersborg
Hammersborg
Oslo ii 1953.
1953. Vi
Vi har
har derfor
derfor en
en lang
lang
tradisjon
tradisjon og
og mye
mye erfaringe
erfaringe åå hente
hente fra.
fra. Det
Det har
har vært
vært utprøvd
utprøvd mange
mange ulike
ulike tilbud
tilbud og
og metoder
metoder
opp
bygget på
på denne
opp igjennom
igjennom årene
årene og
og dagens
dagens tilbud
tilbud er
er bygget
denne erfaringen.
erfaringen. Erfaringer
Erfaringer og
og kunnskap
kunnskap
lever
innarbeidede
metode,
lever til
til en
en viss
viss grad
grad gjennom
gjennom nedfelte
nedfelte strukturer,
strukturer,
innarbeidede
metode, men
men ansatte
ansatte byttes
byttes ut,
ut,
nye
utfordringer kommer
kunnskapen og
og
nye utfordringer
kommer til
til og
og kunnskapen
og erfaringen
erfaringen må
må føres
føres videre.
videre. Fritidsklubber
Fritidsklubber
og
ungdomstiltak
står
på
to
«ben»:
ett
kulturelt
og
ett
sosialt.
Klubben
skal
på
samme
tid
være
ungdomstiltak
står på to <<ben>>iett kulturelt og ett sosialt. Klubben skal på samme tid være en
en
sosialpedagogisk
arena,
et
sted
for
kurs
og
ferdighetstrening
og
ikke
minst
et
sted
der
ungdom
sosialpedagogisk
arena, et sted for kurs og ferdighetstrening
og ikke minst et sted der ungdom
treffer
for
er
treffer venner.
venner. Utgangspunktet
Utgangspunktet
for fritidstilbudene
fritidstilbudene
er de
de unges
unges ressurser,
ressurser, ikke
ikke deres
deres
problemer.
problemer.
En
En definisjon
definisjon av
av en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb ut
ut ii fra
fra dette,
dette, kan
kan være
være et
et sted
sted å
å være
være for
for ungdom
ungdom
der
der de
de kan
kan møte
møte venner
venner og
og være
være sosiale.
sosiale. Det
Det er
er ikke
ikke forventing
forventing om
om åå delta
delta på
på en
en aktivitet,
aktivitet, men
men
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det
utforming av
det tilbys
tilbys aktiviteter.
aktiviteter. Ungdom
Ungdom deltar
deltar selv
selv iiutforming
av drift
drift og
og aktiviteter
aktiviteter og
og det
det er
er
kompetente ansatte
kompetente
ansatte til
til stede.
stede.
Det
og
står
Det sosiale
sosiale benet
benet som
som fritidsklubber
fritidsklubber
og ungdomstiltak
ungdomstiltak
står på,
på, har
har det
det forebyggende
forebyggende
perspektivet, men
perspektivet,
men for
for åå være
være attraktive
attraktive og
og inkluderende
inkluderende tilbud
tilbud for
for all
all ungdom
ungdom er
er ikke
ikke dette
dette
den
for
Rusfrie
kompetente
den eneste
eneste begrunnelsen
begrunnelsen
for å
å satse
satse på
på ungdomstiltak.
ungdomstiltak.
Rusfrie fritidstilbud
fritidstilbud med
med kompetente
ansatte
problemer, blant
bidrar til
ansatte vil
vil fungere
íungere forbyggende
forbyggende overfor
overfor sosiale
sosiale problemer,
blant annet
annet ved
ved at
at de
de bidrar
til å
å
holde
kriminelle miljøer.
bedre barn
barn og
holde ungdom
ungdom unna
unna rusmidler
rusmidler og
og kriminelle
miljøer. Tiltakene
Tiltakene skal
skal bidra
bidra til
til åå bedre
og
unges oppvekstav
ungdom som
berøres av
unges
oppvekst- og
og levekår
levekår og
og motvirke
motvirke marginalisering
marginalisering
av ungdom
som berøres
av
fattigdomsproblemer.
fattigdomsproblemer.
Det
benet
ungdom får
Det kulturpolitiske
kulturpolitiske
benet vektlegger
vektlegger viktigheten
viktigheten av
av at
at ungdom
får mulighet
mulighet til
til åå utvikle
utvikle
interesser
jevnaldrende. Fritidstiltakene
bidrar
interesser og
og identitet
identitet sammen
sammen med
med jevnaldrende.
Fritidstiltakene
bidrar til
til en
en arena
arena som
som er
er
tilgjengelig
ungdommene selv
tilgjengelig for
for alle
alle og
og kan
kan tilby
tilby aktiviteter
aktiviteter som
som ungdommene
selv velger.
velger. Det
Det åå ha
ha et
et sted
sted å
å
møte
venner
uten
at
det
er
krav
til
aktivitet
er
også
et
mål
i
seg
selv,
spesielt
for
barn
og
unge
møte venner uten at det er krav til aktivitet er også et mål i seg selv, spesielt for barn og unge
som
som ikke
ikke har
har muligheten
muligheten til
til åå møte
møte venner
venner ii eget
eget hjem.
hjem.
II kulturtiltakene
er
kulturtiltakene
er det
det først
først og
og fremst
fremst aktivitetene
aktivitetene som
som står
står sentralt.
sentralt. Dette
Dette er
er steder
steder hvor
hvor man
man
forventes
ungdomskafeene er
ungdommene kan
kan være
forventes åå delta
delta ii en
en aktivitet.
aktivitet. II ungdomskafeene
er steder
steder der
der ungdommene
være sosiale,
sosiale,
delta
ulike ting.
delta på
på aktiviteter
aktiviteter og
og få
få hjelp
hjelp til
til ulike
ting. Det
Det er
er lavere
lavere forpliktelse
forpliktelse for
for ungdommenes
ungdommenes
deltakelse
av
deltakelse og
og tilstedeværelse
tilstedeværelse
av voksne.
voksne.
Fritidsklubbene
og
har
Fritidsklubbene
og ungdomstiltak
ungdomstiltak
har ii seg
seg tre
tre lag
lag av
av forebygging:
forebygging: universell,
universell, selektert
selektert og
og
indisert.
kommune kan
kan gi
ungdomsbefolkningen
indisert. Dette
Dette gjør
gjør at
at Oslo
Oslo kommune
gi tilbud
tilbud til
til hele
hele barnebarne- og
og ungdomsbefolkningen
gjennom
nå
utsatte grupper
gjennom ordinære
ordinære fritidsaktiviteter,
fritidsaktiviteter,
nå særlige
særlige utsatte
grupper gjennom
gjennom gratis
gratis aktiviteter,
aktiviteter,
tilrettelagte
og
kan benyttes
benyttes av
tilrettelagte aktiviteter,
aktiviteter, ferieaktiviteter
ferieaktiviteter
og lignende,
lignende, samt
samt at
at tilbudet
tilbudet kan
av Oslo
Oslo
kommunes øvrige
kommunes
øvrige tjenester
tjenester som
som et
et tilbud
tilbud rettet
rettet mot
mot individer
individer med
med særlige
særlige behov
behov for
for
tilrettelegging.
tilrettelegging.
De
er
ungdommene med
De ansatte
ansatte ved
ved ungdomstiltakene
ungdomstiltakene
er til
til stede
stede for
for ungdommene
med råd,
råd, veiledning
veiledning og
og sikrer
sikrer
stabil
Dette
De
stabil voksenkontakt.
voksenkontakt.
Dette gjelder
gjelder særlig
særlig de
de tradisjonelle
tradisjonelle fritidsklubbene.
fritidsklubbene.
De ansatte
ansatte deltar
deltar
også
kompetansehevende tiltak
også iikompetansehevende
tiltak for
for ungdomsarbeidere.
ungdomsarbeidere.
Innspill fi^a
fra ungdom
Innspill
ungdom

II arbeidet
Innspillene
arbeidet med
med saken
saken er
er det
det innhentet
innhentet innspill
innspill fra
fra forskjellige
forskjellige ungdomsmiljøer.
ungdomsmiljøer.
Innspillene
varierer
kommer fra,
preferanser. Oppsummert
varierer med
med hvor
hvor ungdommene
ungdommene
kommer
fra, deres
deres erfaringer
erfaringer og
og preferanser.
Oppsummert
innspill
innspill pr.
pr. februar
februar 2019:
2019:
Ungdomstilbudet
Ungdomstilbudet
En
eller
er
når
En ungdomklubb
ungdomklubb
eller annet
annet ungdomstilbud
ungdomstilbud
er relevant
relevant for
for ungdommene
ungdommene
når alle
alle de
de andre
andre
også
også kommer
kommer dit,
dit, det
det blir
blir et
et naturlig
naturlig samlingssted
samlingssted for
for ungdom.
ungdom. Det
Det at
at det
det er
er lov
lov å
å lage
lage lyd
lyd og
og
være
med
både
være ungdom
ungdom blant
blant ungdom
ungdom er
er viktig.
viktig. Der
Der det
det er
er samlokalisering
samlokalisering
med f.eks
feks bibliotek
bibliotek er
er både
foreldre
foreldre tilstede
tilstede og
og man
man må
må dempe
dempe seg.
seg.
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Tilgjengelighet
Tilgjengelighet
Fritidstilbud
Fritidstilbud må
må være
være åpne
åpne for
for alle
alle og
og relevant
relevant for
for alle.
alle. Det
Det er
er viktig
viktig at
at tilbudet
tilbudet ikke
ikke blir
blir
oppfattet
oppfattet som
som et
et tilbud
tilbud til
til ungdom
ungdom som
som trenger
trenger hjelp
hjelp og
og oppfølging
oppfølging eller
eller ikke
ikke har
har venner.
venner.
Avstand til
og
påvirker
Avstand
til fritidstilbudet
fritidstilbudet
og hvor
hvor enkelt
enkelt det
det er
er å
å komme
komme dit
dit med
med kollektivtransport,
kollektivtransport,
påvirker
bruken.
bruken.
Tilbud
for de
Tilbud for
de eldste
eldste
Mange
og
undommer
Mange bydeler
bydeler har
har ikke
ikke tilbud
tilbud for
for de
de eldste
eldste ungdommene
ungdommene
og innspill
innspill fra
fra noen
noen undommer
viser
bydeler mangler
viser at
at det
det blir
blir savnet.
savnet. II noen
noen bydeler
mangler det
det tilbud
tilbud for
for gruppen
gruppen over
over 16
16 år,
år, ii andre
andre
bydeler er
bydeler
er det
det tilbud
tilbud til
til unge
unge voksne
voksne som
som etterspørres.
etterspørres.
Informasjon om
Informasjon
om tilbud
tilbud
Mange
kjent med
som
Mange ungdommer
ungdommer er
er ikke
ikke kjent
med hva
hva slags
slags ungdomstilbud
ungdomstilbud
som finnes
finnes ii eget
eget nærmiljø,
nærmiljø,
det
er
behov
for
å
få
informasjon
om
tilbudet.
Ungdom
bør
tas
med
på
råd
for
å
finne
det er behov for å få informasjon om tilbudet. Ungdom bør tas med på råd for å finne de
de rette
rette
kanalene for
kanalene
for formidling
formidling av
av aktiviteter
aktiviteter og
og tilbud.
tilbud.
Ansatte
Ansatte
De
til
De ansatte
ansatte må
må være
være mange
mange nok
nok til
til å
å gi
gi oppmerksomhet
oppmerksomhet
til de
de som
som ønsker
ønsker og
og trenger
trenger det,
det, de
de
må
kulturen og
til
må skjønne
skjønne hvordan
hvordan de
de snakker
snakker med
med ungdom,
ungdom, de
de må
må skjønne
skjønne kulturen
og oppvekstmiljøet
oppvekstmiljøet
til
ungdommene og
kan møte
ungdom med
ungdommene
og ha
ha ulik
ulik kompetanse
kompetanse slik
slik at
at de
de kan
møte ungdom
med ulik
ulik bakgrunn.
bakgrunn.

Fritidsklubber
og
ii bydelene
Fritidsklubber
og andre
andre ungdomstiltak
ungdomstiltak
bydelene
II Oslo
kommunale barnebarne- og
ungdomstiltak spredt
Oslo er
er det
det ca.
ca. 55
55 kommunale
og ungdomstiltak
spredt på
på kommunens
kommunens 15
15 bydeler.
bydeler.
Noen av
kan regnes
Noen
av disse
disse inneholder
inneholder flere
flere aktiviteter
aktiviteter som
som kan
regnes som
som egne
egne tiltak,
tiltak, eller
eller regnes
regnes inn
inn ii
driften
Alle bydelene
bydelene ii Oslo
barn og
driften av
av hovedtiltaket.
hovedtiltaket.
Alle
Oslo har
har fritidstilbud
fritidstilbud til
til barn
og unge,
unge, men
men omfanget
omfanget
varierer.
bydelsvis, ii hovedsak
varierer. II det
det følgende
følgende presenteres
presenteres tilbudene
tilbudene bydelsvis,
hovedsak basert
basert på
på bydelenes
bydelenes egen
egen
kartlegging av
kort samlet
kartlegging
av tilbudet
tilbudet fra
fra 2018.
2018. Deretter
Deretter gis
gis det
det en
en kort
samlet oversikt.
oversikt.
Bydel
Bydel Gamle
Gamle Oslo:
Oslo:
Bydel
og
kulturhus for
ungdom. Bydelen
Bydel Gamle
Gamle Oslo
Oslo har
har tre
tre tradisjonell
tradisjonell fritidsklubber
fritidsklubber
og ett
ett kulturhus
for ungdom.
Bydelen
driver
ii Gamle
barnebondegård.
driver også
også Friluftsenteret
Friluftsenteret
Gamle Oslo
Oslo (FRIGO)
(FRIGO) og
og Kampen
Kampen økologiske
økologiske barnebondegård.
II tillegg
regi av
Disse
tillegg finnes
finnes det
det flere
flere tiltak
tiltak iiregi
av organisasjoner.
organisasjoner.
Disse presenteres
presenteres ii avsnittet
avsnittet om
om tiltak
tiltak ii
Oslo
Oslo sentrum.
sentrum.
Jordal
er
ungdom ii alderen
J orda] fritidsklubb
fritidsklubb
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for ungdom
alderen 13-16/18år.
13-16/ 18år. De
De har
har
aktiviteter
gutteaktiviteter som
som biljard,
biljard, bordtennis,
bordtennis, diverse
diverse spill,
spill, dans,
dans, filmkveld,
filmkveld, idrettsgrupper,
idrettsgrupper,
gutte- og
og
jentegrupper eller
Klubben
uken fra
jentegrupper
eller andre
andre temagrupper.
temagrupper.
Klubben er
er åpen
åpen 5
5 dager
dager iiuken
fra etter
etter skoletid
skoletid til
til
kveld. Det
Aktivitetene krever
krever ikke
bruk av
kveld.
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av eget
eget
utstyr. Det
klubben. II 2017
utstyr.
Det selges
selges ikke
ikke mat
mat iiklubben.
2017 var
var det
det registrert
registrert 11
11 119
119 besøk.
besøk. (antall
(antall
personer?).
Klubben
personer'?).
Klubben har
har 5
5 ansatte.
ansatte.
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Juniortilbud
Grønland
er
på Vahl
unge ii alderen
J uniortilbud
Grønland
er lokalisert
lokalisert på
Vahl skole
skole og
og er
er et
et tilbud
tilbud for
for barn
barn og
og unge
alderen 9
9
til
prosjektmidler og
til 13
13 år.
år. Tilbudet
Tilbudet er
er finansiert
finansiert av
av prosjektmidler
og midler
midler fra
fra områdeløft.
områdeløft. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
Klubben
aktiviteter som
som dataspill,
dataspill, bordtennis,
bordtennis, turer
turer og
og arrangementer.
arrangementer.
Klubben er
er åpen
åpen 3
3
ettermiddager/kvelder
iiuken.
uken. Det
krever ikke
ettermiddager/kvelder
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
ikke ekstra
ekstra
kostnader til
klubben. II 2017
barn
kostnader
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke mat
mat iiklubben.
2017 var
var det
det 330
330 barn
registrert
registrert som
som brukere
brukere av
av klubben.
klubben. Klubben
Klubben har
har 5
5 ansatte.
ansatte.
K1
på Tøyen
juniorer og
Kl Klubb
Klubb er
er en
en fritidsklubb
fritidsklubb på
Tøyen for
for juniorer
og ungdom
ungdom ii alderen
alderen 10
10 til
til 18
18 år
år og
og har
har
vært
Aktiviteter de
spill,
vært ii drift
drift fra
fra mars
mars 2017.
2017. Aktiviteter
de tilbyr
tilbyr er
er biljard,
biljard, bordtennis,
bordtennis,
spill, dans,
dans, filmkveld,
filmkveld,
idrettsgrupper,
guttejentegrupper eller
Klubben
idrettsgrupper,
gutte- og
og jentegrupper
eller andre
andre temagrupper.
temagrupper.
Klubben er
er åpen
åpen 7
7 dager
dager ii
uken fra
uken
fra etter
etter skoletid
skoletid til
til kveld
kveld og
og ii helgene.
helgene. Det
Det er
er gratis
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
krever
ikke
utstyr. Det
klubben. II 2017
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
Det selges
selges ikke
ikke mat
mat iiklubben.
2017 var
var det
det
registrert
registrert 10
10 633
633 besøk.
besøk. (antall
(antall personer?).
personer?). Klubben
Klubben har
har 3
3 ansatte.
ansatte.
Central
prosjektfinansiert ungdomscafé
ii K1-klubben
Central Park
Park er
er en
en prosjektfinansiert
ungdomscafe
K1 -klubben på
på Tøyen,
Tøyen, med
med tilbud
tilbud for
for
ungdom og
Aktivitetene som
ungdom
og eldre
eldre ungdom
ungdom ii alderen
alderen 16
16 til
til 26
26 år.
år. Aktivitetene
som tilbys
tilbys er
er dataspill,
dataspill,
temakvelder,
bordtennis,
kurs og
konserter. Ungdomscafeen
har
temakvelder,
bordtennis, ulike
ulike kurs
og konserter.
Ungdomscafeen
har åpent
åpent 4
4 dager
dager ii helghelg- og
og
ukedager. Cafeen
januar 2018
besøkstallene til
ukedager.
Cafeen åpnet
åpnet ii januar
2018 og
og besøkstallene
til og
og med
med august
august 2018
2018 er
er 1071.
1071. Det
Det er
er
gratis
krever ikke
utstyr. De
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
De
servering
under kostpris.
kostpris. Eventuelt
servering av
av enkle
enkle matvarer/snacks
matvarer/ snacks som
som selges
selges under
Eventuelt overskudd
overskudd brukes
brukes det
det
til
til innkjøp
innkjøp av
av matvarer
matvarer neste
neste åpningsdag.
åpningsdag. Cafeen
Cafeen har
har etablert
etablert seg
seg som
som samt
samt en
en aktivitetsarena
aktivitetsarena
der
og
ii bydelen
der samarbeid
samarbeid med
med andre
andre ungdomstiltak
ungdomstiltak
og organisasjoner
organisasjoner
bydelen står
står sentralt.
sentralt. Kafeen
Kafeen har
har
44 ansatte.
ansatte.
Riverside
på Grønland
kulturhus for
ble etablert
Riverside på
Grønland er
er et
et kulturhus
for ungdom
ungdom ii alderen
alderen 15
15 –
- 33
33 år
år som
som ble
etablert ii
1998.
kurs,
1998. Riverside
Riverside er
er godt
godt kjent
kjent og
og etablert
etablert ii Oslo
Oslo sentrum.
sentrum. De
De tilbyr
tilbyr kompetansegivende
kompetansegivende
kurs,
ulike temakvelder,
turer,
iiuken.
uken. Det
ulike
temakvelder,
turer, dataspill
dataspill oa.
oa. Riverside
Riverside er
er åpen
åpen 7
7 ettermiddager/kvelder
ettermiddager/kvelder
Det er
er
gratis
krever ikke
utstyr. Det
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
Det
selges
ungdom ii målgruppen
selges ikke
ikke mat.
mat. II 2017
2017 var
var det
det registrert
registrert 1500
1500 ungdom
målgruppen som
som benyttet
benyttet tilbudet.
tilbudet.
Riverside
Riverside har
har 9
9 ansatte.
ansatte.
FRIGO
ii Gamle
ble startet
for
FRIGO (Friluftsentret
(Friluflsentret
Gamle Oslo)
Oslo) ble
startet ii 1995
1995 og
og driver
driver sport
sport og
og friluftsaktiviteter
friluflsaktiviteter
for
barn og
båtturer på
på fjorden,
barn
og ungdom
ungdom 3-20
3-20 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr båtturer
fjorden, hytteturer,
hytteturer, teltturer,
teltturer, sykkelturer,
sykkelturer,
klatring, svømming,
kanoturer,
snorkling,
kajakk, roing,
klatring,
svømming,
kanoturer,
snorkling,
kajakk,
roing, fiske,
fiske, spikking,
spikking, fotturer,
fotturer, tur
tur til
til
Galdhøpiggen,
Gaustatoppen,
skogsturer
Galdhøpiggen,
Gaustatoppen,
skogsturer med
med bål,
bål, matlaging
matlaging ute,
ute, skiturer,
skiturer, skileik,
skileik, langrenn,
langrenn,
alpint,
ii gymsal:
leker,
alpint, snøbrett,
snøbrett, aking
aking samt
samt Idrettsaktiviteter
Idrettsaktiviteter
gymsal: fotball,
fotball, basket,
basket, volleyball,
volleyball,
leker,
hinderløyper,
styrketrening,
dans.
hinderløyper,
styrketrening,
dans. FRIGO
FRIGO har
har åpent
åpent hver
hver dag,
dag, hele
hele uken.
uken. De
De arrangerer
arrangerer
skoleturer
Nilsens plass
plass organiserer
barn og
skoleturer på
på dagtid
dagtid ii skoletiden.
skoletiden. På
På Rudolf
Rudolf Nilsens
organiserer de
de aktiviteter
aktiviteter for
for barn
og
unge som
unge
som møter
møter opp
opp på
på hverdager
hverdager etter
etter skoletid
skoletid og
og ii helger,
helger, skating
skating på
på Jordal
Jordal skatepark
skatepark
hverdager
hverdager etter
etter skoletid
skoletid og
og kveld
kveld samt
samt fredagsgrill.
fredagsgrill. Det
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene
krever ikke
utstyr. Det
krever
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
Det selges
selges ikke
ikke mat.
mat. II 2017
2017 hadde
hadde FRIGO
FRIGO
ca.
utlån, ca.
på turer,
med
ca. 50
50 000
000 utlån,
ca. 7000
7000 skoleelever
skoleelever var
var med
med på
turer, 120
120 gruppedeltakere
gruppedeltakere
med en
en fast
fast
aktivitet
uka, 240
og
på åpne
aktivitet iiuka,
240 feriedeltakere
feriedeltakere
og 16000
16000 som
som deltok
deltok ii aktiviteter
aktiviteter på
åpne møteplasser.
møteplasser.
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FRIGO
både fra
bydelen, byomfattende
midler,
FRIGO har
har 16
16 ansatte.
ansatte. Tilbudet
Tilbudet finansieres
finansieres både
fra bydelen,
byomfattende
midler, andre
andre
kommunal midler
kommunal
midler og
og tilskudd
tilskudd fra
fra statlige
statlige aktører
aktører og
og fra
fra stiftelser.
stiftelser.
Kampen
(KØBB)
besøksgård for
Kampen Barnebondegård
Barnebondegård
(KØBB) ii en
en åpen
åpen besøksgård
for interesserte
interesserte ii alle
alle aldre.
aldre. De
De
tilbyr
førskolegrupper
på undervisning,
undervisning, skoleklasser
tilbyr arbeidstrening,
arbeidstrening,
førskolegrupper
på
skoleklasser på
på undervisningsopplegg,
undervisningsopplegg,
biologisk mangfold,
biologisk
mangfold, kompost,
kompost, matlaging,
matlaging, så
så og
og høste,
høste, egg
egg og
og høner,
høner, ull
ull –
- toving
toving og
og spinning,
spinning,
kjøring med
julebesøk med
på låven,
(tilbud
kjøring
med hest
hest og
og vogn,
vogn, julebesøk
med nissen
nissen på
låven, ridning,
ridning, terapiridning
terapiridning
(tilbud til
til
fagsenteret
bydelen med
barn med
turer
fagsenteret iibydelen
med ansvar
ansvar for
for barn
med nedsatt
nedsatt funksjonsevne)
funksjonsevne)
turer ii helger
helger og
og ferier
ferier ff
eks
eks til
til Langedrag
Langedrag eller
eller andre
andre gårder
gårder og
og setrer,
setrer, ridestevner,
ridestevner, lufteturer
lufteturer med
med dyrene.
dyrene.
Besøksgården
er
mv.
publikum
Besøksgården
er åpen
åpen alle
alle dager
dager for
for skolebesøk,
skolebesøk, barnehager,
barnehager, arbeidstrening
arbeidstrening
mv. For
For publikum
er
iiuken.
uken. Tilbudet
er det
det åpen
åpen besøksgård
besøksgård tre
tre dager/kvelder
dager/kvelder
Tilbudet er
er gratis
gratis for
for besøkende
besøkende og
og
aktivitetene
bruk av
for
aktivitetene krever
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av eget
eget utstyr.
utstyr. Ved
Ved søndagsåpent
søndagsåpent
for alle
alle er
er
det
det salg
salg av
av vafler,
vafler, saft
saft og
og kaffe
kaffe ii vaffelboden.
vaffelboden. Inntektene
Inntektene går
går til
til den
den frivillige
frivillige foreningen
foreningen
«Kampen
«Kampen gårds
gårds venner»
venner» som
som gjennom
gjennom inntektene
inntektene finansierer
finansierer utgifter
utgifter som
som til
til vedlikehold
vedlikehold og
og
utstyr.
Det
var
70
000
besøkende
på
gården
i
2017.
I
tillegg
deltar
KØBB
i
andre
utstyr. Det var 70 000besøkende på gården i 2017. I tillegg deltar KØBB i andre
arrangementer
med
Alle besøkende
besøkende registrerer
arrangementer
med dyr
dyr eller
eller aktiviteter.
aktiviteter. Alle
registrerer seg
seg når
når det
det er
er åpen
åpen gård.
gård.
Gården
Gården har
har 5
5 ansatte.
ansatte.
Bydel
Bydel Grünerløkka:
Grünerløkka:
Bydelen
ett
Bydelen har
har to
to tradisjonelle
tradisjonelle kommunale
kommunale fritidsklubber,
fritidsklubber,
ett kulturhus.
kulturhus. II tillegg
tillegg er
er det
det ført
ført opp
opp
to
to andre
andre tiltak
tiltak ii bydelen
bydelen som
som ikke
ikke er
er direkte
direkte fritidstiltak.
fritidstiltak.
Dragen
er
Dragen Fritidsklubb
Fritidsklubb
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 8-14
8-14 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr fysisk
fysisk
aktivitet
pc, brettspill,
brettspill, lesing,
aktivitet inne
inne og
og ute,
ute, leksehjelp,
leksehjelp, forming,
forming, turer,
turer, pc,
lesing, musikk,
musikk, mat,
mat, matlaging
matlaging
og
brukes ii matlagingen.
Klubben
og dyrking
dyrking av
av økologiske
økologiske urter
urter og
og grønnsaker
grønnsaker som
som brukes
matlagingen.
Klubben er
er åpen
åpen
hver
kveld. Det
krever
hver ukedag
ukedag fra
fra etter
etter skoletid
skoletid til
til tidlig
tidlig kveld.
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
heller
bruk av
utstyr. Det
klubben. II
heller ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av eget
eget utstyr.
Det er
er heller
heller ikke
ikke salg
salg av
av varer
varer iiklubben.
2017
var
det
183
registrerte
brukere.
Det
er
totalt
6
personer
ansatt.
2017 var det 183 registrerte brukere. Det er totalt 6 personer ansatt.
Sinsen
er
Sinsen Kulturhus
Kulturhus
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 9
9 –
- 20
20 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
som:
kurs, matlaging,
treningstilbud,
disco,
aktiviteter
som: leker,
leker, samtaler,
samtaler, kurs,
matlaging,
treningstilbud,
disco, sang
sang og
og
musikkgrupper,
dansetrening,
kurs
kunst, birøkt,
birøkt, musikk,
musikkgrupper,
dansetrening,
kurs innen
innen kunst,
musikk, DJ,
DJ, studio
studio og
og låtskriving,
låtskriving,
dagsturer,
utflukter ii ferier.
på Frydenberg
dagsturer, camp
camp og
og utflukter
ferier. Klubben
Klubben har
har også
også aktiviteter
aktiviteter på
Frydenberg skole,
skole, Carl
Carl
Berners
De
ukedag, hvorav
kvelder og
Berners plass
plass og
og Malmøykalven.
Malmøykalven.
De har
har åpent
åpent hver
hver ukedag,
hvorav tre
tre kvelder
og ii tillegg
tillegg er
er
det
det aktiviteter
aktiviteter ii helger
helger og
og ferier
ferier og
og turer
turer ii helger.
helger. Det
Det er
er eget
eget tilbud
tilbud for
for 8.
8. trinn
trinn til
til 3.vgs
3.vgs en
en
kveld iiuka.
uka. Alle
Alle faste
Aktivitetene krever
krever heller
bruk
kveld
faste tilbud
tilbud er
er gratis.
gratis. Aktivitetene
heller ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av
kostpris. II 2017
brukere. Det
av eget
eget utstyr.
utstyr. Mat
Mat selges
selges til
til kostpris.
2017 var
var det
det 800
800 registrerte
registrerte brukere.
Det er
er ingen
ingen
påmelding til
påmelding
til faste
faste aktiviteter.
aktiviteter. Det
Det er
er totalt
totalt 13
13 personer
personer ansatt.
ansatt.
X-Ray Ungdomskulturhus
er
for
X-Ray
Ungdomskulturhus
er et
et selvstyrt
selvstyrt ungdomskulturhus
ungdomskulturhus
for målgruppen
målgruppen 13-25
13-25 år
år (har
(har
også
også tilbud
tilbud til
til barn
barn fra
fra 4
4 år).
år). De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter med
med hovedvekt
hovedvekt på
på dans,
dans, musikk,
musikk, teater
teater og
og
internettkafe.
Kulturhuset
kl. 23.00.
internettkafe.
Kulturhuset er
er åpent
åpent hver
hver dag
dag til
til kl.
23.00. Tilbudet
Tilbudet er
er gratis.
gratis. Aktivitetene
Aktivitetene
krever heller
bruk av
utstyr. De
ulike
krever
heller ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av eget
eget utstyr.
De besøkende
besøkende er
er medlemmer
medlemmer ii ulike
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aktivitetsgrupper
ii huset.
besøkende. Det
aktivitetsgrupper
huset. II 2017
2017 ble
ble det
det registrert
registrert 800
800 besøkende.
Det er
er totalt
totalt to
to personer
personer
ansatt.
ansatt.
Andre relevante
Bydel Grünerløkka
Andre
relevante tilbud
tilbud ii Bvdel
Grünerløkka
Fremtidshuset
på Dælenga
og
Fremtidshuset
på
Dælenga er
er en
en veiledningstjeneste
veiledningstjeneste
og treffsted
treffsted for
for unge
unge ii alderen
alderen 16-25
16-25 år.
år.
Der
bolig, fritidsaktiviteter,
skole,
jobb og
Der kan
kan de
de få
få veiledning
veiledning og
og oppfølging
oppfølging knyttet
knyttet til
til bolig,
fritidsaktiviteter,
skole, jobb
og andre
andre
spørsmål.
er
uken. Tilbudet
spørsmål. Fremtidshuset
Fremtidshuset
er åpent
åpent fire
fire dager
dager iiuken.
Tilbudet er
er gratis
gratis og
og aktivitetene
aktivitetene krever
krever
heller
personer ansatt.
heller ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader.
kostnader. Det
Det er
er totalt
totalt 10
10 personer
ansatt.
NAV
er
NAV Grünerløkka
Grünerløkka
-– fritidsaktiviteter
fritidsaktiviteter
er et
et tilbud
tilbud til
til målgruppen
målgruppen 12
12 -16
-16 år.
år. Aktivitetene
Aktivitetene
som
bading, fisking,
ball-leker, tur
til
som tilbys
tilbys er
er hytteturer,
hytteturer, grilling,
grilling, bading,
fisking, ball-leker,
tur ii naturen,
naturen, opplevelsestur
opplevelsestur
til
Tusenfryd
Tilbudet
Tusenfryd og
og nabofest.
nabofest. Det
Det er
er ingen
ingen faste
faste åpningstider.
åpningstider.
Tilbudet er
er gratis
gratis og
og eventuelle
eventuelle
kostnader til
NAV. Det
personer ansatt.
kostnader
til utstyr
utstyr dekkes
dekkes av
av NAV.
Det er
er totalt
totalt 6
6 personer
ansatt.
Bydel
Bydel Sagene:
Sagene:
Bydelen
kulturhus og
med
Bydelen har
har en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb,
fritidsklubb, ett
ett kulturhus
og et
et nærmiljøsenter
nærmiljøsenter
med aktiviteter
aktiviteter for
for
barn og
barn
og unge.
unge.
UngMetro
på Bjølsen
juniorklubb, fredagsklubben,
miniklubb
UngMetro
på
Bjølsen består
består av
av ungdomsklubb,
ungdomsklubb,
juniorklubb,
fredagsklubben,
miniklubb og
og
Jentegruppe.
personer ansatt
på xx
J entegruppe. Det
Det er
er til
til sammen
sammen XX
XX personer
ansatt fordelt
fordelt på
xx årsverk
årsverk som
som drifter
drifter
aktivitetene
under.
aktivitetene listet
listet under.
UngMetro Ungdomsklubb
er
klasse til
UngMetro
Ungdomsklubb
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 8.
8. klasse
til 1.
1. vgs.
Vgs.
De
dans,
spillekveld,
fotball
De tilbyr
tilbyr musikkverksted,
musikkverksted,
dans, biljard,
biljard, FIFA,
FIFA, filmkveld,
filmkveld,
spillekveld,
fotball og
og måltider.
måltider.
Ungdomsklubben er
uken. Det
krever
Ungdomsklubben
er åpen
åpen 2
2 kvelder
kvelder iiuken.
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
ikke
utstyr. Det
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
Det selges
selges ikke
ikke matvarer.
matvarer. II 2017
2017 var
var det
det ca.
ca. 40
40
ungdom hver
kveld. Det
ungdomsklubben.
ungdom
hver kveld.
Det er
er totalt
totalt 5
5 personer
personer som
som arbeider
arbeider med
med ungdomsklubben.
Ungmetro, Jentegruppa,
er
jenter fra
klasse og
Ungmetro,
J entegruppa,
er for
for jenter
fra 6.
6. klasse
og eldre.
eldre. Klubben
Klubben arrangerer
arrangerer aktivitetene
aktivitetene
sammen
jentenes foreldre
sammen med
med jentenes
foreldre og
og fokus
fokus er
er tilhørighet
tilhørighet og
og samhold.
samhold. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som
musikkverksted,
dans,
biljard,
fletting,
filmkveld,
spillekveld,
matlaging
og
måltider.
musikkverksted,
dans, biljard, fletting, filmkveld, spillekveld, matlaging og måltider.
Jentegruppa
møtes
krever at
J entegruppa møtes søndag
søndag kveld.
kveld. Tilbudet
Tilbudet er
er gratis,
gratis, men
men aktivitetene
aktivitetene krever
at de
de har
har med
med
utstyret de
utstyret
de trenger
trenger til
til fletting
fletting og
og noe
noe mat.
mat. Bydelen
Bydelen legger
legger til
til rette
rette for
for servering.
servering. II 2017
2017 var
var det
det
ca.
personer som
ca. 30
30 personer
personer hver
hver kveld.
kveld. Det
Det er
er totalt
totalt 2
2 personer
som arbeider
arbeider med
med jjentegruppa.
entegruppa.
Ungmetro juniorklubb
juniorklubb er
Ungmetro
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 5.-7.
5.-7. klasse.
klasse. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
som
dans,
biljard, FIFA,
spillekveld,
fotball
aktiviteter
som musikkverksted,
musikkverksted,
dans, biljard,
FIFA, filmkveld,
filmkveld,
spillekveld,
fotball og
og
måltider.
er
kvelder iiuken.
uken. Det
Aktivitetene
måltider. Juniorklubben
Juniorklubben
er åpen
åpen to
to kvelder
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
krever ikke
utstyr, det
krever
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr,
det selges
selges ikke
ikke matvarer.
matvarer. II 2017
2017 var
var ca.
ca.
40-50
brukere hver
personer som
juniorklubben.
40-50 brukere
hver kveld.
kveld. Det
Det er
er totalt
totalt 5
5 personer
som arbeider
arbeider med
med juniorklubben.
Ung Metro
med
og
byomfattende klubb
klubb for
Ung
Metro Fredagsklubben
Fredagsklubben
med avlastningsturer
avlastningsturer
og band,
band, er
er en
en byomfattende
for
psykisk utviklingshemmede
ungdom
psykisk
utviklingshemmede
ungdom over
over 16
16 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som musikkverksted,
musikkverksted,
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dans,
biljard, FIFA,
spillekveld,
fotball
dans, biljard,
FIFA, filmkveld,
filmkveld,
spillekveld,
fotball og
og måltider.
måltider. Klubben
Klubben er
er åpen
åpen hver
hver fredag,
fredag,
som
bandøving en
kveld ii uka
uka hos
som navnet
navnet tilsier,
tilsier, ii tillegg
tillegg bandøving
en kveld
hos Ungmedia.
Ungmedia. Det
Det er
er gratis
gratis å
å være
være
medlem,
på avlastningsturer.
Overskuddet
brukes til
medlem, men
men det
det er
er en
en lav
lav egenandel
egenandel på
avlastningsturer.
Overskuddet brukes
til aktiviteter.
aktiviteter.
Aktivitetene krever
bruk av
Aktivitetene
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av eget
eget utstyr,
utstyr, men
men noen
noen ii bandet
bandet har
har egne
egne
instrumenter.
II 2017
personer som
instrumenter.
2017 var
var det
det ca.
ca. 25
25 brukere
brukere hver
hver kveld.
kveld. Det
Det er
er totalt
totalt 5
5 personer
som arbeider
arbeider
med
med fredagsklubben.
fredagsklubben.
Ung Metro
er
Ung
Metro Miniklubb
Miniklubb
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 1.1.- 4.
4. klasse.
klasse. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
dans,
filmkveld,
aktiviteter som
som musikkverksted,
musikkverksted,
dans, bord-aktiviteter,
bord-aktiviteter,
filmkveld, spillekveld
spillekveld og
og måltider.
måltider.
Klubben
partallsuker/hver 2.
uke. Det
Klubben er
er åpen
åpen fredag
fredag iipartallsuker/hver
2. uke.
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene
krever ikke
utstyr, og
krever
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr,
og det
det selges
selges ikke
ikke matvarer.
matvarer. II 2017
2017 var
var ca.
ca.
30
brukere hver
personer som
30 brukere
hver kveld.
kveld. Det
Det er
er totalt
totalt 3
3 personer
som arbeider
arbeider med
med miniklubben.
miniklubben.
Torshovdalen
aktivitetshus
er
Torshovdalen
aktivitetshus
er et
et nærmiljøhus
nærmiljøhus med
med mange
mange aktiviteter.
aktiviteter. Det
Det er
er til
til sammen
sammen xx
xx
personer
ansatt,
fordelt
på
xx
årsverk,
som
drifter
aktivitetene
listet
under.
personer ansatt, fordelt på xx årsverk, som drifter aktivitetene listet under.
TDK
er
klasse -- 1.vgs.
TDK Torshovdalen
Torshovdalen
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 8.
8. klasse
1.vgs. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
leksehjelp,
og
aktiviteter som:
som: måltid,
måltid, bord-aktiviteter,
bord-aktiviteter,
leksehjelp, forberedelser
forberedelser til
til arrangementer
arrangementer
og
opptredener
Utflukter til
kulturarrangement o.l.
opptredener ii bydelen,
bydelen, dans
dans og
og teater.
teater. Utflukter
til kulturarrangement
o.l. Klubben
Klubben er
er åpen
åpen en
en
kveld iiuken.
uken. Det
Aktivitetene krever
bruk
kveld
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av
brukere per
per aktivitet.
av eget
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke matvarer.
matvarer. II 2017
2017 var
var det
det til
til sammen
sammen 30
30 brukere
aktivitet.
Juniorklubb
Torshovdalen,
er
J uniorklubb
Torshovdalen,
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 5.
5. –
- 7.
7. klasse
klasse fra
fra
Torshov
som:
bord-aktiviteter, leksehjelp,
utelek,
Torshov skole.
skole. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter
som: Måltid,
Måltid, bord-aktiviteter,
leksehjelp,
utelek,
forberedelser
til
og
bydelen, dans
forberedelser
til arrangementer
arrangementer
og opptredener
opptredener ii bydelen,
dans og
og teater.
teater. Klubben
Klubben er
er åpen
åpen etter
etter
skoletid,
Aktivitetene krever
skoletid, to
to dager
dager ii uken.
uken. Det
Det er
er gratis
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
krever ikke
ikke ekstra
ekstra
kostnader til
kostnader
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke matvarer.
matvarer. II 2017
2017 var
var det
det til
til sammen
sammen 25
25
brukere per
brukere
per aktivitet.
aktivitet.
Etter
gir
klasse fra
Nordpolen skole.
Etter skoletid
skoletid Torshovdalen
Torshovdalen
gir tilbud
tilbud til
til 5.-7.
5.-7. klasse
fra Nordpolen
skole. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
leksehjelp,
og
aktiviteter som:
som: Måltid,
Måltid, bord-aktiviteter,
bord-aktiviteter,
leksehjelp, utelek,
utelek, forberedelser
forberedelser til
til arrangementer
arrangementer
og
opptredener
uken. Det
opptredener ii bydelen,
bydelen, dans
dans og
og teater.
teater. Tiltaket
Tiltaket er
er åpent
åpent 2
2 dager
dager iiuken.
Det er
er gratis
gratis å
å være
være
medlem.
kostnader til
bruk av
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
til bruk
av eget
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke
matvarer.
besøkende hver
besøkende registreres
matvarer. II 2017
2017 var
var det
det ca
ca 35
35 besøkende
hver dag.
dag. De
De besøkende
registreres ii hver
hver aktivitet.
aktivitet.
Åpen Garasje
tilbyr
for
barn, ungdom
ungdom og
Åpen
Garasje Torshovdalen,
Torshovdalen,
tilbyr garasjegarasje- og
og mekkeaktiviteter
mekkeaktiviteter
for alle
alle barn,
og
familier.
kan man
på biler,
biler, mopeder
benker, bytteboder
bytteboder og
familier. Her
Her kan
man mekke
mekke på
mopeder og
og sykler,
sykler, snekre
snekre benker,
og
Olabiler.
kvelder iiuken.
uken. Det
Aktivitetene krever
krever
Olabiler. Tilbudet
Tilbudet er
er åpent
åpent to
to kvelder
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
ikke
utstyr. Det
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
Det selges
selges ikke
ikke matvarer.
matvarer. II 2017
2017 var
var ca.
ca. 20
20
personer til
personer
til stede
stede hver
hver kveld.
kveld.
Skoletrial
aktivitetshus
for
og
Skoletrial og
og trial
trial drives
drives av
av Torshovdalen
Torshovdalen
aktivitetshus
for målgruppen
målgruppen skoleungdom
skoleungdom
og
eldre
eldre ungdom
ungdom som
som trenger
trenger motivasjon
motivasjon og
og et
et avbrekk.
avbrekk. Det
Det tilbys
tilbys aktiviteter
aktiviteter som
som mekking
mekking ii
garasje,
Tilbudet
garasje, mekke
mekke på
på og
og kjøre
kjøre trialsykler
trialsykler ii løype
løype ii skogen
skogen på
på Hvervenbukta.
Hvervenbukta.
Tilbudet er
er åpent
åpent en
en
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dag
uken ii skoletiden
krever ikke
dag iiuken
skoletiden og
og på
på kvelden.
kvelden. Det
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
ikke
ekstra
utstyr. Det
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
Det selges
selges ikke
ikke matvarer.
matvarer. II 2017
2017 var
var det
det til
til sammen
sammen 10
10
ungdom på
ungdom
på hver
hver aktivitet.
aktivitet.
Global
kafetilbud ii Torshovdalen
for
barn ii alle
Global Cafe
Cafe er
er et
et kafetilbud
Torshovdalen
for familier
familier med
med barn
alle aldre.
aldre. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
barna og
aktiviteter som
som servering
servering av
av mat
mat til
til barna
og salg
salg av
av kaffe
kaffe og
og vafler.
vafler. Cafeen
Cafeen er
er åpen
åpen 2
2 dager
dager ii
uken, kveld/ettermiddag.
kveld/ettermiddag. Noe
Noe aktivitet
krever er
uken,
aktivitet krever
er gratis,
gratis, mens
mens annet
annet krever
krever betaling.
betaling.
Aktivitetene krever
bruk av
utstyr. II 2017
Aktivitetene
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av eget
eget utstyr.
2017 var
var fra
fra 10
10 til
til 60
60 som
som
deltok
besøkende er
på det
deltok på
på hver
hver aktivitet.
aktivitet. Antall
Antall besøkende
er varierende,
varierende, på
det meste
meste har
har det
det vært
vært 1200
1200
deltagere.
deltagere.
Ung
på Torshov
Ung Media
Media på
Torshov er
er et
et kulturhus
kulturhus for
for ungdom
ungdom ii alderen
alderen 13-20
13-20 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter
som:
bord-aktiviteter,
musikkundervisning,
studio,
bandøving, tekstskriving,
som: Kjøkkengruppe,
Kjøkkengruppe,
bord-aktiviteter,
musikkundervisning,
studio, bandøving,
tekstskriving,
forberedelser
til
og
bydelen, dans
UngMedia har
forberedelser
til arrangementer
arrangementer
og opptredener
opptredener ii bydelen,
dans og
og teater.
teater. UngMedia
har åpent
åpent
to
kvelder
i
uken,
men
medlemmer
med
eget
nøkkelkort
kan
bruke
huset
når
de
ønsker.
Det
to kvelder iuken, men medlemmer med eget nøkkelkort kan bruke huset når de ønsker. Det er
er
gratis
krever ikke
utstyr, men
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr,
men
noen
Det
noen har
har egne
egne instrumenter.
instrumenter.
Det selges
selges ikke
ikke matvarer.
matvarer. II 2017
2017 var
var det
det ca.
ca. 35-40
35-40 besøkende
besøkende
hver
person ansatt.
UngMedia en
hver åpningsdag.
åpningsdag. Det
Det er
er en
en person
ansatt. På
På dagtid
dagtid huser
huser UngMedia
en av
av Utdanningsetatens
Utdanningsetatens
OT-grupper
knyttet til
(OTM).
OT-grupper knyttet
til medier
medier og
og kommunikasjon
kommunikasjon
(OTM).
Bydel
Bydel St.
St. Hanshaugen:
Hanshaugen:
Bydel
har
juniorklubb og
ungdomskafe som
på
Bydel St,Hanshaugen
St,Hanshaugen
har juniorklubb
og ungdomskafe
som begge
begge holder
holder åpent
åpent på
ettermiddagene.
Bydelen
Nordre Aker
klubb på
på Leker’n,
ettermiddagene.
Bydelen har
har også
også samdrift
samdrift med
med Bydel
Bydel Nordre
Aker om
om klubb
Leker”n,
Marienlyst.
presenteres under
under Bydel
Nordre Aker
Marienlyst. Tiltaket
Tiltaket presenteres
Bydel Nordre
Aker sine
sine fritidstilbud.
fritidstilbud.
Hammersborg
fritidsklubb
har
junior (5.
klasse) en
kveld iiuka.
uka. De
Hammersborg
fritidsklubb
har tilbud
tilbud til
til junior
(5. -7.
-7. klasse)
en kveld
De tilbyr
tilbyr
hobby/verksted,
bandrom,
hobby/verksted,
bandrom, gymsal,
gymsal, disko,
disko, gaming
gaming og
og mat.
mat. Det
Det er
er gratis
gratis å
å være
være medlem,
medlem, og
og det
det
er
(antall
er gratis
gratis mat
mat på
på klubbkvelden.
klubbkvelden.
(antall barn
barn som
som bruker
bruker klubben?)
klubben?) Klubben
Klubben har
har 2,65
2,65 årsverk
årsverk
fordelt
fordelt på
på 4-5
4-5 ansatte.
ansatte.
Haugencafeen
på Fagerborg
for
13
Haugencafeen
på
Fagerborg skole
skole er
er en
en ungdomscafe
ungdomscafe
for aldersgruppen
aldersgruppen
13 til
til 16
16 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
ballspill, playstation,
arrangementer,
gymsalaktivitet
og
ballspill,
playstation, kulturverksted,
kulturverksted,
arrangementer,
gymsalaktivitet
og gratis
gratis frokost.
frokost. Kafeen
Kafeen
holder
(antall
holder åpent
åpent på
på ettermiddager.
ettermiddager.
(antall ungdom
ungdom som
som bruker
bruker kafeen?)
kafeen'?) Kafeen
Kafeen har
har 2,56
2,56 årsverk
årsverk
fordelt
fordelt på
på 2-3
2-3 ansatte.
ansatte.
Bydel
Bydel Frogner:
Frogner:
Bydelen
og
hvorav
Bydelen har
har en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb,
fritidsklubb, to
to etter
etter skoletidtiltak,
skoletidtiltak,
og to
to ungdomscafeer,
ungdomscafeer,
hvorav
Cafeen
Cafeen lunsjtilbudet
lunsjtilbudet er
er kommunal
kommunal og
og Cafe
Cafe Condio
Condio er
er drevet
drevet av
av Røde
Røde Kors.
Kors.
Hamna
er
består
Hamna fritidsklubb
fritidsklubb
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 10-18
10-18 år.
år. Tilbudet
Tilbudet består
av
ungdomsklubb,
juniorklubb, Hamnaqueer
med
innhold.
av Hamnakultur,
Hamnakultur,
ungdomsklubb,
juniorklubb,
Hamnaqueer
med LHBT-relatert
LHBT-relatert
innhold.
Klubben
kvelder iiuken
uken med
juniorkvelder og
Klubben er
er åpen
åpen fire
fire kvelder
med henholdsvis
henholdsvis en
en kulturkveld,
kulturkveld, to
to juniorkvelder
og en
en
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ungdomskveld. Hamnaqueer
er
komme inn.
ungdomskveld.
Hamnaqueer
er ii tillegg
tillegg en
en gang
gang ii måneden.
måneden. Det
Det er
er gratis
gratis å
å komme
inn.
Klubben
Klubben har
har registrert
registrert 423
423 medlemmer
medlemmer og
og gjennom
gjennom året
året hatt
hatt 3841
3841 besøk.
besøk. Det
Det selges
selges rimelige
rimelige
kioskvarer. Medlemmene
har
klubbkassa og
kioskvarer.
Medlemmene
har ansvar
ansvar for
for klubbkassa
og overskuddet
overskuddet går
går tilbake
tilbake til
til
medlemmene
ii form
medlemmene
form av
av innkjøp
innkjøp av
av nye
nye spill,
spill, godteri,
godteri, leker
leker mv.
mv.
Ruseløkka
og
er
til
Ruseløkka
og Bygdøy
Bygdøy fritidsklubb
fritidsklubb
er et
et etter
etter skoletidstilbud
skoletidstilbud
til barn
barn ii 5.-7.klasse.
5.-7.klasse. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
m.m.
aktiviteter som
som bordtennis,
bordtennis, hobby,
hobby, dans,
dans, spill,
spill, leksehjelp,
leksehjelp, musikk
musikk og
og konkurranser
konkurranser
m.m.
Ruseløkka
uken og
uken. Tilbudet
Ruseløkka har
har åpent
åpent fire
fire ganger
ganger iiuken
og Bygdøy
Bygdøy en
en gang
gang iiuken.
Tilbudet er
er gratis.
gratis. II 2017
2017
registrerte
besøk gjennom
registrerte Ruseløkka
Ruseløkka 73
73 medlemmer
medlemmer og
og de
de har
har hatt
hatt 3385
3385 besøk
gjennom året.
året. Bygdøy
Bygdøy har
har
registrert
registrert 207
207 besøk.
besøk.
C@feen
på Ruseløkka
C@feen på
Ruseløkka er
er et
et tilbud
tilbud for
for ungdom
ungdom ii alderen
alderen 13
13 -- 18
18 år.
år. Det
Det tilbys
tilbys internett,
internett,
leksecafe,
temadager,
samt
leksecafe, film,
film, workshop/kurs,
workshop/kurs,
temadager, lesestoff,
lesestoff, spill,
spill, musikk
musikk og
og gruppeaktiviteter,
gruppeaktiviteter,
samt
Lunsjtilbudet,
som
Lunsjtilbudet,
som er
er et
et fast
fast tilbud
tilbud under
under C@feen,
C@feen, hvor
hvor det
det selges
selges rimelige
rimelige lunsjretter
lunsjretter og
og
tilbys
gratis
kaffe
og
te.
Lunsjtilbudet
har
tre
arbeidspraksisplasser
for
ungdom
og
tilbys gratis kaffe og te. Lunsjtilbudet
har tre arbeidspraksisplasser
for ungdom og
tilrettelegger
for
blir
tilrettelegger
for at
at ungdom
ungdom med
med psykiske
psykiske og/eller
og/eller sosiale
sosiale vanskeligheter
vanskeligheter
blir aktivisert
aktivisert og
og
gjennomfører
enkle
knyttet til
gjennomfører
enkle arbeidsoppgaver
arbeidsoppgaver
knyttet
til daglig
daglig cafedrift.
cafedrift. Tilbudet
Tilbudet er
er åpent
åpent fire
fire kvelder
kvelder
iiuken.
uken. II 2017
besøkende ii cafeen
2017 ble
ble det
det registrert
registrert over
over 11 675
675 besøkende
cafeen og
og 681
681 besøkende
besøkende til
til
Lunsjtilbudet.
Lunsjtilbudet.
Andre relevante
ii Bvdel
Bydel Frogner
Andre
relevante fritidstilbud
fritidstilbud
F r02ner
Cafe
på Majorstua
Cafe Condio
Condio på
Majorstua drives
drives av
av Røde
Røde Kors
Kors sammen
sammen med
med Bydel
Bydel Frogner.
Frogner. Kafeen
Kafeen har
har
tilbud
iikafe,
kafe, DJ-skole,
jentekveld,
tilbud for
for ungdom
ungdom mellom
mellom 13
13 og
og 19
19 år.
år. Her
Her tilbys
tilbys arbeidstrening
arbeidstrening
DJ -skole, jentekveld,
leksehjelp
iitillegg
tillegg er
ungdom
leksehjelp (opp
(opp til
til 24
24 år)
år) og
og gatemegling,
gatemegling,
er det
det en
en lavterskel
lavterskel møteplass
møteplass hvor
hvor ungdom
møter
ii de
møter trygge
trygge og
og mangfoldige
mangfoldige rollemodeller
rollemodeller
de frivillige
frivillige som
som driver
driver stedet.
stedet. Cafeen
Cafeen er
er åpen
åpen
fem
uken, det
komme inn.
fem dager
dager iiuken,
det er
er gratis
gratis å
å komme
inn. Det
Det selges
selges rimelig
rimelig mat
mat ii cafeen.
cafeen. II 2017
2017 var
var det
det
registret
registret 8829
8829 besøkende.
besøkende.
Bydel
Bydel Ullern:
Ullern:
Bydelen
ungdom og
junior og
Bydelen har
har en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb med
med tilbud
tilbud til
til ungdom
og junior
og et
et eget
eget tilbud
tilbud til
til
ungdom med
ungdom
med utviklingshemming.
utviklingshemming.
Stoppestedet
kulturhus:
Ungdomstilbudet
(Stoppis)
ungdom ii alderen
Stoppestedet
kulturhus:
Ungdomstilbudet
(Stoppis) er
er en
en fritidsklubb
fritidsklubb for
for ungdom
alderen
13
for
13 -– 20
20 år.
år. II tillegg
tillegg har
har de
de tilbud
tilbud om
om bandøving
bandøving og
og musikkstudio
musikkstudio
for ungdom
ungdom opp
opp til
til 23
23 år.
år.
Stoppestedet
ungdom bare
bare kan
kan henge
Stoppestedet er
er en
en åpen
åpen møteplass
møteplass hvor
hvor ungdom
henge rundt
rundt med
med andre
andre eller
eller være
være
med
på tradisjonelle
De
med på
tradisjonelle fritidsklubbaktiviteter.
fritidsklubbaktiviteter.
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som teaterkurs,
teaterkurs,
musikkstudiokurs,
musikkinnspilling,
bandøving,
øving
på
sceneopptreden
ii stor
musikkstudiokurs,
musikkinnspilling,
bandøving, øving på sceneopptreden
stor sal,
sal,
arrangementsplanleggingsgrupper
og
ulike spillaktiviteter
som
arrangementsplanleggingsgrupper
og ulike
spillaktiviteter
som Playstation,
Playstation, biljard,
biljard,
bordtennis, fussball
kulturskole om
bordtennis,
fussball m.m.
m.m. II tillegg
tillegg har
har stoppestedet
stoppestedet et
et samarbeid
samarbeid med
med Oslo
Oslo kulturskole
om
kursing iiulike
ulike musikkinstrumenter.
De
uken samt
Det
kursing
musikkinstrumenter.
De holder
holder åpent
åpent to
to dager
dager ii uken
samt helgeaktiviteter.
helgeaktiviteter.
Det
er
kostpris. Musikkopplæringen
ii regi
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Mat
Mat selges
selges til
til kostpris.
Musikkopplæringen
regi av
av Oslo
Oslo
kulturskole krever
Ungdommene har
kulturskole
krever kursavgift.
kursavgift. Ungdommene
har med
med egne
egne instrumenter
instrumenter til
til
musikkopplæringen.
II 2017
besøk. Det
musikkopplæringen.
2017 var
var det
det registret
registret 1725
1725 besøk.
Det er
er totalt
totalt 4
4 personer
personer ansatt.
ansatt.
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Juniorklubb
Stoppestedet
er
klubbtilbud til
klasse. Her
ulike
J uniorklubb
Stoppestedet
er klubbtilbud
til barn
barn ii alderen
alderen 5.-7.
5.-7. klasse.
Her tilbys
tilbys ulike
aktiviteter
konkurranser, film,
biljard, brettspill,
ulike
aktiviteter som
som diskotek,
diskotek, ballspill,
ballspill, konkurranser,
film, biljard,
brettspill, Playstation
Playstation samt
samt ulike
hobbyprosjekter.
Klubben
uken. Medlemskapet
koster
hobbyprosjekter.
Klubben er
er åpen
åpen en
en dag
dag iiuken.
Medlemskapet
koster 100
100 kroner
kroner for
for et
et
semester.
jobbe frivillig
kafeen for
Ikkesemester. Det
Det er
er mulig
mulig åå jobbe
frivillig ii døra
døra eller
eller iikafeen
for åå få
få gratis
gratis medlemskap.
medlemskap.
Ikkemedlemmer
kroner for
kostpris. II 2017
medlemmer betaler
betaler 10
10 kroner
for hvert
hvert besøk.
besøk. Mat
Mat selges
selges til
til kostpris.
2017 var
Var det
det registrert
registrert
1965
besøk. Det
personer ansatt.
1965 besøk.
Det er
er totalt
totalt 5-6
5-6 personer
ansatt.
Stoppestedet
kulturhus:
Krølles
ii
Stoppestedet
kulturhus:
Krølles er
er en
en fritidsklubb
fritidsklubb for
for ungdom
ungdom med
med utviklingshemming
utviklingshemming
alderen
som
talentkonkurranser,
temakvelder,
alderen 15
15 år
år og
og eldre.
eldre. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter
som diskotek,
diskotek,
talentkonkurranser,
temakvelder,
ballspill, film,
osv.
er
uka. Medlemskap
koster
ballspill,
film, hobbyverksted
hobbyverksted
osv. Fritidsklubben
Fritidsklubben
er åpen
åpen en
en kveld
kveld iiuka.
Medlemskap koster
kr. 200,kroner for
kr.
200,- for
for et
et semester.
semester. Det
Det koster
koster 20
20 kroner
for hvert
hvert besøk
besøk for
for ikke-medlemmer.
ikke-medlemmer.
Aktivitetene krever
kostnader eller
bruk av
kostpris. II
Aktivitetene
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
eller bruk
av eget
eget utstyr.
utstyr. Mat
Mat selges
selges til
til kostpris.
2017
besøk. Det
personer ansatt.
2017 var
var det
det registrert
registrert 1471
1471 besøk.
Det er
er totalt
totalt 5
5 personer
ansatt.
Bydel
Bydel Vestre
Vestre Aker:
Aker:
Bydel
ii 2015
uten
Bydel Vestre
Vestre Aker
Aker la
la ned
ned Hovseterklubben
Hovseterklubben
2015 og
og var
var da
da den
den eneste
eneste bydelen
bydelen ii Oslo
Oslo uten
fritidsklubb.
vedtok
bydelen skulle
fritidsklubb. Bydelsutvalget
Bydelsutvalget
vedtok ii desember
desember 2017
2017 at
at bydelen
skulle finne
finne egnede
egnede lokaler
lokaler
for
prosjektmidler har
for å
å gjenåpne
gjenåpne klubben.
klubben. Gjennom
Gjennom prosjektmidler
har bydelen
bydelen etablert
etablert et
et nytt
nytt fritidsklubbtilbud
fritidsklubbtilbud
iibydelen,
bydelen, som
januar 2019.
Ungdom ii bydelen
bydelen har
ii
som åpnet
åpnet ii januar
2019. Ungdom
har vært
vært aktivt
aktivt medvirkende
medvirkende
prosessen.
prosessen.
Bydel
Aker:
Bydel Nordre
Nordre
Aker:
Bydelen
kulturhus for
II tillegg
privat klubb.
klubb.
Bydelen har
har ett
ett kulturhus
for ungdom
ungdom og
og en
en ungdomscafé.
ungdomscafe.
tillegg finnes
finnes en
en privat
Trikkehallen
på
kulturhus for
barn
Trikkehallen
på Kjelsås
Kjelsås er
er et
et kulturhus
for målgruppen
målgruppen 12-18
12-18 år,
år, men
men også
også yngre
yngre barn
bruker av
De
kafe, lavterskeltilbud
for
ungdom,
bruker
av kulturtilbudene.
kulturtilbudene.
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som åpen
åpen kafe,
lavterskeltilbud
for ungdom,
samtaler,
fredagsåpent,
ulike
ungdomsarrangementer som
samtaler, spill,
spill, film,
film, grupper,
grupper, middagsklubb,
middagsklubb,
fredagsåpent,
ulike ungdomsarrangementer
som
Frysjarock,
kurs ii dans,
Frysjarock, forskjellige
forskjellige musikkaktiviteter,
musikkaktiviteter,
kurs
dans, teater
teater mm
mm med
med eksterne
eksterne instruktører,
instruktører,
Stedet
og
konserter.
Stedet fungerer
fungerer også
også som
som et
et lokalt
lokalt kulturhus
kulturhus med
med familiearrangementer
familiearrangementer
og konserter.
Trikkehallen
uken og
og
Aktiviteter
Trikkehallen er
er åpen
åpen 5
5 dager
dager iiuken
og ii helger
helger ved
ved arrangementer
arrangementer
og aktiviteter.
aktiviteter. Aktiviteter
for
for ungdom
ungdom organisert
organisert av
av bydelen
bydelen er
er stort
stort sett
sett gratis.
gratis. Kurs
Kurs som
som tilbys
tilbys av
av eksterne
eksterne aktører
aktører
krever deltakeravgift.
Mat
krever
deltakeravgift.
Mat selges
selges til
til kostpris.
kostpris. II 2017
2017 var
var det
det registrert
registrert 500
500 brukere
brukere av
av
kulturhuset og
Det
kulturhuset
og 4500
4500 besøkende
besøkende til
til ulike
ulike arrangementer.
arrangementer.
Det er
er totalt
totalt fire
fire personer
personer ansatt.
ansatt.
Huset
Huset leies
leies også
også ut
ut til
til kulturarrangementer.
kulturarrangementer.
Glasshuset
på Nordberg
Nordberg skole
ungdomskafe for
Glasshuset
på
skole er
er en
en ungdomskafe
for målgruppen
målgruppen 13
13 til
til 16
16 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
matlaging
kulturaktiviteter. Glasshuset
midttime
matlaging og
og ulike
ulike typer
typer idrettsidretts- og
og kulturaktiviteter.
Glasshuset har
har frokostklubb,
frokostklubb,
midttime
og
på 55 dager
uken. De
uka. Tilbudet
og etter
etter skoletid
skoletid fordelt
fordelt på
dager ii uken.
De holder
holder åpnet
åpnet en
en kveld
kveld iiuka.
Tilbudet er
er gratis,
gratis,
inkludert
personer
inkludert mat.
mat. II 2017
2017 var
var det
det registrert
registrert ca.500
ca.500 brukere
brukere av
av tiltaket.
tiltaket. Det
Det er
er totalt
totalt 2
2 personer
ansatt.
ansatt.
Leker’n,
på Marienlyst
Nordre
Leker’n, på
Marienlyst er
er et
et klubbklubb- og
og cafétilbud
cafetilbud som
som drives
drives ii felleskap
felleskap av
av bydelene
bydelene Nordre
Aker og
De
juniortilbud fra
ungdomstilbud fra
Aker
og St.Hanshaugen.
St.Hanshaugen.
De har
har juniortilbud
fra 5.-7.klasse
5.-7.klasse og
og ungdomstilbud
fra 8.-10.klasse.
8.-10.klasse.
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De
og
Tilbudet
De tilbyr
tilbyr matservering
matservering
og lydstudioaktiviteter.
lydstudioaktiviteter.
Tilbudet er
er gratis
gratis holder
holder åpent
åpent til
til klokken
klokken
20.00
junior og
kvelder for
ungdom. Det
ungdom innom
20.00 en
en kveld
kveld for
for junior
og to
to kvelder
for ungdom.
Det er
er ca.
ca. 60
60 ungdom
innom hver
hver uke.
uke.
Det
personer ansatt.
Det er
er totalt
totalt tre
tre personer
ansatt.
Bydel
Bydel Bjerke:
Bjerke:
Bydelen
for
kulturhus for
ungdom.
Bydelen driver
driver 3
3 tradisjonelle
tradisjonelle fritidsklubber
fritidsklubber
for barn
barn og
og ungdom
ungdom og
og ett
ett kulturhus
for ungdom.
Bjerkeklubben
er
junior (4.-7.trinn)
ungdom (8.trinn
Bj erkeklubben
er en
en fritidsklubb
fritidsklubb for
for junior
(4.-7.trinn) og
og ungdom
(8.trinn til
til 18
18 år)
år) ii
sambrukslokaler
med
Årvoll skole.
biljard, fysisk
sambrukslokaler
med Årvoll
skole. De
De tilbyr
tilbyr spill,
spill, bordtennis,
bordtennis, biljard,
fysisk aktivitet
aktivitet ute
ute og
og
inne,
og
inne, dans,
dans, matlaging,
matlaging, leker
leker og
og aktiviteter,
aktiviteter, arrangementer
arrangementer
og temakvelder
temakvelder ii samarbeid
samarbeid med
med
medlemmene.
Både
og
juniorklubben er
uken, etter
medlemmene.
Både ungdomsklubben
ungdomsklubben
og juniorklubben
er åpen
åpen to
to dager
dager ii uken,
etter skoletid
skoletid
og
kveld. Det
Aktivitetene krever
krever ikke
bruk av
og kveld.
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader eller
eller bruk
av
eget
klubben. II 2017
hver av
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke mat
mat iiklubben.
2017 var
var registrert
registrert 100
100brukere
brukere iihver
av
klubbene. Det
på henholdsvis
og
juniorklubben.
klubbene.
Det er
er tre
tre ansatte
ansatte på
henholdsvis ungdomsklubben
ungdomsklubben
og juniorklubben.
Jente-juniorklubb
på Linderud
jente juniorklubb
juniorklubb for
barn fra
J ente-juniorklubb
på
Linderud skole
skole tilbyr
tilbyr jente
for barn
fra 4.
4. –
- 7.
7. trinn
trinn der
der
jenter fra
Aktivitetene er
jenter
fra 9.-10.
9.-10. trinn
trinn er
er med
med som
som frivillige
frivillige assistenter.
assistenter.
Aktivitetene
er sang
sang og
og dans,
dans, leker,
leker,
brettspill, bingo,
utflukter, fysisk
uken
brettspill,
bingo, temadiskusjoner,
temadiskusjoner,
utflukter,
fysisk aktivitet.
aktivitet. Klubben
Klubben er
er åpen
åpen en
en dag
dag iiuken
etter
krever ekstra
etter skoletid.
skoletid. Det
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem
medlem og
og det
det er
er ikke
ikke aktivitetene
aktivitetene krever
ekstra kostnader
kostnader
eller
klubben. II 2017
brukere av
eller bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke mat
mat iiklubben.
2017 var
var det
det registrert
registrert 75
75 brukere
av
klubben.
Klubben
har
to
ansatte.
klubben. Klubben har to ansatte.
Veitvetklubben er
junior (4.-7.trinn)
ungdom (8.trinn
Veitvetklubben
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for junior
(4.-7.trinn) og
og ungdom
(8.trinn til
til 18
18
år).
som
bordtennis, biljard,
biljard, kinosal,
leker
år). De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter
som spill,
spill, bordtennis,
kinosal, dans,
dans, matlaging,
matlaging,
leker og
og
aktiviteter,
og
ii samarbeid
Både
aktiviteter, arrangementer
arrangementer
og temakvelder
temakvelder
samarbeid med
med medlemmene.
medlemmene.
Både
ungdomsklubben og
juniorklubben er
uken, etter
ungdomsklubben
og juniorklubben
er åpen
åpen 5
5 dager
dager iiuken,
etter skoletid
skoletid og
og kveld
kveld (helg
(helg for
for
ungdomsklubben). Det
kostnader
ungdomsklubben).
Det er
er gratis
gratis å
å være
være medlem
medlem og
og aktivitetene
aktivitetene krever
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
eller
klubben. II 2017
brukere av
eller bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke mat
mat iiklubben.
2017 var
var registrert
registrert 720
720 brukere
av
ungdomsklubben og
Ungdomsklubben har
på
ungdomsklubben
og 230
230 brukere
brukere av
av Juniorklubben.
Juniorklubben.
Ungdomsklubben
har 3
3 årsverk
årsverk fordelt
fordelt på
77 personer
personer og
juniorklubben har
og juniorklubben
har 11 årsverk
årsverk (fordelt
(fordelt på
på xx
xx personer).
personer).
Nysirkus
kulturhus for
juniorer og
ungdom ii alderen
Nysirkus Bjerke
Bjerke er
er et
et kulturhus
for juniorer
og ungdom
alderen 6
6 til
til 20
20 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr 45
45
ulike kurs
uken. Dancehall,
jazzdans, ballett,
ballett, streetdance,
luftakrobatikk,
spesialakrobatikk,
ulike
kurs iiuken.
Dancehall,
jazzdans,
streetdance,
luftakrobatikk,
spesialakrobatikk,
sjonglering,
perkusjon, teater,
sjonglering, backstage
backstage kurs,
kurs, gitar,
gitar, perkusjon,
teater, animasjon,
animasjon, film,
film, produksjon
produksjon av
av musikk
musikk ii
lydstudio
Norges Danseforbund
om
lydstudio Bjerke.
Bjerke. II tillegg
tillegg et
et samarbeid
samarbeid med
med RELOVE
RELOVE og
og Norges
Danseforbund
om
rekruttering
kurs innen
uken
rekruttering og
og fasilitering
fasilitering på
på 9
9 kurs
innen dans
dans og
og redesign.
redesign. De
De holder
holder åpnet
åpnet 5
5 dager
dager iiuken
fra
fra etter
etter skoletid
skoletid til
til kveld.
kveld. II tillegg
tillegg arrangeres
arrangeres workshop,
Workshop, kurs
kurs og
og «drop
«drop in»
in» ii alle
alle skolens
skolens
ferier.
kostnader eller
bruk av
ferier. Det
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem
medlem og
og aktivitetene
aktivitetene krever
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
eller bruk
av
eget
klubben. II 2017
Nysirkus.
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke mat
mat iiklubben.
2017 var
var registrert
registrert 1100
1100 brukere
brukere av
av Nysirkus.
Påmelding
Det
Påmelding til
til kurs
kurs skjer
skjer gjennom
gjennom hjemmesiden.
hjemmesiden.
Det er
er 29
29 ansatte.
ansatte.
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Bydel
Bydel Grorud:
Grorud:
Bydelen
ett
II tillegg
Bydelen har
har tre
tre tradisjonelle
tradisjonelle fritidsklubber,
fritidsklubber,
ett kulturhus
kulturhus og
og en
en ungdomscafé.
ungdomscafe.
tillegg finnes
finnes
en
privat drevet
en privat
drevet fritidsklubb
fritidsklubb og
og Røde
Røde Kors
Kors ressurssenter.
ressurssenter.
Ammerud aktivitetssenter
Ammerudklubben er
Ammerud
aktivitetssenter
// Ammerudklubben
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb med
med
juniortilbud for
ungdomsklubb for
juniortilbud
for 5.
5. til
til 7.
7. klassetrinn
klassetrinn og
og ungdomsklubb
for 8.
8. til
til 3.
3. vgs.
Vgs. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som
biljard, bordtennis,
hobby,
air
beatstasjon,
biljard,
bordtennis,
hobby, fotballspill,
fotballspill,
air hockey,
hockey, disco
disco med
med dans,
dans, Tv-spill,
Tv-spill,
beatstasjon,
fotostudio
jentegrupper. Klubben
uken. Medlemskapet
koster 50
fotostudio og
og jentegrupper.
Klubben er
er åpen
åpen tre
tre kvelder
kvelder iiuken.
Medlemskapet
koster
50
kroner pr
kan benyttes
benyttes ii alle
Aktivitetene krever
kroner
pr år
år og
og kan
alle klubbene
klubbene ii Bydel
Bydel Grorud.
Grorud. Aktivitetene
krever ikke
ikke ekstra
ekstra
kostnader eller
kostnader
eller bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
utstyr. Mat
Mat selges
selges til
til kostpris.
kostpris. II 2017
2017 var
var det
det registrert
registrert 168
168
brukere av
personer ansatt.
brukere
av klubben.
klubben. Det
Det er
er totalt
totalt 6
6 personer
ansatt.
Kalbakken
fritidssenter
// Kalbakkenklubben
er
Kalbakken
fritidssenter
Kalbakkenklubben
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb med
med
juniorklubb for
klassetrinn og
ungdomsklubb for
juniorklubb
for 4.
4. til
til 7.
7. klassetrinn
og ungdomsklubb
for 8.
8. klassetrinn
klassetrinn til
til 18
18 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
som
biljard,
bordtennis,
hobby,
fotballspill,
disco
med
dans,
Tv-spill,
beatstasjon,
aktiviteter som biljard, bordtennis, hobby, fotballspill, disco med dans, Tv-spill, beatstasjon,
fotostudio,
band og
fotostudio, Tv-studio,
Tv-studio, mat/kafe.
mat/kafe. De
De har
har også
også eget
eget øvingsrom
øvingsrom for
for band
og et
et aktivt
aktivt DJ-miljø.
DJ -miljø.
Klubben
holder
åpent
to
kvelder
i
uken.
Medlemskapet
koster
50
kroner
pr
år
og
kan
Klubben holder åpent to kvelder iuken.
Medlemskapet
koster 50 kroner pr år og kan benyttes
benyttes
ii alle
Aktivitetene krever
krever ikke
kostnader eller
alle klubbene
klubbene ii Bydel
Bydel Grorud.
Grorud. Aktivitetene
ikke ekstra
ekstra kostnader
eller bruk
bruk av
av eget
eget
utstyr. II 2017
brukere av
klubben. Mat
utstyr.
2017 ble
ble det
det registrert
registrert 132
132 brukere
av klubben.
Mat selges
selges til
til kostpris.
kostpris. Det
Det er
er totalt
totalt 6
6
personer ansatt.
personer
ansatt.
Raven
juniortilbud for
klassetrinn og
Raven Romsås
Romsås er
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb med
med juniortilbud
for 5.
5. til
til 7.
7. klassetrinn
og
ungdomsklubb for
ungdomsklubb
for 8.
8. klassetrinn
klassetrinn til
til 3.
3. vgs.
Vgs. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som biljard,
biljard, bordtennis,
bordtennis,
hobby,
disco
fotostudio,
Tv-studio,
mat/kafe
hobby, fotballspill,
fotballspill,
disco med
med dans,
dans, Tv-spill,
Tv-spill, Beatstasjon,
Beatstasjon,
fotostudio,
Tv-studio,
mat/kafe og
og
hudpleie.
hudpleie. Klubben
Klubben har
har et
et aktivt
aktivt sjakkmiljø
sjakkmiljø og
og et
et eget
eget hudpleierom
hudpleierom der
der man
man kan
kan lære
lære seg
seg
grunnleggende
teknikker
på Stovner
grunnleggende
teknikker av
av blant
blant annet
annet hudpleielinja
hudpleielinja
på
Stovner Vgs.
Vgs. Klubben
Klubben er
er åpen
åpen tre
tre
kvelder ii uken,
uken, en
junior og
ungdom. Medlemskapet
koster 50
kroner pr
kvelder
en for
for junior
og to
to for
for ungdom.
Medlemskapet
koster
50 kroner
pr år
år og
og kan
kan
benyttes ii alle
brukere av
klubben. Mat
benyttes
alle klubbene
klubbene ii Bydel
Bydel Grorud.
Grorud. II 2017
2017 ble
ble det
det registrert
registrert 216
216 brukere
av klubben.
Mat
selges
personer ansatt.
selges til
til kostpris.
kostpris. Det
Det er
er totalt
totalt 6
6 personer
ansatt.
Søndagskafe
for
på Raven
ungdomskafe for
Aktiviteter
Søndagskafe
for 18+
18+ på
Raven er
er en
en ungdomskafe
for målgruppen
målgruppen 18
18 til
til 23
23 år.
år. Aktiviteter
som
som tilbys
tilbys er:
er: Biljard,
Biljard, bordtennis,
bordtennis, hobby,
hobby, fotballspill,
fotballspill, Tv-spill,
Tv-spill, Beatstasjon,
Beatstasjon, fotostudio,
fotostudio, TvTvstudio,
jobbsøker-kurs, dialogsmøter
og
Ungdomskafeen er
studio, mat/kafe,
mat/kafe, jobbsøker-kurs,
dialogsmøter
og temakvelder.
temakvelder.
Ungdomskafeen
er åpen
åpen en
en
kveld iiuken.
uken. Det
benytte seg
ungdomskafeen. II 2017
kveld
Det er
er gratis
gratis åå benytte
seg av
av tilbudene
tilbudene iiungdomskafeen.
2017 var
var det
det 35-40
35-40
brukere av
Det
personer ansatt.
brukere
av ungdomskafeen.
ungdomskafeen.
Det er
er totalt
totalt 4
4 personer
ansatt.
Fyrhuset
musikkverksted
på Nortvedt
Nortvedt er
kulturhus for
Fyrhuset
musikkverksted
på
er et
et kulturhus
for målgruppen
målgruppen 10-20
10-20 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
og
Kulturhuset
aktiviteter som
som band,
band, innspillingsmuligheter
innspillingsmuligheter
og gruppegruppe- instrumenttimer.
instrumenttimer.
Kulturhuset har
har
åpent
uken. Det
kroner per
per semester
åpent fem
fem dager
dager iiuken.
Det koster
koster 550
550 kroner
semester for
for åå delta.
delta. II 2017
2017 var
var det
det
registrert
personer ansatt.
registrert 95
95 brukere.
brukere. Det
Det er
er totalt
totalt 5
5 personer
ansatt.
Andre relevante
fritidstilbud ii Bydel
Bydel Grorud
Andre
relevante fritidstilbud
Grorud
Stedda
tilbud
juniorer og
ungdom ii aldersgruppen
10
Stedda Rødtvet
Rødtvet er
er et
et FAU/foreldredrevet
FAU/ foreldredrevet
tilbud til
til juniorer
og ungdom
aldersgruppen
10 –
17
biljard, bordtennis,
bordtennis, hobby,
17 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som biljard,
hobby, fotballspill,
fotballspill, disco
disco med
med dans,
dans, TvTv-
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spill,
spill, beatstasjon,
beatstasjon, fotostudio,
fotostudio, Tv-studio,
Tv-studio, mat/kafe,
mat/kafe, og
og hudpleie.
hudpleie. Klubben
Klubben er
er åpen
åpen en
en til
til to
to
kvelder iiuken.
uken. Det
kvelder
Det koster
koster 50
50 kroner
kroner åå være
være medlem.
medlem. Mat
Mat selges
selges til
til kostpris.
kostpris.
Groruddalen
Røde
ligger
Nærsenter og
Groruddalen
Røde Kors
Kors Ressurssenter
Ressurssenter
ligger rett
rett ved
ved Grorud
Grorud Nærsenter
og er
er en
en åpen
åpen
møteplass
for
alle
fra
13
til
og
med
25
år.
De
tilbyr
aktiviteter
som
lavterskel
møteplass,
møteplass for alle fra 13 til og med 25 år. De tilbyr aktiviteter som lavterskel møteplass,
leksehjelp,
«fokus
iikafe.
kafe. Ressurssenteret
har
leksehjelp, gatemegling,
gatemegling,
«fokus på
på egen
egen framtid»
framtid» og
og arbeidstrening
arbeidstrening
Ressurssenteret
har
aktivitet
kveld.
aktivitet fra
fra mandag
mandag til
til torsdag
torsdag kveld.
Bydel
Bydel Stovner:
Stovner:
Bydelen
og
Bydelen har
har to
to tradisjonelle
tradisjonelle fritidsklubber
fritidsklubber
og fire
fire kulturhus
kulturhus
Blokk
på Stovner
klasse til
Blokk 58
58 på
Stovner senter
senter er
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for 4.
4. klasse
til 18
18 år
år som
som åpnet
åpnet ii
mai
matlaging,
og
mai 2018.
2018. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som åpent
åpent lavterskeltilbud,
lavterskeltilbud,
matlaging, gruppevirksomhet
gruppevirksomhet
og
prosjektarbeid. Klubben
uken for
juniorklubben og
uken for
prosjektarbeid.
Klubben er
er åpen
åpen 2
2 dager
dager iiuken
for juniorklubben
og 7
7 kvelder
kvelder iiuken
for
ungdomsklubben. Det
Aktivitetene krever
ungdomsklubben.
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til
bruk av
brukere av
juniortilbudet og
bruk
av eget
eget utstyr.
utstyr. Mat
Mat selges
selges til
til kostpris.
kostpris. Det
Det har
har vært
vært 145
145 faste
faste brukere
av juniortilbudet
og
240
Det
personer ansatt.
240 av
av ungdomstilbudet.
ungdomstilbudet.
Det er
er totalt
totalt 13
13 personer
ansatt.
Vestli juniortilbud
juniortilbud er
Vestli
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 4.
4. –
- 7.
7. klasse.
klasse. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
som:
spill,
forming,
aktiviteter
som: Sosialt
Sosialt samvær,
samvær, leker
leker og
og konkurranser,
konkurranser,
spill, PS4,
PS4, dans,
dans, matlaging,
matlaging,
forming,
utendørsaktiviteter. Klubben
uken etter
kveld. Det
utendørsaktiviteter.
Klubben er
er åpen
åpen to
to ganger
ganger iiuken
etter skoletid
skoletid og
og kveld.
Det er
er gratis
gratis åå
være
kostnader til
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
krever ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
utstyr. Mat
Mat selges
selges til
til
kostpris. Det
kostpris.
Det er
er totalt
totalt 6
6 personer
personer ansatt.
ansatt.
Verdenshuset Haugenstua
er
kulturhus for
Verdenshuset
Haugenstua
er et
et kulturhus
for 4.
4. klasse
klasse til
til 18
18 år.
år. Det
Det tilbys
tilbys aktiviteter
aktiviteter som
som
åpent
gruppeaktiviteter,
matlagingskurs,
dans,
åpent lavterskeltilbud,
lavterskeltilbud,
gruppeaktiviteter,
matlagingskurs,
dans, brettspill,
brettspill, spill,
spill, bordtennis.
bordtennis. De
De
holder
kvelder iiuken,
uken, med
juniortilbudet og
holder åpent
åpent fire
fire kvelder
med to
to egne
egne kvelder
kvelder for
for juniortilbudet
og ungdomsklubben.
ungdomsklubben.
Det
Aktivitetene krever
krever ikke
utstyr.
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
Mat
ble det
ungdomsklubben og
Mat selges
selges til
til kostpris.
kostpris. II 2017
2017 ble
det registrert
registrert 73
73 unike
unike faste
faste brukere
brukere iiungdomsklubben
og
80
juniorklubben. Det
personer ansatt.
80 ii juniorklubben.
Det er
er totalt
totalt 13
13 personer
ansatt.
Rommen
er
og
kveldstilbud til
barn og
klasse
Rommen kultursenter
kultursenter
er et
et ettermiddagsettermiddagsog kveldstilbud
til barn
og ungdom
ungdom fra
fra 5.
5. klasse
opptil
med
kan man
på musikk-,
opptil 18
18 år
år samlokalisert
samlokalisert
med Rommen
Rommen skole.
skole. Her
Her kan
man delta
delta på
musikk-, dansdans- og
og
arrangørkurs.
Kursene
krever påmelding.
påmelding. Det
arrangørkurs.
Kursene krever
Det er
er 3
3 personer
personer ansatt.
ansatt.
Stovner
er
kulturhus for
tilbyr
Stovner Rockefabrikk
Rockefabrikk
er et
et kulturhus
for barn
barn og
og unge
unge 9
9–
- 23
23 år.
år. Rockefabrikken
Rockefabrikken
tilbyr
aktiviteter
elever
aktiviteter som:
som: Skoleprosjekt
Skoleprosjekt
elever på
på 7.
7. trinn,
trinn, aktiviteter
aktiviteter ii musikkmusikk- og
og øvingsrom,
øvingsrom,
introduksjonskurs
for
beatproduksjon, sangkurs ii musikkteori,
introduksjonskurs
for band,
band, beatproduksjon,
sang- og
og tekstproduksjon,
tekstproduksjon,
kurs
musikkteori,
studio
instrumentalkurs
-- gitar,
bass, trommer,
studio og
og musikkproduksjon,
musikkproduksjon,
instrumentalkurs
gitar, bass,
trommer, sang
sang og
og key-board,
key-board,
studio
popmusikk. II tillegg
studio M
M -- sørindisk
sørindisk popmusikk.
tillegg andre
andre aktiviteter
aktiviteter og
og arrangement:
arrangement: Ung
Ung kultur
kultur møtes,
møtes,
Oslo
Miniøya,
«Lyden
Oslo musikkfest,
musikkfest,
Miniøya, ferietilbud,
ferietilbud,
«Lyden av
av Stovner»,
Stovner>>, lån
lån av
av bandrom/studio
bandrom/ studio etter
etter avtale
avtale
for
er
iiuken.
uken. 33 dager
for eldre
eldre ungdom.
ungdom. Rockefabrikken
Rockefabrikken
er åpen
åpen 7
7 dager/kvelder
dager/kvelder
dager er
er øving
øving etter
etter
avtale.
kurs har
krever ikke
avtale. Det
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem,
medlem, noen
noen kurs
har en
en egenandel.
egenandel. Aktivitetene
Aktivitetene krever
ikke
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ekstra
utstyr. II 2017
ble det
unike faste
brukere. Det
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
2017 ble
det registrert
registrert 293
293 unike
faste brukere.
Det
er
er totalt
totalt 12
12 personer
personer ansatt.
ansatt.
Osloungdommens
Motorsenter
og
skateanlegg
er
kulturhus og
Osloungdommens
Motorsenter
og Haugenstua
Haugenstua
skateanlegg
er henholdsvis
henholdsvis kulturhus
og
aktivitet
har
kvelder iiuken
uken og
aktivitet for
for målgruppen
målgruppen 16
16 -– 23
23 år.
år. Verkstedet
Verkstedet til
til motorsenteret
motorsenteret
har åpent
åpent 4
4 kvelder
og
det
Motorsenteret
har
det er
er «gjør
«gjør det
det selv»
selv» -- verksted
verksted for
for medlemmene.
medlemmene.
Motorsenteret
har en
en årlig
årlig medlemspris
medlemspris på
på
kroner 100.
Aktivitetene krever
krever ikke
bruk av
utstyr. II 2017
kroner
100. Aktivitetene
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av eget
eget utstyr.
2017 ble
ble det
det
registrert
Skateanlegget
har
registrert 100
100 brukere
brukere motorsenteret.
motorsenteret.
Skateanlegget
har ingen
ingen aldersgrense
aldersgrense og
og er
er døgnåpent
døgnåpent 7
7
dager
Når tilbudet
blir det
konkurranser og
dager ii uken.
uken. Når
tilbudet er
er bemannet
bemannet blir
det tilbudt
tilbudt drop-in,
drop-in, instruksjon
instruksjon og
og konkurranser
og
da
personer ansatt.
da er
er rundt
rundt 200
200 brukere
brukere registrert.
registrert. Det
Det er
er totalt
totalt 9
9 personer
ansatt.
Bydel
Bydel Alna:
Alna:
Bydelen
fritidsklubber
og
II tillegg
Bydelen har
har fem
fem tradisjonelle
tradisjonelle
fritidsklubber
og mediesenter
mediesenter og
og rockeverksted.
rockeverksted.
tillegg er
er det
det
listet
som
bydelen.
listet to
to fritidstilbud
fritidstilbud ii regi
regi av
av organisasjoner,
organisasjoner,
som samarbeider
samarbeider nært
nært med
med bydelen.
FUBIAK
drives
bibliotek
FUBIAK (Furuset
(Furuset bibliotek
bibliotek og
og aktivitetshus)
aktivitetshus)
drives ii fellesskap
fellesskap av
av Deichmanske
Deichmanske
bibliotek
og
med
og Bydel
Bydel Alna
Alna for
for målgruppen
målgruppen 10-20
10-20 år
år og
og er
er samlokalisert
samlokalisert
med biblioteket
biblioteket på
på Furuset
Furuset senter.
senter.
FUBIAK
og
FUBIAK er
er en
en tradisjonell
tradisjonell klubb
klubb som
som har
har elementer
elementer fra
fra ungdomskafe
ungdomskafe
og kulturhus
kulturhus for
for
ungdom, og
kurs ii jobbsøking,
jobbsøking, lydstudio,
ungdom,
og tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som leksehjelp,
leksehjelp, kurs
lydstudio, dansegrupper,
dansegrupper,
filmfremvisning,
gatemegling,
guttejentegrupper, bokklubb,
bokklubb, hobbyverksted,
spill
filmfremvisning,
gatemegling,
gutte- og
og jentegrupper,
hobbyverksted,
spill og
og
junior- og
ungdomsklubbråd. Tilbudet
Aktivitetene
juniorog ungdomsklubbråd.
Tilbudet er
er gratis
gratis for
for brukerne,
brukerne, inkludert
inkludert mat.
mat. Aktivitetene
krever heller
bruk av
utstyr. Juniortilbudet
er
krever
heller ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
av eget
eget utstyr.
Juniortilbudet
er åpent
åpent tre
tre dager
dager ii
uken etter
Ungdomstilbudet er
uken, her
uken
etter skoletid,
skoletid, her
her er
er det
det 6
6 ansatte.
ansatte. Ungdomstilbudet
er åpnet
åpnet tre
tre kvelder
kvelder iiuken,
her er
er
det
det 5
5 ansatte.
ansatte. Besøkende
Besøkende registrerer
registrerer seg
seg elektronisk.
elektronisk. II 2017
2017 var
var det
det registrert
registrert ca.
ca. 500
500 unike
unike
brukere på
juniortilbudet og
på ungdomsklubben.
ungdomsklubben. Det
personer ansatt.
brukere
på juniortilbudet
og 400
400 på
Det er
er totalt
totalt 11
11 personer
ansatt.
Tveita
er
Tveita Fritidsklubb
Fritidsklubb
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 9-18
9-18 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
spill,
aktiviteter som
som biljard,
biljard, kafe,
kafe, dans,
dans, leksehjelp,
leksehjelp, frukt-/grønnsakshage,
frukt-/grønnsakshage,
spill, samtaler,
samtaler, grupper
grupper
og
klubbråd. Fritidsklubben
er
uken etter
og klubbråd.
Fritidsklubben
er åpen
åpen tre
tre dager
dager ii uken
etter skoletid.
skoletid. II tillegg
tillegg holder
holder både
både
juniortilbudet(
9-13
år)
og
ungdomstilbudet
(14-18
år)
holder
åpent
to
kvelder
hver.
juniortilbudet(
9-13 år) og ungdomstilbudet
(14-18 år) holder åpent to kvelder hver. Det
Det er
er
gratis
Aktivitetene krever
krever ikke
bruk av
utstyr. Mat
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader eller
eller bruk
av eget
eget utstyr.
Mat
selges
kostpris. II 2017
klubbtilbudet. Registrering
selges til
til kostpris.
2017 var
var det
det 141unike
141unike brukere
brukere av
av klubbtilbudet.
Registrering av
av
medlemmer
klubben. Det
medlemmer og
og besøkende
besøkende gjøres
gjøres ved
ved ii døra
døra til
til klubben.
Det er
er totalt
totalt xx
xx personer
personer ansatt.
ansatt.
Ellingsrud
fritidsklubb
er
Ellingsrud
fritidsklubb
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 10-18
10-18 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
aktiviteter som
som dans,
dans, musikk,
musikk, hobby,
hobby, biljard,
biljard, bordtennis
bordtennis og
og turnering,
turnering, spill,
spill, lek,
lek, kortspill,
kortspill,
sjakk,
ii hall.
uken, etter
sjakk, matlaging,
matlaging, fotball/ballaktiviteter
fotball/ballaktiviteter
hall. Klubben
Klubben er
er åpen
åpen 6
6 dager
dager iiuken,
etter skoletid,
skoletid,
ettermiddag
uken er
kun gruppeaktiviteter,
ikke
klubb. Det
ettermiddag og
og kveld.
kveld. En
En kveld
kveld iiuken
er det
det kun
gruppeaktiviteter,
ikke åpen
åpen klubb.
Det er
er
gratis
krever heller
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
heller ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader eller
eller bruk
bruk av
av eget
eget
utstyr. Mat
kostpris. II 2017
utstyr.
Mat er
er gratis
gratis eller
eller selges
selges til
til kostpris.
2017 var
var det
det registrerte
registrerte 800
800 brukere.
brukere. Klubben
Klubben
har
personer ansatt
på 3,5
har 11
11 personer
ansatt fordelt
fordelt på
3,5 årsverk.
årsverk.

18
18
Utkast
Utkast til
til høring
høring 22.02.2019
22. 02. 2019

Lindeberg
Fritidsklubb
er
Lindeberg
Fritidsklubb
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 10-18
10-18 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
aktiviteter som
som dans,
dans, musikk,
musikk, hobby,
hobby, biljard,
biljard, bordtennis
bordtennis og
og turnering,
turnering, spill,
spill, lek,
lek, kortspill,
kortspill,
sjakk,
uken, etter
sjakk, matlaging
matlaging og
og fotball.
fotball. Klubben
Klubben er
er åpen
åpen 7
7 dager
dager iiuken,
etter skoletid,
skoletid, ettermiddag
ettermiddag og
og
kveld. To
ikke
klubb. Det
kveld.
To kvelder
kvelder er
er det
det kun
kun gruppeaktiviteter,
gruppeaktiviteter,
ikke åpen
åpen klubb.
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem.
Aktivitetene krever
kostnader eller
bruk av
Aktivitetene
krever heller
heller ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
eller bruk
av eget
eget utstyr.
utstyr. Mat
Mat er
er gratis
gratis eller
eller
selges
brukere. Registrering
selges til
til under
under kostpris.
kostpris. II 2017
2017 var
var det
det registrerte
registrerte 600
600 brukere.
Registrering ii
medlemsregister.
Klubben
på 3,5
medlemsregister.
Klubben har
har 12
12 personer
personer ansatt
ansatt fordelt
fordelt på
3,5 årsverk.
årsverk.
Ferieklubben
på
fritidsklubb
tilbyr
eller
Ferieklubben
på Lindeberg
Lindeberg
fritidsklubb
tilbyr overnattingsturer
overnattingsturer
eller dagsturer
dagsturer og
og
aktiviteter
på klubben,
klubben, ii skolens
aktiviteter ii eget
eget nærområde
nærområde eller
eller på
skolens ferier
ferier for
for målgruppen
målgruppen 13-18
13-18 år.
år. II
hovedsak
har
av
fra
hovedsak
har tilbudet
tilbudet vært
vært finansiert
finansiert
av tilskuddsmidler
tilskuddsmidler
fra Bufdir.
Bufdir. Det
Det er
er en
en lav,
lav,
behovsprøvd egenandel.
krever ikke
krav om
behovsprøvd
egenandel. Aktivitetene
Aktivitetene krever
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader ut
ut over
over dette
dette eller
eller krav
om
bruk av
bruk
av eget
eget utsyr.
utsyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke mat.
mat. II 2017
2017 var
var det
det registrerte
registrerte 650
650 brukere
brukere av
av tilbudet.
tilbudet.
Ansatte ii de
jobber på
på ferieklubbens
forskjellige
Ansatte
de andrefritidstiltakene
andrefritidstiltakene
jobber
ferieklubbens
forskjellige tilbud,
tilbud, til
til sammen
sammen ca
ca 35
35
personer.
personer.
Liaklubben
er
utprøving av
Liaklubben
er utprøving
av en
en satellitt
satellitt av
av Lindeberg
Lindeberg fritidsklubb
fritidsklubb ii et
et bo-område
bo -område som
som ligger
ligger et
et
stykke
Tilbudet
fra
stykke unna
unna de
de andre
andre fritidstiltakene.
fritidstiltakene.
Tilbudet har
har vært
vært finansiert
finansiert av
av prosjektmidler
prosjektmidler
fra Bufdir.
Bufdir.
Tidlig
juniorgruppen være
er
Tidlig på
på kvelden
kvelden får
får juniorgruppen
være tilstede,
tilstede, men
men hovedmålgruppe
hovedmålgruppe
er 13-18
13-18 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
jentegruppe, Capoeira,
klubbråd, dans,
aktiviteter som
som jentegruppe,
Capoeira, Cricket,
Cricket, klubbråd,
dans, turer
turer og
og div.
div. idrett.
idrett. Tilbudet
Tilbudet er
er
åpent
uken og
Aktivitetene krever
kostnader eller
bruk
åpent 3
3 kvelder
kvelder iiuken
og er
er gratis.
gratis. Aktivitetene
krever heller
heller ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
eller bruk
av
av eget
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke mat.
mat. II 2017
2017 var
var det
det registrerte
registrerte 600
600 brukere.
brukere. Ansatte
Ansatte er
er
prosjektengasjert på
personer ii 1,2
prosjektengasjert
på timebasis,
timebasis, 4
4 personer
1,2 årsverk.
årsverk.
Trosterudklubben
er
Trosterudklubben
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 9
9–
- 18
18 år.
år. II tillegg
tillegg har
har de
de
kulturtilbud til
med
kulturtilbud
til 18-23-åringer
18-23-åringer
med dans,
dans, media
media og
og musikk.
musikk. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som biljard,
biljard,
kafe, dans,
(lydstudio),
kafe,
dans, fysisk
fysisk aktivitet,
aktivitet, mediemedie- og
og musikkaktiviteter
musikkaktiviteter
(lydstudio), leksehjelp,
leksehjelp, fruktfrukt/grønnsakhage, tv-spill,
klubbråd. Fritidsklubben
er
uken
/grønnsakhage,
tv-spill, samtaler,
samtaler, grupper
grupper og
og klubbråd.
Fritidsklubben
er åpen
åpen 3
3 dager
dager iiuken
etter
juniortilbudet og
kvelder for
etter skoletid
skoletid og
og to
to kvelder
kvelder er
er åpne
åpne spesielt
spesielt for
for juniortilbudet
og to
to kvelder
for
ungdomsklubben. Det
krever heller
ungdomsklubben.
Det er
er gratis
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
heller ikke
ikke ekstra
ekstra
kostnader eller
bruk av
kostpris. II 2017
unike
kostnader
eller bruk
av eget
eget utstyr.
utstyr. Mat
Mat selges
selges til
til kostpris.
2017 var
var det
det registrerte
registrerte 600
600 unike
brukere. Registrering
klubben. Det
brukere.
Registrering av
av medlemmer
medlemmer og
og besøkende
besøkende gjøres
gjøres ved
ved ii døra
døra til
til klubben.
Det er
er totalt
totalt
10
personer ansatt
10 personer
ansatt på
på 3,57
3,57 årsverk.
årsverk.
Almedie Musikkverksted
og
er
kulturtilbud innen
Almedie
Musikkverksted
og dans
dans på
på Trosterudklubben
Trosterudklubben
er kulturtilbud
innen dans,
dans, media
media
og
og musikk
musikk til
til barn
barn og
og unge
unge ii alderen
alderen 9-23
9-23 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som Biljard,
Biljard, kafe,
kafe, dans,
dans,
mediesenter,
fysisk
lydstudio
tvmediesenter,
fysisk aktivitet,
aktivitet, treningstimer,
treningstimer,
lydstudio og
og musikkrom,
musikkrom, musikkundervisning,
musikkundervisning,
tvspill,
job til
bordtennis, salspill, job
til ungdom,
ungdom, samtaler,
samtaler, grupper
grupper som
som de
de selv
selv starter
starter opp.
opp. Fusball,
Fusball, bordtennis,
salaktiviteter,
samt
tekstskriving,
fotostudio
aktiviteter, ulike
ulike leker
leker og
og konkurranser
konkurranser
samt musikkvideo,
musikkvideo,
tekstskriving,
foto studio og
og
klipprom. De
uken etter
juniortilbudet og
klipprom.
De holder
holder åpent
åpent 3
3 dager
dager ii uken
etter skoletid,
skoletid, to
to kvelder
kvelder til
til juniortilbudet
og to
to
kvelder for
Det
kvelder
for ungdomsklubben.
ungdomsklubben.
Det er
er gratis
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
krever ikke
ikke ekstra
ekstra
kostnader eller
kostnader
eller bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges mat
mat til
til kostpris.
kostpris. Tiltaket
Tiltaket oppgir
oppgir at
at det
det ii 2017
2017 var
var
registrert
(junior/ungdom),
og
underkant av
ungdom
registrert 188
188 unike
unike kulturdeltagere
kulturdeltagere
(junior/ungdom),
og ii tillegg
tillegg iiunderkant
av 20
20 ungdom
mellom
personer ansatt,
mellom 18
18 og
og 23
23 år.
år. Det
Det er
er totalt
totalt 11
11 personer
ansatt, fordelt
fordelt på
på 2,2
2,2 årsverk.
årsverk.

19
19
Utkast
Utkast til
til høring
høring 22.02.2019
22. 02. 2 019

Andre relevante
ii Bvdel
Bydel Alna
Alna
Andre
relevante fritidstilbud
fritidstilbud
Furuset
både et
Furuset Forum
Forum (Juniorklubben
(Juniorklubben
// Ung
Ung ii Forum
Forum // Forum
Forum fair
fair play)
play) er
er både
et tradisjonelt
tradisjonelt
fritidsklubbtilbud
for
ungdom ii alderen
kulturhus for
ungdom og
fritidsklubbtilbud
for barn
barn og
og ungdom
alderen 6-18
6-18 år,
år, kulturhus
for ungdom
og
ungdomskafe. Tilbudet
Allidrett IF
gjennom
ungdomskafe.
Tilbudet drives
drives av
av Furuset
Furuset Allidrett
IF og
og har
har en
en grunnfinansiering
grunnfinansiering
gjennom
tilskudd
juniortilskudd fra
fra bydelen.
bydelen. II tillegg
tillegg søker
søker de
de midler
midler fra
fra Bufdir
Bufdir og
og Oslo
Oslo idrettskrets.
idrettskrets. De
De tilbyr
tilbyr juniorog
klubbaktiviteter, idrettsaktiviteter,
samt
ii dans,
jentegruppe, idrettog klubbaktiviteter,
idrettsaktiviteter,
samt gruppeaktiviteter
gruppeaktiviteter
dans, jentegruppe,
idrett- og
og
utfordringsgruppe og
er
uken: etter
kveld
utfordringsgruppe
og klubbråd
klubbråd oa.
oa. Fritidsklubben
Fritidsklubben
er åpen
åpen 6
6 dager
dager iiuken:
etter skoletid,
skoletid, kveld
og
junior og
ungdomsklubbaktiviteter etter
og helg.
helg. To
To dager
dager ii uken
uken er
er det
det junior
og ungdomsklubbaktiviteter
etter skoletid,
skoletid, to
to dager
dager er
er
det
og
Lørdager
det idrettsaktiviteter
idrettsaktiviteter
og ulike
ulike gruppeaktiviteter.
gruppeaktiviteter.
Lørdager er
er det
det åpen
åpen hall
hall med
med Forum
Forum Fair
Fair
Play.
Play. Det
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem,
medlem, men
men tiltaket
tiltaket melder
melder at
at de
de ønsker
ønsker at
at man
man melder
melder seg
seg inn
inn ii
Furuset
pr år.
Aktivitetene krever
krever ikke
Furuset Allidrett
Allidrett som
som koster
koster kr
kr 100,100,- pr
år. Aktivitetene
ikke ekstra
ekstra kostnader
kostnader til
til bruk
bruk
av
kostpris, eventuelt
av eget
eget utstyr.
utstyr. Mat
Mat selges
selges til
til litt
litt over
over kostpris,
eventuelt overskudd
overskudd dekker
dekker innkjøp
innkjøp av
av nye
nye
varer.
på jobb
jobb hver
varer. II 2017
2017 var
var det
det registrert
registrert 9430
9430 brukere.
brukere. Det
Det er
er 6
6 ansatte
ansatte på
hver kveld
kveld eller
eller 2
2
ansatte
pr.
gruppetilbud.
ansatte pr. gruppetilbud.
Åpen Hall
og
Åpen
Hall er
er drevet
drevet av
av Haugerud
Haugerud idrettsforening
idrettsforening
og er
er et
et åpent
åpent samlingssted
samlingssted for
for ungdom,
ungdom,
primært ii alderen
prosjektstøtte fra
primært
alderen 13-18
13-18 år.
år. De
De mottar
mottar prosjektstøtte
fra Oslo
Oslo idrettskrets
idrettskrets samt
samt noe
noe fra
fra Bydel
Bydel
Alna. De
kvelden. Ungdom
Alna.
De yngste
yngste får
får være
være tilstede
tilstede den
den første
første del
del av
av kvelden.
Ungdom organiserer
organiserer mange
mange
aktiviteter
bordtennis, basket,
klatretau. Det
aktiviteter selv,
selv, bordtennis,
basket, futsal,
futsal, innebandy,
innebandy, hoppematter,
hoppematter,
klatretau.
Det kan
kan også
også
tilbys
musikk,
Det
Åpen hall
tilbys danseundervisning/oppvisning,
danseundervisning/oppvisning,
musikk, aktivitetsapparater.
aktivitetsapparater.
Det er
er Åpen
hall lørdag
lørdag
kveld gjennom
krever ikke
kveld
gjennom skoleåret.
skoleåret. Det
Det er
er gratis
gratis å
å være
være medlem.
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
ikke ekstra
ekstra
kostnader eller
bruk av
kostnader
eller bruk
av eget
eget utstyr.
utstyr. Det
Det selges
selges ikke
ikke mat.
mat. Tiltak
Tiltak hadde
hadde oppstart
oppstart ii 2018,
2018, med
med 7070120
brukere per
120 brukere
per kveld
kveld og
og ca.
ca. 400
400 på
på en
en sesong.
sesong. Det
Det er
er totalt
totalt 9
9 ansatte
ansatte som
som er
er prosjektengasjert
prosjektengasjert
på timebasis.
på
timebasis.
Bydel
Bydel Østensjø:
Østensjø:
Bydel
fordelt
bydelen.
Bydel Østensjø
Østensjø har
har 5
5 tradisjonelle
tradisjonelle fritidsklubber
fritidsklubber
fordelt iibydelen.
Abildsøklubben er
ungdom ii alderen
Aktivitetene
Abildsøklubben
er en
en fritidsklubb
fritidsklubb for
for barn
barn og
og ungdom
alderen 10-16
10-16 år.
år. Aktivitetene
klubben tilbyr
hobbyaktiviteter,
tegning,
klubben
tilbyr er
er blant
blant annet
annet gitarundervisning,
gitarundervisning,
hobbyaktiviteter,
tegning, spill,
spill, små
små
konkurranser og
kveld iiuken.
uken. For
junior koster
koster
konkurranser
og ulike
ulike prosjekter.
prosjekter. Klubben
Klubben er
er åpen
åpen en
en kveld
For junior
medlemskapet
100
kr per
per skoleår,
per gang.
ungdomsklubben er
medlemskapet
100 kr
skoleår, gjester
gjester betaler
betaler kr
kr 10
10 per
gang. På
På ungdomsklubben
er
medlemskapet
gratis.
per gang.
medlemskapet
gratis. Gjester
Gjester som
som ikke
ikke har
har tilknytning
tilknytning til
til bydelen
bydelen betaler
betaler kr
kr 20
20 per
gang. II
2017
2017 var
var det
det registret
registret 2100
2100 besøk.
besøk. Klubben
Klubben har
har 3
3 ansatte.
ansatte.
Bøler
er
klasse
Bøler Fritidsklubb
Fritidsklubb
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for barn
barn og
og ungdom
ungdom ii alderen
alderen fra
fra 2.
2. klasse
til
biljard, bordtennis,
bordtennis, diskotek,
klatring, hobby/forming
og
til 19
19 år.
år. Aktivitetene
Aktivitetene er
er biljard,
diskotek, spill,
spill, klatring,
hobby/forming
og
grupper.
iitillegg
tillegg andre
mm
grupper. Det
Det gjennomføres
gjennomføres
andre aktiviteter
aktiviteter og
og grupper
grupper som
som samtalegrupper
samtalegrupper
mm etter
etter
behov. Klubben
uken -– hvorav
junior og
ungdom. For
junior
behov.
Klubben er
er åpen
åpen 4
4 dager
dager iiuken
hvorav to
to for
for junior
og to
to for
for ungdom.
For junior
koster medlemskap
kr per
per skoleår,
kr 10
per gang.
ungdomsklubben er
koster
medlemskap 100
100 kr
skoleår, gjester
gjester betaler
betaler kr
10 per
gang. På
På ungdomsklubben
er
medlemskapet
gratis.
per gang.
medlemskapet
gratis. Gjester
Gjester som
som ikke
ikke har
har tilknytning
tilknytning til
til bydelen
bydelen betaler
betaler kr
kr 20
20 per
gang. II

20
20
Utkast
Utkast til
til høring
høring 22.02.2019
22. 02. 2019

2017
juniorklubben og
2017 var
var det
det registret
registret 4466
4466 besøk
besøk til
til juniorklubben
og 3192
3192 besøk
besøk til
til ungdomsklubben.
ungdomsklubben.
Klubben
Klubben har
har 16
16 ansatte
ansatte ii forskjellige
forskjellige stillingsbrøker.
stillingsbrøker.
Manglerud
ungdomshus
er
klubbtilbud for
juniorer ii alderen
ungdom ii
Manglerud
ungdomshus
er et
et klubbtilbud
for juniorer
alderen 10-13
10-13 år
år og
og ungdom
alderen
kreativ atelier,
gruppetilbud,
alderen 13-18
13-18 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som café,
cafe, kreativ
atelier, instrumentering,
instrumentering,
gruppetilbud,
ulike kurs
uken,
ulike
kurs slik
slik som
som for
for eksempel
eksempel dans,
dans, tegning,
tegning, hip
hip hop.
hop. Klubben
Klubben har
har åpent
åpent tre
tre dager
dager iiuken,
hvorav
junior- og
ungdomsklubb og
hvorav en
en dag
dag hver
hver for
for henholdsvis
henholdsvis juniorog ungdomsklubb
og en
en dag
dag for
for gruppeaktivitet.
gruppeaktivitet.
Matvarer
kostpris, eventuelt
utstyr til
Matvarer selges
selges stort
stort sett
sett til
til kostpris,
eventuelt overskudd
overskudd brukes
brukes til
til aktiviteter
aktiviteter eller
eller utstyr
til
aktiviteter.
juniorklubben og
besøk til
aktiviteter. II 2017
2017 var
var det
det registret
registret 2898
2898 besøk
besøk til
til juniorklubben
og 3612
3612 besøk
til
ungdomsklubben. Det
personer ansatt
ungdomsklubben.
Det er
er 17
17 personer
ansatt på
på klubben
klubben ii forskjellige
forskjellige stillingsbrøker.
stillingsbrøker.
Skullerud
Aktivitetshus
er
klubbtilbud til
Skullerud
Aktivitetshus
er et
et klubbtilbud
til ungdom
ungdom ii alderen
alderen 14
14 til
til 18
18 år.
år. Der
Der blir
blir det
det
tilbudt
som
bordtennis, fussball,
volleyball,
frisbeegolf,
tilbudt aktiviteter
aktiviteter
som biljard,
biljard, bordtennis,
fussball, fotball,
fotball, Playstation,
Playstation,
volleyball,
frisbeegolf,
film,
og
Det
klubb to
uken, musikk-binge
film, musikkaktiviteter
musikkaktiviteter
og konkurranser.
konkurranser.
Det er
er ordinær
ordinær klubb
to kvelder
kvelder iiuken,
musikk-binge
alle
dager
i
uken
og
grupper
med
idrett
&
utfordring
to
dager
i
uken.
Det
er
gratis
alle dager iuken og grupper med idrett & utfordring to dager i uken. Det er gratis åå være
være
medlem
kostpris og
medlem av
av klubben.
klubben. Mat
Mat selges
selges til
til kostpris
og et
et eventuelt
eventuelt overskudd
overskudd går
går tilbake
tilbake til
til
ungdommene ii form
ble det
ungdommene
form av
av kino,
kino, turer
turer mm.
mm. II 2017
2017 ble
det registrert
registrert 2593
2593 ordinære
ordinære besøk
besøk av
av
klubben, 750
og
brukere ii året
klubben,
750 brukere
brukere av
av musikkbingen
musikkbingen
og 600
600 brukere
året av
av idrett
idrett &
& utfordring.
utfordring. Klubben
Klubben
har
har 6
6 ansatte.
ansatte.
Skøyern
på Oppsal
ungdom ii alderen
Skøyern fritidsklubb
fritidsklubb
på
Oppsal er
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for barn
bam og
og ungdom
alderen
10
biljard, bordtennis,
bordtennis, fussball,
volleyball,
frisbeegolf,
10 til
til 18
18 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr biljard,
fussball, fotball,
fotball, Playstation,
Playstation,
volleyball,
frisbeegolf,
film,
konkurranser
mm.
junior og
film, musikkaktiviteter,
musikkaktiviteter,
konkurranser
mm. Klubben
Klubben holder
holder åpent
åpent fra
fra to
to kvelder
kvelder for
for junior
og
to
kvelder for
junior eller
kroner
to kvelder
for ungdom.
ungdom. Klubben
Klubben har
har en
en årlig
årlig medlemspris
medlemspris på
på 100,100,- for
for junior
eller 10
10 kroner
per gang
koster 100
per
gang for
for gjester.
gjester. Juniortilbudet
Juniortilbudet
koster
100 for
for årlig
årlig medlemskap
medlemskap eller
eller 10,10,- pr
pr gang
gang for
for
gjester.
er
kostpris og
gjester. Ungdomstilbudet
Ungdomstilbudet
er gratis.
gratis. Matvarer
Matvarer selges
selges til
til kostpris
og et
et eventuelt
eventuelt overskudd
overskudd går
går
tilbake
ii form
kino og
tilbake til
til ungdommene
ungdommene
form av
av kino
og turer
turer ol.
ol. II 2017
2017 var
var det
det registrert
registrert 4382
4382 besøkende
besøkende på
på
juniorklubben og
på klubben.
klubben.
juniorklubben
og 2554
2554 ungdom.
ungdom. Det
Det er
er 12
12 ansatte
ansatte på
Bydel
Bydel Nordstrand
Nordstrand
Bydelen
Bydelen har
har en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb og
og en
en ungdomscafé.
ungdomscafe.
Lambertseter
fritidsklubb,
er
Lambertseter
fritidsklubb,
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 9
9 til
til 17
17 år.
år.
Juniorklubben
tilbyr
kunstgruppe,
Juniorklubben
tilbyr aktiviteter
aktiviteter som
som gratis
gratis mat,
mat, bordtennis,
bordtennis, biljard,
biljard, PlayStation,
PlayStation, kunstgruppe,
uteaktiviteter, lekserom,
konkurranser, månedens
yoga/meditasjon,
uteaktiviteter,
lekserom, ukentlige
ukentlige konkurranser,
månedens bursdagsbarn,
bursdagsbarn,
yoga/meditasjon,
turer
biblioteket osv.
tilbys
biljard,
turer til
til biblioteket
osv. II ungdomsklubben
ungdomsklubben
tilbys det
det gratis
gratis mat,
mat, bordtennis,
bordtennis,
biljard, musikk,
musikk,
ulike konkurranser
og
prate med.
Ungdomsklubben er
ulike
konkurranser
og voksne
voksne åå prate
med. Ungdomsklubben
er åpen
åpen to
to kvelder
kvelder ii uken
uken ii
tillegg
to
kvelder ii måneden.
er
uken på
tillegg til
til helgearrangementer
helgearrangementer
to kvelder
måneden. Juniorklubben
Juniorklubben
er åpen
åpen to
to ganger
ganger iiuken
på
ettermiddag/tidlig
kveld.
på
ettermiddag/tidlig
kveld. Det
Det er
er gratis
gratis åå være
være medlem.
medlem. Det
Det selges
selges ingen
ingen varer
varer på
juniorklubben, mens
ungdomsklubben selges
brukere av
juniorklubben,
mens det
det på
på ungdomsklubben
selges mat
mat til
til kostpris.
kostpris. Det
Det er
er ca.
ca. 350
350 brukere
av
ungdomsklubben og
juniorklubben. Det
personer ansatt
ungdomsklubben og
ungdomsklubben
og 920
920 av
av juniorklubben.
Det er
er 6
6 personer
ansatt iiungdomsklubben
og 9
9
personer ii juniorklubben.
juniorklubben.
personer
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Møteplassen
på
ungdomskafe for
Møteplassen
på Kjeller’n
Kj eller”n ligger
ligger ved
ved Sæterkrysset
Sæterkrysset og
og er
er en
en ungdomskafe
for målgruppen
målgruppen 8.
8.
klasse til
klasse
til 17
17 år.
år. Tilbudet
Tilbudet er
er etablert
etablert for
for å
å skape
skape møteplasser
møteplasser for
for ungdom
ungdom lokalisert
lokalisert andre
andre steder
steder
ii bydelen
bydelen enn
Kjeller’n
prestasjon, bare
bare
enn Lambertseter.
Lambertseter.
Kjeller”n tilbyr
tilbyr en
en sosial
sosial møteplass
møteplass uten
uten krav
krav til
til prestasjon,
et
prate og
et sted
sted åå «henge»
«henge» sammen,
sammen, prate
og spise
spise mat
mat sammen.
sammen. Kjeller’n
Kjeller”n er
er åpen
åpen en
en ettermiddag
ettermiddag ii
uken. Det
uken.
Det gratis
gratis medlemskap
medlemskap og
og gratis
gratis mat.
mat. II 2017
2017 var
Var det
det 50
50 brukere
brukere av
av Kjellern.
Kjellern. Det
Det er
er totalt
totalt
to
to ansatte
ansatte som
som arbeider
arbeider med
med dette
dette tiltaket.
tiltaket.
Bydel
Bvdel Søndre
Søndre Nordstrand:
Nordstrand:
Bydelen
ett
ungdom og
bondegård med
Bydelen har
har to
to tradisjonelle
tradisjonelle fritidsklubber,
fritidsklubber,
ett kulturhus
kulturhus for
for ungdom
og en
en bondegård
med
aktiviteter
aktiviteter for
for barn
barn og
og unge.
unge. II tillegg
tillegg finnes
finnes fire
fire privat
privat drevne
drevne barnebarne- og
og ungdomstilbud.
ungdomstilbud.
Lerdal
(låven),
klasse til
Lerdal fritidsklubb
fritidsklubb
(låven), er
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 5.
5. klasse
til 18
18 år.
år.
De
som
kortspill, brettspill,
brettspill, hobby,
De tilbyr
tilbyr aktiviteter
aktiviteter
som disco,
disco, cafè,
cafè, kortspill,
hobby, data,
data, spill,
spill, biljard,
biljard, bordtennis,
bordtennis,
fuzzball,
utendørsaktiviteter. Klubben
uken.
fuzzball, studio,
studio, basket
basket og
og ulike
ulike utendørsaktiviteter.
Klubben har
har åpent
åpent fire
fire dager
dager iiuken.
Juniorklubben
koster 30
kr ii året
kr for
pr. gang.
Ungdomsklubben
Juniorklubben
koster
30 kr
året eller
eller 5
5 kr
for ikke-medlemmer
ikke-medlemmer
pr.
gang. Ungdomsklubben
har
kr. for
eller
har en
en årspris
årspris på
på 50
50 kr.
for medlemskapet
medlemskapet
eller 10
10 kr
kr inngangen
inngangen på
på fredager
fredager for
for ikkeikkemedlemmer.
Overskudd
klubbkassa, hvor
medlemmer.
Overskudd fra
fra cafè
cafè og
og medlemskap
medlemskap går
går til
til klubbkassa,
hvor ungdommene
ungdommene
bestemmer hva
ble det
bestemmer
hva som
som skal
skal kjøpes
kjøpes inn
inn av
av utstyr
utstyr II 2017
2017 ble
det registrert
registrert 6000
6000 besøk
besøk på
på klubben.
klubben.
Det
på 3,5
Det er
er totalt
totalt 9
9 personer
personer ansatt,
ansatt, fordelt
fordelt på
3,5 årsverk.
årsverk.
Mortensrud
aktivitetshus
er
Mortensrud
aktivitetshus
er en
en tradisjonell
tradisjonell fritidsklubb
fritidsklubb for
for målgruppen
målgruppen 5.
5. trinn
trinn til
til 18
18 år.
år. Det
Det
tilbys
kortspill, brettspill,
brettspill, hobby,
biljard,
tilbys aktiviteter
aktiviteter som
som disco,
disco, cafè,
cafè, kortspill,
hobby, data,
data, playstation,
playstation, biljard,
bordtennis, fuzzball,
ulike utendørsaktiviteter,
dagsturer
bordtennis,
fuzzball, studio
studio og
og ulike
utendørsaktiviteter,
dagsturer og
og overnattingsturer.
overnattingsturer.
Klubben
uken for
ungdom og
junior. Det
Klubben er
er åpen
åpen 5
5 dager
dager iiuken
for ungdom
og to
to dager
dager for
for junior.
Det er
er gratis
gratis åå være
være
medlem.
kostnader til
medlem. Aktivitetene
Aktivitetene krever
krever heller
heller ikke
ikke ekstra
ekstra kostnader
til bruk
bruk av
av eget
eget utstyr.
utstyr. Overskuddet
Overskuddet
fra
klubbkassa som
bestemmer over.
fra cafeen
cafeen går
går til
til klubbkassa
som ungdommene
ungdommene
bestemmer
over. II 2017
2017 var
var det
det 7725
7725
registrerte
besøk på
på klubben.
klubben. Det
personer ansatt
registrerte besøk
Det er
er totalt
totalt 9
9 personer
ansatt fordelt
fordelt på
på 5,2
5,2 årsverk.
årsverk.
Osloungdommens
Motorsenter
ii Hvervenbukta
har
Osloungdommens
Motorsenter
Hvervenbukta
har tilbud
tilbud for
for ungdom
ungdom 10
10 til
til 25
25 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr
aktiviteter
som
Trial,
ATV,
radiostyrt
bil,
«Gjør
det
selv
verksted»,
dagplasser,
aktiviteter som Trial, ATV, radiostyrt bil, «Gjør det selv verksted>>, dagplasser,
arbeidstrening,
kafe
har
uken og
arbeidstrening,
kafe og
og nærhjelp.
nærhjelp. Motorsenteret
Motorsenteret
har åpent
åpent 5
5 dager
dager ii uken
og åpent
åpent verksted
verksted to
to
dager
uken. Enkelte
hos
slik
dager iiuken.
Enkelte av
av tilbudene
tilbudene
hos motorsenteret,
motorsenteret,
slik som
som ATV
ATV og
og Trial,
Trial, koster
koster 150
150
kroner per
kroner
per time
time med
med instruktør.
instruktør. Det
Det selges
selges varer
varer ii cafeen,
cafeen, men
men bydelen
bydelen melder
melder at
at den
den ikke
ikke går
går
med
besøk. Det
personer ansatt
med overskudd.
overskudd. II 2017
2017 ble
ble det
det registrert
registrert 12
12 388
388 besøk.
Det er
er totalt
totalt 6
6 personer
ansatt fordelt
fordelt
på 4,7
på
4,7 årsverk.
årsverk.
Søndre
på Holmlia
Søndre Ås
Ås gård
gård og
og miljøsenter
miljøsenter
på
Holmlia er
er en
en gammel
gammel bondegård
bondegård der
der driften
driften er
er videreført
videreført
som
unge. De
utendørs. De
somt t fritidstilbud
fritidstilbud for
for barn
barn og
og unge.
De fleste
fleste aktivitetene
aktivitetene foregår
foregår utendørs.
De har
har sauer,
sauer,
griser,
katter, hester
er
griser, haner
haner og
og høner,
høner, påfugler,
påfugler, katter,
hester og
og ridning.
ridning. Medlemmene
Medlemmene
er med
med å
å ta
ta
avgjørelser
avgjørelser om
om gården.
gården. For
For medlemmer
medlemmer er
er gården
gården åpen
åpen hver
hver eneste
eneste dag
dag året
året rundt.
rundt. For
For andre
andre
besøkende gjelder
Medlemmer?
Besøk?
besøkende
gjelder åpningstider.
åpningstider.
Medlemmer?
Besøk? Ansatte?
Ansatte?
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Andre tilbud
Bydel Søndre
Søndre Nordstrand
Nordstrand
Andre
tilbud ii Bydel
BUSH,
Ungdomssenteret på
borettslag
BUSH, BarneBarne- og
og Ungdomssenteret
på Holmlia,
Holmlia, eies
eies av
av 6
6 omkringliggende
omkringliggende
borettslag
(USBL/
(USBL/ OBOS)
OBOS) og
og mottar
mottar noe
noe kommunalt
kommunalt tilskudd
tilskudd fra
fra bydelen.
bydelen. BUSH
BUSH har
har sportsaktiviteter,
sportsaktiviteter,
musikkverksted,
leksehjelp,
jentekveld, hobbyrom
kafe. Et
koster kr
kr 50,musikkverksted,
leksehjelp, jentekveld,
hobbyrom og
og kafe.
Et medlemskap
medlemskap koster
50,- per
per
kalenderår og
har
Medlemskapet
kalenderår
og medlemmene
medlemmene
har da
da tilgang
tilgang til
til alle
alle aktiviteter
aktiviteter ii åpningstiden.
åpningstiden.
Medlemskapet
inkluderer
kr 5,inkluderer også
også medlemskap
medlemskap ii Åsbråten
Åsbråten Idrettslag.
Idrettslag. II tillegg
tillegg serveres
serveres det
det varm
varm mat
mat for
for kr
5,daglig
på etter-skoletid
tilbudet.
daglig på
etter-skoletid
tilbudet.
Bjørndal
Fritidsklubb
informasjon
Bjørndal
Fritidsklubb
informasjon mangler
mangler
Sørsiden
på Bjørnholt
bydelen. De
Sørsiden Forum
Forum på
Bjørnholt vgs
vgs er
er en
en møteplass
møteplass for
for barn
barn og
og unge
unge iibydelen.
De tilbyr
tilbyr
fritids,
fritids, ferie
ferie og
og kurs
kurs aktiviteter.
aktiviteter. Ytterligere
Ytterligere informasjon
informasjon mangler
mangler
Mortensrud
Røde
holder
på gamle
Mortensrud
Røde Kors
Kors ressurssenter
ressurssenter
holder til
til på
gamle Mortensrud
Mortensrud gård
gård og
og er
er åpent
åpent for
for
ungdom
i
alderen
13-23
år.
De
tilbyr
aktiviteter
som
lavterskel
møteplass,
leksehjelp,
ungdom i alderen 13-23 år. De tilbyr aktiviteter som lavterskel møteplass, leksehjelp,
gatemegling
jentekveld. Huset
gatemegling og
og jentekveld.
Huset er
er åpnet
åpnet for
for aktiviteter
aktiviteter mandag
mandag til
til torsdag
torsdag kveld.
kveld.
Samlet
ii Oslo
Samlet oversikt
oversil_<t over
over alle
alle fritidstilbud
fritidstilbud
Oslo kommune
kommune
Tabell:
Kommunale barneii bydelene
pr februar
februar 2019
Tabell: Kommunale
barne- og
og ungdomstiltak
ungdomstiltak
bydelene pr
2019
Gamle
Gamle Oslo
Oslo
Jordal fritidsklubb
Jordal
fritidsklubb (ungdomsklubb)
(ungdomsklubb)
Junior-G (juniorklubb
Junior-G
(juniorklubb Grønland),
Grønland),
K1
10-18
Kl klubb
klubb (ungdomsklubb
(ungdomsklubb
10-18 år),
år),
Central
16-26
Central park
park (ungdomskafe
(ungdomskafe
16-26 år)
år)
Riverside
ungdomshus
Riverside
ungdomshus
Friluftssenter
FRIGO
Friluftssenter
FRIGO
Tøyen aktivitetsgrupper
(hos
Tøyen
aktivitetsgrupper
(hos FRIGO)
FRIGO)
Kampen
(KØBB)
Kampen barnebondegård
barnebondegård
(KØBB)
Grünerløkka
Grünerløkka
Dragen
Dragen fritidsklubb
fritidsklubb (junior/unge)
(junior/unge)
Sinsen
Sinsen kulturhus
kulturhus (junior-/ungdomsklubb)
(junior/ungdomsklubb)
X-Ray
(kulturhus
X-Ray ungdomskulturhus
ungdomskulturhus
(kulturhus barn
barn og
og ungdom)
ungdom)
Sagene
Sagene
UngMetro
UngMetro (junior(junior- og
og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Torshovdalen aktivitetshus
(nærmiljøhus
for
Torshovdalen
aktivitetshus
(nærmiljøhus
for barnbarn- unge
unge og
og familier)
familier)
Ung
Ung Media
Media (kulturhus
(kulturhus for
for ungdom)
ungdom)
St.Hanshaugen
St.Hanshaugen
Hammersborg
fritidsklubb
Hammersborg
fritidsklubb (juniorklubb
(juniorklubb en
en kveld
kveld i uka)
uka)
Haugenkaféen
(ungdomskafe
etter
Haugenkaféen
(ungdomskafe
etter skoletid)
skoletid)
Frogner
Frogner
C@feen
C@feen (ungdomskafé)
(ungdomskafé)
Hamna
Hamna fritidsklubb
fritidsklubb (junior(junior- og
og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Ruseløkka
Ruseløkka fritidsklubb
fritidsklubb (junior-etter-skoletid-tilbud)
(junior-etter-skoletid-tilbud)
Bygdøy
juniorklubb (satellitt
Bygdøyjuniorklubb
(satellitt fra
fra Ruseløkka
Ruseløkka fritidsklubb)
fritidsklubb)
Café
Café Condio
Condio (drives
(drives av
av Røde
Røde Kors,
Kors, men
men samarbeid
samarbeid med
med bydelen)
bydelen)
Ullern
Ullern
Stoppestedet
ungdomshus
(juniorStoppestedet
ungdomshus
(junior- // ungdomsklubb),
ungdomsklubb),
Stoppestedet
kulturhus
Stoppestedet
kulturhus -– Krølles
Krølles (for
(for ungdom
ungdom med
med utviklingshemming)
utviklingshemming)
Vestre
Aker
Vestre
Aker

Strømsveien
4H
Strømsveien
4H
Vahl
Vahl skole
skole
Kolstadgata
Kolstadgata 1
l
Grønland
Grønland 1
l
Ensjøveien
Ensjøveien
Skedsmogata
23
Skedsmogata
23
Lakkegata
Lakkegata 79
79 B
B
Lørenveien
22
Lørenveien
Maridalsveien
33
Maridalsveien
Bjølsengata
Bjølsengata 12
l2
Fagerheimgata
31
Fagerheimgata
Torshovgata
33
Torshovgata
Akersveien
Akersveien 27
27
Fagerborg
Fagerborg ungdomsskole,
ungdomsskole,
Pilestredet
Pilestredet 109
lO9
Cort
Cort Adelers
Adelers gate
gate 18
l8
Bogstadveien
76
Bogstadveien
76
Munkedamsveien
64
Munkedamsveien
Bogstadveien
76
Bogstadveien
76 a
a
Sponhoggveien
22
Sponhoggveien
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Hovseter
Hovseter fritidsklubb
fritidsklubb
Nordre
Nordre Aker
Aker
Glasshuset
Glasshuset (kafe
(kafe og
og klubb
klubb for
for ungdomsskoleelever)
ungdomsskoleelever)
Trikkehallen kultur
Trikkehallen
kultur og ungdomshus
ungdomshus
Leker’n:
Marienlyst
aktivitetspark
Leker'n: Marienlyst aktivitetspark og fritidsklubb
fritidsklubb (samdrift
(samdrift med
med
St.Hanshaugen)
St.Hanshaugen)
Bjerke
Bjerke
Bjerkeklubben
Bjerkeklubben (junior(junior- // ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Jente-juniorklubb
Jente-juniorklubb
Veitvetklubben
Veitvetklubben (junior(junior- // ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Nysirkus
Bjerke
og
Bjerke
Nysirkus Bjerke
Bjerke lydstudio
lydstudio
Grorud
Grorud
Ammerudklubben
(juniorAmmerudklubben
(junior- og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Kalbakken
Kalbakken fritidssenter
fritidssenter (junior(junior- og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Raven
Raven Romsås
Romsås (junior(junior- og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Søndagscafe
Søndagscafe for
for 18+
l8+
Fyrhuset
Fyrhuset musikkverksted
musikkverksted
Stovner
Stovner
Blokk
Blokk 58 (ungdomsklubb)
(ungdomsklubb)
Vestli
juniortilbud
Vestli juniortilbud
Verdenshuset
junior og ungdomsklubb)
Verdenshuset Haugenstua
Haugenstua (flerbrukshus,
(flerbrukshus, junior
ungdomsklubb)
Rommen
Rommen kultursenter
kultursenter
Stovner
Stovner Rockefabrikk
Rockefabrikk
Haugenstua
Haugenstua skatehall
skatehall
Osloungdommens
Osloungdommens motorsenter
motorsenter
Alna
Alna
Furuset
opp
Furuset bibliotek
bibliotek og aktivitetshus
aktivitetshus (FUBIAK)
(FU BIAK) (junior/ungdom
(junior/ungdom
opp til
til 20
20 år)
Tveitaklubben (juniorklubb)
Tveitaklubben
(juniorklubb)
Ellingsrud
Ellingsrud fritidsklubb
fritidsklubb (junior-/ungdomsklubb)
(junior-/ungdomsklubb)
Lindeberg
Lindeberg fritidsklubb
fritidsklubb (junior(junior- // ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Lia-klubben
Lia-klubben
Trosterudklubben (junior-/ungdomsklubb)
Trosterudklubben
(junior-/ungdomsklubb)
Almedie
Almedie -– mediesenter
mediesenter med
med Diamanten
Diamanten kulturstøperiet
kulturstØperiet og Drengestua
Drengestua
rockeverksted
rockeverksted (18-23
(18-23 år)
Østensjø
Østensjø
Abildsøklubben
AbildsØklubben (junior(junior- og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Bøler
Bøler fritidsklubb
fritidsklubb (junior(junior- og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Manglerud
Manglerud ungdomshus
ungdomshus (junior(junior- og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Skullerud
Skullerud aktivitetshus
aktivitetshus (ungdomsklubb)
(ungdomsklubb)
Skøyer'n
SkØyer'n fritidsklubb
fritidsklubb (junior(junior- og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Nordstrand
Nordstrand
Lambertseter
Lambertseter fritidsklubb
fritidsklubb (junior(junior- // ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Kjeller’n
Kjeller'n ungdomskafe
ungdomskafe
Søndre
Søndre Nordstrand
Nordstrand
Lerdal
Lerdal fritidsklubb
fritidsklubb (Låven)
(Låven) (junior(junior- og ungdomsklubb)
ungdomsklubb)
Mortensrud
og ungdomsklubb),
Mortensrud aktivitetshus(junioraktivitetshus(juniorungdomsklubb),
Motorsenter
Motorsenter Hvervenbukta
Hvervenbukta
Søndre
Søndre Aas gård
gård

Landingsveien
10
Landingsveien
lO
Sognsveien
210,
Sognsveien
210, Nordberg
Nordberg
ungdomsskole
ungdomsskole
Midtoddveien
12
Midtoddveien
12
Tusentrippen
5
Tusentrippen
5

Årvoll
Ãrvoll skole,
Bård
1l
Bård Skolemestersvei
Skolemestersvei
Linderud
Linderud skole,
skole, Statsråd
Statsråd
Mathiesens
vei
Mathiesens
vei 27
27
Veitvetveien
88
Veitvetveien
Veitvetveien
88
Veitvetveien
Ammerudhellinga
47
Ammerudhellinga
47
Gårdsveien
66
Gårdsveien
Ravnkollbakken
71
Ravnkollbakken
71
Gårdsveien
1-3
Gårdsveien
1-3
Stovner
Stovner senter
senter 24
24 B
B
Vestlisvingen
Vestlisvingen 18
Ole
1l
Ole Brummsvei
Brummsvei
Karen
Karen Platous
Platous vei
vei 31
31
Tokeruddalen
105
Tokeruddalen
105
Haavard
vei
Haavard Martinsens
Martinsens
vei 1
l
Haavard
vei
Haavard Martinsens
Martinsens
vei 1
l
Trygve
Trygve Lies plass 1
l
Tvetenveien
101
Tvetenveien
lOl
Harald
Harald Sohlbergs
Sohlbergs vei
vei 7
Lindebergåsen
Lindebergåsen 10
lO
Lindeberglia
Lindeberglia
Tvetenveien
217
Tvetenveien
2l7
Tvetenveien
217
Tvetenveien
2l7

Enebakkveien
Enebakkveien 264
264
Bølerlia
BØlerlia 3 A
Plogveien
Plogveien 22
General
General Ruges vei
vei 100
lOO
Solbergliveien
Solbergliveien 85
Langbølgen
LangbØlgen 2 A
Ekebergveien
Ekebergveien 243
243
Berglyveien
Berglyveien 2 C,
Lofsrudveien
Lofsrudveien 14
l4
Ljansbrukveien
Ljansbrukveien 33
Rosenholmveien
Rosenholmveien 11
ll
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Imring 22.02.2019
22. 02. 2019

Ansatte ii fritidstiltakene
Ansatte
fritidstiltakene
Totalt
barne- og
ungdomstiltak iibydelene,
bydelene, og
jobber rundt
Totalt er
er det
det ca
ca 55
55 barneog ungdomstiltak
og det
det jobber
rundt 460
460 personer
personer ii
disse
på over
bydelens utekontakter.
Rundt
disse tiltakene,
tiltakene, fordelt
fordelt på
over 200
200 årsverk.
årsverk. II tillegg
tillegg regnes
regnes bydelens
utekontakter.
Rundt 230
230
av
utdanning innen
barnevernsfag eller
utdanning.
av de
de ansatte
ansatte har
har utdanning
innen sosialsosial- eller
eller barnevernsfag
eller annen
annen relevant
relevant utdanning.
må
fylles inn
x.
II høringsrunden
høringsranden
ind tallene
tallene må
ind korrigeres
korrigeres av
av bydelene
bydelene og
ogjj/lles
inn der
der det
det er
er markert
markert med
med x.
Tabell:
Antall årsverk
fritidstiltak og
Tabell: Antall
årsverk og
og ansatte
ansatte ii bydelens
bydelens kommunale
kommunale fritidstiltak
og antall
antall ansatte
ansatte ii bydelenes
bydelenes oppsøkende
oppsøkende
sosialt
barneog
ungdomsarbeid
pr.
2018.
Kilde:
Bydelenes
rapportering
i
kartleggingsskjema)
sosialt barne- og ungdomsarbeid
pr. 2018. Kilde: Bydelenes rapportering
i kartleggingsskjema)
Bydel
Bydel

Antall
Antall
årsverk
årsverk ii
fritidstiltak
fritidstiltak
finansiert
finansiert
av
av eksterne
eksterne
prosjektprosektmidler
midler

Antall
Antall
ansatte
ansatte
personer
personeri i
fritidstiltak
fritidstiltak

Kompetanse
Kompetanse
Antall
Antall
ansatte
ansatte ii
fritidstiltak
-fritidstiltak
med
med sosial
sosial
eller
eller
barnevernbarnevernfaglig
faglig
utdannelse
utdannelse

Kompetanse
Kompetanse
Antall
Antall
ansatte
ansatte ii
fritidstiltak
-fritidstiltak
med
med annen
annen
relevant
relevant
utdannelse
utdannelse

Kompetanse
Kompetanse
Antall
Antall
ansatte
ansatte ii
fritidstiltak
–fritidstiltak
ufaglærte
ufaglærte

Antall
Antall
årsverk
årsverk ii
uteutekontakter
kontakter

26,26
26,26

X
X

66
66

14
14

27
27

40
40

44

30,26
30,26

Bjerke
Bjerke

12,7
12,7

X
X

47
47

99

11

11
11

17,7
17,7

Frogner
Frogner

7,45
7,45

X
X

21
21

6,22
6,22

4,5
4,5

2,83
2,83

Gamle
Gamle Oslo
Oslo

37,9
37,9

X
X

47
47

25
25

55

12
12

Grorud
Grorud

9,11
9,11

27
27

66

18
18

33

20,45
20,45

X
X
X
X

55
Ikke
Ikke
oppgitt
oppgitt
Ikke
Ikke
oppgitt
oppgitt
Ikke
Ikke
oppgitt
oppgitt

39
39

13
13

99

11
11

55

25,45
25,45

10,7
10,7

X
X

17
17

44

33

55

44

14,7
14,7

4,7
4,7

X
X

17
17

9,2
9,2

X
X

38
38

66
77
Ikke
Ikke
Ikke oppgitt
oppgitt
Ikke oppgitt
oppgitt
antall
antall
antall
antall

4,5
4,5

23,4
23,4

44
Ikke
Ikke oppgitt
oppgitt
antall
antall

23,4
23,4

4,56
4,56

X
X
X
X

66

44

0O

11

00
Ikke
Ikke
oppgitt
oppgitt

51
51

11
11

25
25

17
17

23,75
23,75

24
24

55

44

15
15

1,7
1,7

X
X
X
X

33
Ikke
Ikke
oppgitt
oppgitt

14
14

11

33

10
10

11

2,7
2,7

0O

X
X

00

0O

0O

0O

xx

Østensjø
Østensjø

17,37
17,37

X
X

54
54

15
15

88

19
19

uklart
uklart
Ikke
Ikke
oppgitt
oppgitt

Totalsum:
Totalsum:

210,45
210,45

460
460

117,22
117,22

113,5
113,5

155,83
155,83

Alna
Alna

Grünerløkka
Grünerløkka
Nordre
Aker
Nordre
Aker
Nordstrand
Nordstrand
Sagene
Sagene
St.HansSt.Hanshaugen
haugen
Stovner
Stovner
Søndre
Søndre
Nordstrand
Nordstrand
Ullern
Ullern
Vestre
Vestre Aker
Aker

Antall
Antall
årsverk
årsverk ii
fritidsfritidstiltak
tiltak

20,75
20,75
13,4
13,4

Sum
Sum
årsverk
årsverk
fritidstiltak
fritidstiltak
og
og uteutekontakter
kontakter

xx
xx
xx

xx

xx

xx

Programmer for
for kompetansehevning
Programmer
kompetansehevning

Bydelene
har
kompetanse ii arbeidet
Bydelene sørger
sørger for
for at
at medarbeiderne
medarbeiderne
har tilstrekkelig
tilstrekkelig kompetanse
arbeidet med
med å
å ivareta
ivareta
barn og
og
barn
og unge.
unge. Kunnskap
Kunnskap deles
deles på
på tvers
tvers av
av fag
fag og
og sektorområder
sektorornråder
og samarbeidet
samarbeidet er
er viktig
viktig for
for å
å
oppdage
barn og
unge. Kompetansehevende
tiltak
barneoppdage og
og unngå
unngå uheldig
uheldig utvikling
utvikling hos
hos barn
og unge.
Kompetansehevende
tiltak blant
blant barneog
ungdomsarbeidere vektlegges.
kompetansehevende tiltakene
og ungdomsarbeidere
vektlegges. II tillegg
tillegg til
til de
de lokale
lokale kompetansehevende
tiltakene ii
bydelene er
kompetanse hos
barne- og
bydelene
er det
det noen
noen sentrale
sentrale tiltak
tiltak for
for å
å sikre
sikre kompetanse
hos ansatte
ansatte iibarneog
ungdomstiltakene.
ungdomstiltakene.
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Grunnopplæring
ii fritidssektoren
fritidssektoren
Grunnopplæring
Vår
og
ii
Vår og
og høst
høst blir
blir det
det arrangert
arrangert felles
felles opplæring
opplæring for
for deltidsansatte
deltidsansatte
og nye
nye klubbledere
klubbledere
fritidsklubb,
på tvers
som
fritidsklubb, kulturhus
kulturhus og
og lignende
lignende på
tvers av
av hele
hele byen.
byen. Dette
Dette er
er et
et innføringskurs,
innføringskurs,
som gir
gir
deltagerne
klubb- og
deltagerne en
en basis
basis iiklubbog fritidsarbeid.
fritidsarbeid. Kommunen
Kommunen har
har mange
mange deltidsansatte
deltidsansatte
ungdomsarbeidere; stillinger
krav til
De
ungdomsarbeidere;
stillinger som
som ikke
ikke har
har spesielle
spesielle krav
til utdanningsbakgrunn.
utdanningsbakgrunn.
De
deltidsansattes
ulike
voksne som
deltidsansattes
ulike erfaringer
erfaringer og
og ferdigheter
ferdigheter gir
gir imidlertid
imidlertid god
god variasjon
variasjon iivoksne
som
rollemodeller.
Mangfoldet
ulike typer
rollemodeller.
Mangfoldet av
av ulike
typer voksne
voksne er
er ii hovedsak
hovedsak en
en styrke
styrke for
for sektoren.
sektoren.
Samtidig
retningslinjer
og
Samtidig er
er det
det viktig
viktig åå sikre
sikre at
at alle
alle ansatte
ansatte får
får opplæring
opplæring ii de
de grunnverdier,
grunnverdier,
retningslinjer
og
holdninger
kommunale barnebarne- og
ungdomsarbeidet. Kurset
holdninger som
som legger
legger rammene
rammene for
for det
det kommunale
og ungdomsarbeidet.
Kurset gir
gir en
en
innføring
kommunalt ansatt,
pedagogiske føringer
innføring ii hva
hva det
det vil
vil si
si åå være
være kommunalt
ansatt, tydeliggjøre
tydeliggjøre sentrale
sentrale pedagogiske
føringer
og
begreper som
arbeidet
på metodikk
og begreper
som det
det forebyggende
forebyggende
arbeidet baserer
baserer seg
seg på.
på. Kurset
Kurset fokuserer
fokuserer på
metodikk og
og
drøfter
ulike situasjoner
drøfter flere
flere måter
måter åå forholde
forholde seg
seg til
til ulike
situasjoner på.
på. Det
Det vektlegges
vektlegges hvordan
hvordan deltakelse
deltakelse ii
aktiviteter
aktiviteter forenes
forenes med
med læring
læring av
av sosiale
sosiale ferdigheter.
ferdigheter. Det
Det gis
gis også
også innføring
innføring ii blant
blant annet
annet
demokratiarbeid,
ansvarliggjøring
og
konfliktforståelse. Kurset
utarbeidet og
demokratiarbeid,
ansvarliggjøring
og konfliktforståelse.
Kurset er
er utarbeidet
og holdes
holdes av
av en
en
gruppe
SaLTo-koordinatorer
og
andre
ansatte
i
ungdomstiltakene
med
lang
erfaring
fra
gruppe SaLTo-koordinatorer
og andre ansatte iungdomstiltakene
med lang erfaring fra
ungdomsarbeid.
Utgifter
dekkes
av
midler
fra
byrådsavdelingen.
ungdomsarbeid.
Utgifter dekkes av midler fra byrådsavdelingen.
Barne- og
forum, BUFF
BUFF-konferansen
Barneog ungdomsfaglig
angdomsfagligforam,
-konferansen
Seminaret
kvalitet. Målgruppe
ungdomstiltak
Seminaret holdes
holdes vår
vår og
og høst
høst og
og har
har høy
høy faglig
faglig kvalitet.
Målgruppe er
er ansatte
ansatte iiungdomstiltak
iiOslo
Oslo og
Akershuskommuner. En
komite bestående
bestående av
kommune, Akershus
Akershus
og iiAkershuskommuner.
En komite
av ansatte
ansatte ii Oslo
Oslo kommune,
fylkeskommune
og
konferansen innenfor
fylkeskommune
og Bufdir
Bufdir organiserer
organiserer konferansen
innenfor egen
egen arbeidstid.
arbeidstid. Midler
Midler fra
fra
byrådsavdelingen sikrer
byrådsavdelingen
sikrer lav
lav egenbetaling
egenbetaling for
for konferansedeltakere.
konferansedeltakere.
Nordisk storbykonferanse:
storbykonferanse: Storbyens
Nordisk
Storbyens hjerte&smerte
hjerte&smerte
Initiativet
Nordisk ministerråd,
Initiativet til
til konferansen
konferansen Storbyens
Storbyens Hjerte
Hjerte og
og Smerte
Smerte kom
kom fra
fra Nordisk
ministerråd, og
og
konferansen har
blitt avholdt
konferansen
har blitt
avholdt annethvert
annethvert år
år ii en
en nordisk
nordisk storby
storby siden
siden 1997.
1997. Konferansen
Konferansen er
er
viktig
om
ungdom ii storby
utfordringer
viktig for
for erfaringsutveksling
erfaringsutveksling
om temaet
temaet ungdom
storby og
og tiltak
tiltak rettet
rettet mot
mot nye
nye utfordringer
på dette
pleier åå være
konferansene. Midler
på
dette feltet.
feltet. Deltakere
Deltakere fra
fra Oslo
Oslo pleier
være godt
godt representert
representert på
på alle
alle konferansene.
Midler
fra
er
konferanseutgifter for
fra byrådsavdelingen
byrådsavdelingen
er med
med åå dekke
dekke konferanseutgifter
for en
en deltaker
deltaker fra
fra hver
hver bydel
bydel og
og
relevant
relevant etat.
etat.
Ung
Ung ii Oslo-undersøkelsen
Oslo-undersøkelsen
Ung ii Oslo-undersøkelsen,
som
Ungdata-underøkselsene, gjennomføres
hvert
Ung
Oslo-undersøkelsen,
som er
er basert
basert på
på Ungdata-underøkselsene,
gjennomføres
hvert 3.år
3.år
for
for elevkullene
elevkullene fra
fra 8
8 trinn
trinn til
til 3.vgs.
3.vgs. Det
Det lages
lages egne
egne rapporter
rapporter for
for hver
hver bydel
bydel og
og innholdet
innholdet ii
rapportene
lokalt
ungdoms
rapportene formidles
formidles gjennom
gjennom presentasjoner
presentasjoner
lokalt og
og sentralt.
sentralt. Kunnskapen
Kunnskapen om
om ungdoms
selvrapporterte
levekår
unik kilde,
kilde, både
både for
av
selvrapporterte
levekår er
er en
en unik
for tilrettelegging
tilrettelegging
av fritidstilbud
fritidstilbud og
og for
for alle
alle som
som
er
Undersøkelsen
finansieres
byrådsavdelingen og
er opptatt
opptatt av
av ungdomslevekår.
ungdomslevekår.
Undersøkelsen
finansieres av
av midler
midler fra
fra byrådsavdelingen
og
Kompetansesenter
Rus
Kompetansesenter
Rus Oslo.
Oslo.
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Oslo
Oslo sentrum
sentrum
Det
fritidstilbud
unges nærmiljø
Det er
er viktig
viktig åå opprettholde
opprettholde trygge
trygge og
og inkluderende
inkluderende
fritidstilbud ii barn
barn og
og unges
nærmiljø slik
slik
at
behøve åå reise
II andre
at de
de ikke
ikke skal
skal behøve
reise langt
langt for
for åå treffe
treffe venner
venner eller
eller å
å delta
delta ii aktiviteter.
aktiviteter.
andre byer
byer
har
av
ii sentrum
byen ført
har sentralisering
sentralisering
av ungdomstiltak
ungdomstiltak
sentrum av
av byen
ført til
til at
at ungdom
ungdom må
må reise
reise inn
inn til
til eller
eller
gjennom
Et
bysentrum vil
gjennom sentrum
sentrum for
for åå delta
delta ii fritidsaktiviteter.
fritidsaktiviteter.
Et bysentrum
vil ha
ha flere
flere utfordringer
utfordringer for
for
ungdom enn
ungdom
enn et
et lokalt
lokalt nærmiljø.
nærmiljø. Likevel
Likevel er
er det
det svært
svært viktig
viktig å
å legge
legge til
til rette
rette for
for rusfrie
rusfrie
møtesteder
ungdommene som
ii sentrum
møtesteder ii sentrum
sentrum for
for de
de ungdommene
som oppholder
oppholder seg
seg der.
der. Fritidstilbudene
Fritidstilbudene
sentrum
drives
som
drives både
både av
av kommunen
kommunen og
og av
av organisasjoner,
organisasjoner,
som ii mange
mange tilfeller
tilfeller mottar
mottar kommunal
kommunal
støtte.
støtte.
Riverside
på Vaterland
byomfattende
Riverside ungdomshus
ungdomshus
på
Vaterland drives
drives av
av Bydel
Bydel Gamle
Gamle Oslo
Oslo og
og er
er et
et byomfattende
tilbud
praksisplasser, råd
tilbud til
til ungdom
ungdom mellom
mellom 15-22
15-22 år
år med
med praksisplasser,
råd og
og veiledning,
veiledning, internettkafe
internettkafe og
og
turer
formiddag
kveld, lørdag
turer og
og aktiviteter.
aktiviteter. De
De holder
holder åpent
åpent mandag-fredag
mandag-fredag
formiddag til
til kveld,
lørdag og
og søndag
søndag
ettermiddag
ettermiddag og
og kveld.
kveld.
ORKIS
kors ressurssenter
ii Christian
ORKIS -- Røde
Røde kors
ressurssenter
Christian Kroghs
Kroghs gate
gate 2
2 gir
gir tilbud
tilbud for
for ungdom
ungdom 15-22
15-22 år,
år,
som
kurs, de
jentekveld og
ulike
som møteplass
møteplass for
for ungdom,
ungdom, leksehjelp,
leksehjelp, gatemegling
gatemegling kurs,
de har
har egen
egen jentekveld
og har
har ulike
musikkaktiviteter.
kveld.
musikk- og
og danserelaterte
danserelaterte
aktiviteter. Det
Det er
er åpent
åpent mandag
mandag til
til fredag
fredag fra
fra ettermiddag
ettermiddag til
til kveld.
Forandringshuset
Grønland
ii Grønlandsleiret
41
og
Forandringshuset
Grønland
Grønlandsleiret
41 drives
drives av
av KFUK-KFUM
KFUK-KFUM
og er
er et
et kulturkulturog
kafe, ledertreningsprogram,
og aktivitetshus
aktivitetshus for
for ungdom
ungdom ii alderen
alderen 13-26
13-26 år.
år. De
De tilbyr
tilbyr kafe,
ledertreningsprogram,
sommercamp,
jentegrupper, musikkstudio,
danseklasser
sommercamp,
jentegrupper,
musikkstudio,
danseklasser mm.
mm. Stedet
Stedet holder
holder åpnet
åpnet tirsdagtirsdagtorsdag
torsdag og
og lørdag
lørdag og
og søndag
søndag på
på ettermiddag
ettermiddag og
og kveld.
kveld.
Agenda X
Antirasistisk Senters
siden
Agenda
X ii Storgata
Storgata 25
25 har
har vært
vært Antirasistisk
Senters ungdomsavdeling
ungdomsavdeling
siden 1998
1998 med
med
målgruppe
målgruppe unge
unge mellom
mellom 13
13 -– 26
26 år
år som
som vokser
vokser opp
opp ii et
et flerkulturelt
flerkulturelt miljø.
miljø. De
De tilbyr
tilbyr
ressursbyggende
aktiviteter
der
ungdom
bevisstgjøres
om
hvordan
de
kan
bruke
ressursbyggende
aktiviteter der ungdom bevisstgjøres
om hvordan de kan bruke sin
sin bakgrunn
bakgrunn
som
en
ressurs
og
gis
muligheter
til
å
kunne
bli
unge
ledere
med
en
stemme
i
samfunnet.
som en ressurs og gis muligheter til å kunne bli unge ledere med en stemme i samfunnet. De
De
arrangerer
jente- og
musikk-aktiviteter
sommerleir
arrangerer skriveverksteder,
skriveverksteder,
jenteog guttegrupper,
guttegrupper,
musikk-aktiviteter
sommerleir mm.
mm.
Sub
kulturhus med
De
Sub Scene
Scene ii Rosenkrantz’
Rosenkrantz” gate
gate 17
17 Sub
Sub Scene
Scene er
er et
et rusfritt
rusfritt kulturhus
med fri
fri aldersgrense.
aldersgrense.
De
arrangerer
tema-,
klubbkvelder og
kan låne
arrangerer konserter,
konserter, sykkelverksted,
sykkelverksted,
tema-, språkspråk- og
og klubbkvelder
og kan
låne ut
ut
øvingslokale.
Åpen
på sen
øvingslokale.
Åpen cafe
cafe er
er tirsdag-fredag
tirsdag-fredag
på
sen ettermiddag/kveld.
ettermiddag/kveld.
Unginfo
som
kan hjelpe
Unginfo ii Møllergata
Møllergata 3
3 er
er et
et informasjonssenter
informasjonssenter
som kan
hjelpe med
med det
det meste.
meste. Målgruppen
Målgruppen
er
kopi, få
er 13-26
13-26 år.
år. Besøkende
Besøkende kan
kan få
få låne
låne pc,
pc, printer,
printer, få
få attestert
attestert rett
rett kopi,
få råd
råd og
og veiledning,
veiledning, hjelp
hjelp
til
Alt er
kurs til
ungdom ii
til å
å skrive
skrive søknader,
søknader, låne
låne telefon
telefon mm.
mm. Alt
er gratis.
gratis. Det
Det gis
gis også
også diverse
diverse kurs
til ungdom
skoler
Åpningstidene er
skoler og
og fritidsklubber.
fritidsklubber.
Åpningstidene
er mandag
mandag til
til lørdag
lørdag fra
fra formiddag
formiddag til
til sen
sen
ettermiddag.
ettermiddag.
II tillegg
bydeler. De
bydel.
tillegg finnes
finnes fritidstilbud
fritidstilbud ii sentrumsnære
sentrumsnære
bydeler.
De er
er beskrevet
beskrevet under
under hver
hver enkelt
enkelt bydel.
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Andre fritidstilbud
Andre
fritidstilbud
Det
menigheter,
lag
Det finnes
finnes mange
mange fritidstiltak
fritidstiltak ii regi
regi av
av foreldregrupper,
foreldregrupper,
menigheter, organisasjoner,
organisasjoner,
lag og
og
foreninger
foreninger som
som rekrutterer
rekrutterer lokalt
lokalt og
og er
er et
et viktig
viktig supplement
supplement til
til de
de kommunale
kommunale møteplassene.
møteplassene.
Av de
som
Av
de større
større aktørene
aktørene har
har vi
vi Røde
Røde Kors
Kors sine
sine ressurssentre
ressurssentre
som også
også har
har nært
nært samarbeid
samarbeid med
med
kommunen. De
ii Oslo
ungdom. Disse
kommunen.
De fire
fire ressurssentre
ressurssentre
Oslo er
er viktige
Viktige tilskudd
tilskudd til
til fritidstiltak
fritidstiltak for
for ungdom.
Disse
ligger
ligger på
på Mortensrud,
Mortensrud, Grorud,
Grorud, Grønland
Grønland (ORKIS)
(ORKIS) og
og Majorstua
Majorstua (Cafe
(Cafe Condio).
Condio).
Ressurssentrene
er
for
ungdom med
Ressurssentrene
er åpne
åpne lavterskeltilbud
lavterskeltilbud
for ungdom
med mange
mange forskjellige
forskjellige aktiviteter.
aktiviteter.
Forandringshuset,
som
på Grønland,
Forandringshuset,
som er
er etablert
etablert på
Grønland, er
er en
en nyere
nyere aktør
aktør som
som er
er et
et viktig
viktig tilskudd
tilskudd til
til
de
for
ii Bydel
de fysiske
fysiske møteplassene
møteplassene
for unge.
unge. Furuset
Furuset idrettsforening
idrettsforening
Bydel Alna
Alna har
har nært
nært samarbeid
samarbeid
med
bydelen. Foreningen
med bydelen.
Foreningen driver
driver åpne
åpne møteplass/fritidsklubb
møteplass/ fritidsklubb ii helgene
helgene og
og er
er et
et viktig
viktig tiltak
tiltak
lokalt.
Alle disse
og
lokalt. Alle
disse aktørene
aktørene bidrar
bidrar til
til et
et mangfold
mangfold ii fritidstilbudene
fritidstilbudene
og supplerer
supplerer det
det kommunale
kommunale
tilbudet.
tilbudet.
Til
til
kultur og
Oslo
Til ansvarsområdet
ansvarsområdet
til Byråd
Byråd for
for kultur
og frivillighet
frivillighet ligger
ligger bibliotektilbudet,
bibliotektilbudet,
Oslo
kulturskole og
er
kulturskole
og samarbeid
samarbeid med
med idrettslag
idrettslag og
og foreninger.
foreninger. Bibliotektilbud
Bibliotektilbud
er gratis
gratis og
og det
det finnes
finnes
om
barn og
unge.
om lag
lag 20
20 filialer
filialer spredt
spredt ii Oslo.
Oslo. Bibliotekene
Bibliotekene er
er viktige
viktige fysiske
fysiske møteplasser
møteplasser for
for barn
og unge.
FUBIAK
ungdomsklubb og
bibliotek. Bad,
FUBIAK på
på Furuset
Furuset har
har samdrift
samdrift mellom
mellom ungdomsklubb
og bibliotek.
Bad, idrettsanlegg
idrettsanlegg og
og
skibakker
barn og
unge, både
både organisert
på eget
skibakker mm
mm er
er også
også tilbud
tilbud som
som når
når mange
mange barn
og unge,
organisert ii idrett
idrett og
og på
eget
initiativ.
barn og
unge, men
initiativ. Kulturskole
Kulturskole og
og idrettstilbud
idrettstilbud når
når mange
mange barn
og unge,
men det
det er
er ofte
ofte en
en ganske
ganske høy
høy
økonomisk
kulturelle barrierer.
økonomisk kostnad
kostnad for
for deltakelse.
deltakelse. Det
Det finnes
finnes også
også kulturelle
barrierer. For
For deltakelse
deltakelse ii
idretten
tiltak
idretten er
er det
det mange
mange initiativer
initiativer for
for å
å finne
finne levekårsutjevnende
levekårsutjevnende
tiltak og
og lavere
lavere terskel
terskel for
for
deltakelse.
barrierer og
deltakelse. Byråd
Byråd for
for kultur
kultur og
og idrett
idrett vil
vil fremme
fremme en
en egen
egen skal
skal om
om barrierer
og utfordringer
utfordringer for
for
barn og
barn
og unges
unges deltagelse
deltagelse ii idretten.
idretten.

Ungdoms
medvirkning
og
Ungdoms
medvirkning
og deltagelse
deltagelse
Barn
Barn og
og unges
unges kompetanse
kompetanse og
og meninger
meninger er
er avgjørende
avgjørende for
for god
god kvalitet,
kvalitet, effektive
effektive og
og treffsikre
treffsikre
løsninger
unge skal
ii
løsninger samt
samt et
et velfungerene
velfungerene demokrati.
demokrati. Barn
Barn og
og unge
skal sikres
sikres reell
reell medvirkning
medvirkning
planlegging og
Byrådet
planlegging
og utforming
utforming av
av fritidstilbudene.
fritidstilbudene.
Byrådet ønsker
ønsker forslag
forslag fra
fra barn
barn og
og unge
unge til
til
forbedringer
Barn
forbedringer og
og tilbud
tilbud gjennom
gjennom ulike
ulike typer
typer medvirkning.
medvirkning.
Barn og
og unge
unge gir
gir innspill
innspill til
til
utvikling av
ungdomsrådene iibydelene,
bydelene, sentralt
utvikling
av kommunens
kommunens tjenester
tjenester gjennom
gjennom ungdomsrådene
sentralt ungdomsråd,
ungdomsråd,
ungdomshøinger og
Bystyremøte
(UBM).
ungdomshøinger
og Ungdommens
Ungdommens
Bystyremøte
(UBM). På
På oppdrag
oppdrag fra
fra Oslo
Oslo kommune
kommune
arrangerer
for
ungdommer fra
arrangerer UngOrg
UngOrg årlig
årlig en
en ungdomshøring
ungdomshøring
for ungdommer
fra alle
alle bydelene.
bydelene. Ungdommenes
Ungdommenes
ytringer
ytringer og
og meninger
meninger samles
samles ii en
en rapport
rapport som
som overrekkes
overrekkes byrådet.
byrådet. Rapportene
Rapportene fra
fra høringene
høringene
og
undersøkelsene benyttes
byrådsavdelingene ii tjenesteutviklingen.
og undersøkelsene
benyttes av
av bydeler,
bydeler, etater
etater og
og byrådsavdelingene
tjenesteutviklingen.
Byrådet
unge skal
Byrådet vil
vil sikre
sikre at
at barn
barn og
og unge
skal ha
ha gode
gode muligheter
muligheter for
for åå påvirke
påvirke og
og medvirke
medvirke ii
planlegging og
II tillegg
planlegging
og utforming
utforming av
av fritidstilbudene.
fritidstilbudene.
tillegg til
til formaliserte
formaliserte råd,
råd, møter
møter og
og høringer
høringer
kan ungdom
ungdom påvirke
bringe inn
kompetanse som
kan
påvirke og
og medvirke
medvirke gjennom
gjennom innspillmøter,
innspillmøter,
bringe
inn kompetanse
som for
for
eksempel
eller
uformelle sammenhenger
tas
på råd.
eksempel erfaringskonsulenter
erfaringskonsulenter
eller ii mer
mer uformelle
sammenhenger
tas med
med på
råd. Det
Det er
er en
en
selvfølge
unge ii saker
selvfølge å
å samarbeide
samarbeide med
med barn
barn og
og unge
saker som
som angår
angår dem.
dem.
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Utkast
Utkast til
til høring
høring 22.02.2019
22. 02. 2019

Kommunerevisjonens
rapport
bydelene hadde
barn og
Kommunerevisjonens
rapport 9/18
9/18 (s.61)
(s.61) viser
viser at
at alle
alle bydelene
hadde lagt
lagt til
til rette
rette for
for barn
og
unges medvirkning
arbeidet.
unges
medvirkning ved
ved utforming
utforming av
av tiltak
tiltak ii det
det forebyggende
forebyggende
arbeidet. Rapporten
Rapporten viser
viser
samtidig
bydelene med
samtidig at
at det
det er
er betydelige
betydelige variasjoner
variasjoner mellom
mellom bydelene
med hvor
hvor mange
mange kanaler
kanaler og
og arenaer
arenaer
som
barn og
barn og
unge tilbakemelding
som fantes
fantes for
for dialog
dialog med
med barn
og unge
unge og
og hvordan
hvordan bydelen
bydelen gav
gav barn
og unge
tilbakemelding
på innsendte
Noen ungdomsråd
ungdomsråd også
uttrykt ønske
på
innsendte forslag.
forslag. Noen
også uttrykt
ønske om
om å
å bli
bli involvert
involvert ii flere
flere saker.
saker.

Bydelenes
satsing
til
Bydelenes
satsing på
på fritidstilbud
fritidstilbud
til barn
barn og
og unge
unge
Alle bydelene
bydelene ii Oslo
barn og
unge, men
Alle
Oslo har
har fritidstilbud
fritidstilbud til
til barn
og unge,
men omfanget
omfanget og
og ressursbruk
ressursbruk varierer.
varierer.
II Kommunerevisjonens
rapport
Bydelenes forebygging
forebygging av
Kommunerevisjonens
rapport 09/2018:
09/2018: Bydelenes
av utenforskap
utenforskap blant
blant
barn
av
bydelenes satsing
arbeidet
barn og
og unge
unge er
er det
det gitt
gitt en
en sammenstilling
sammenstilling
av bydelenes
satsing på
på det
det forebyggende
forebyggende
arbeidet
rettet
basert på
på KOSTRA-tall
for
231.
rettet mot
mot barn
barn og
og unge
unge ii alderen
alderen 10–23
10-23 år,
år, basert
KOSTRA-tall
for funksjonsområde
funksjonsområde
231.
Tabellen
under
viser
en
sammenstilling
av
bydelelenes
utgifter
til
forebyggende
arbeid.
Tabellen under viser en sammenstilling
av bydelelenes utgifter til forebyggende
arbeid.
B}-‘dc!-::m::~;
forebygging

Tribal! 2

Bttfleferres utglffler .tñtfitrebjjggerrrle
l' 19-23 år
Millioner

at' utenibrskap

blant barn og unge

rrrbefrf r' 202215211'
burr: ug :farge t' rrfrleren

kroner

Kroner

ber

barn

oguinge

Bydelens
anslag

Aktivitetstilbud

Forebygging,
helsestasjons~

Aktiuitets"
tilbud barn

Forebygging,
helsestasjonsf

eksternt
finan-

barn og
unge

og
skolehelse-

og unge

og
sltol ebelse-

siert

tjeneste

10-23

ar

Eksternt
finansiert

tjeneste

Bydel
4 555

1 224

I 050

2

2 155

1 532

1 451

13

5

1 503

552

1 035

fl-.lrta

5,5

32

Bjerke

2,2

11

Frogner

2,2

l0

14,0

22

12

3 204

1 552

2 350

Grorud

2,2

15

5

3 235

1 554

1 205

Grürterloltka

5,2

22

5

4 042

l 254

520

Nordre

3,5

11

2

1 245

SUE

404

Gamle

Uslo

åker

Nordstrand

4,3

5

5

252

1 130

532

Sagene

4,0

14

5

3 255

1 205

525

St. Hanshaugen

DA

11

S

2 424

1 555

Stovner

4,4

15

2

2 352

1 103

213

Sondre

Nordstrand

Ullern
Vestre

Aker

Illsteflsfd'

52

5,3

23

2

3 011

525

551

4,4

5

5

1 224

524

545

0,2

1

5

4,4

21

l0

100

2 535

514

1 253

24

555

Eumfsnltt
Dslo
51
252
114
2 215
1 152
544
Note: Sr: tnetodeltaprttelet
fur inlbnttasjttn
om HOSTRfH-ltodenei
tabellen. Bydel fittntle Oslo hadde
langt ltoyere burlap lra elt slern Finansiering enn de Ln rlge laywrielene. ltolge lagd elen hang dette
strmmeit med bjt-'delens store let:el-Larstitfordrittger. barnelattigdttltt
og frafall lra skole. I-'or a
arbeide titrebli-'ggende med disse utfordringene
ble det soltt el-tstra tttidleri ullegg til at dette tar
delinerte satsingsområder
som departementene
og Bg-fradstrrdellngen
ga elreinerkede tnidler l.ll.

Kommunerevisjonens rapport
Bydelenes forebygging
forebygging av
Kommunerevisjonens
rapport 09/2018:
09/2018: Bydelenes
av utenforskap
utenforskap blant
blant barn
barn og
og unge,
unge, s.
s. 21.
21.

29
29
Utkast
Utkast til
til høring
høring 22.02.2019
22. 02. 2019

Bydelene
påpekt at
ulik registreringspraksis
ii KOSTRA
Bydelene har
har ii høringsuttalelser
høringsuttalelser
påpekt
at ulik
registreringspraksis
KOSTRA gjør
gjør at
at
sammenligning
av
blir korrekt.
korrekt. Kommunerevisjonen
er
sammenligning
av utgiftene
utgiftene ville
ville derfor
derfor ikke
ikke blir
Kommunerevisjonen
er kjent
kjent med
med at
at
det
bydelenes KOSTRA-registreringer,
noe
det kan
kan være
være ulik
ulik praksis
praksis ii bydelenes
KOSTRA-registreringer,
noe som
som kan
kan medføre
medføre at
at
sammenligningene
bydelene
sammenligningene
bydelene imellom
imellom ikke
ikke blir
blir helt
helt riktig
riktig og
og at
at tallene
tallene må
må tolkes
tolkes med
med noe
noe
forsiktighet.
forsiktighet.
Barneungdomstiltakene mottar
og
Barne- og
og ungdomstiltakene
mottar betydelige
betydelige summer
summer fra
fra eksterne
eksterne tilskuddsmidler,
tilskuddsmidler,
og særlig
særlig
til
som
barne- og
til ferietiltak.
ferietiltak. Bufdir
Bufdir har
har en
en rekke
rekke tilskuddsordninger
tilskuddsordninger
som er
er innrettet
innrettet mot
mot barneog
ungdomsarbeid. Gjennom
Nasjonal tilskuddsordning
for inkludering
ungdomsarbeid.
Gjennom Nasjonal
tilskuddsordning
for
inkludering av
av barn
barn ii
lavinntekstfamilier
(tidligere
Nasjonal tilskuddsordning
mot
fikk
lavinntekstfamilier
(tidligere Nasjonal
tilskuddsordning
mot barnefattigdom),
barnefattigdom),
fikk tiltak
tiltak ii
Oslo
kr 50
2018. Av
Av disse
Oslo tildelt
tildelt kr
50 447
447 840
840 ii2018.
disse gikk
gikk 33
33 784
784 000
000til
til ulike
ulike kommunale
kommunale tiltak.
tiltak.
Gjennom
Barne- og
ii større
større bysamfunn
Gjennom tilskuddsordningen
tilskuddsordningen
Barneog ungdomstiltak
ungdomstiltak
bysamfunn ble
ble det
det ii 2018
2018
utbetalt 66 550
2018, inkludert
2016 og
utbetalt
550 000
000ii20l8,
inkludert tildelinger
tildelinger gjort
gjort for
for treårige
treårige løp
løp med
med start
start ii20l6
og 2017.
2017.
Fra
tilskuddsordningen
Oppfølgingsog
losfunksjoner
for
ungdom
ble
det
gitt
nær
4
mill
Fra tilskuddsordningen
Oppfølgingsog losfunksjoner for ungdom ble det gitt nær 4 mill til
til
tiltak
tiltak ii Oslo
Oslo ii 2018.
2018.

Rehabiliteringsbehov
for
Rehabiliteringsbehov
for fritidstiltakene
fritidstiltakene
Fritidstiltak
unge skal
Fritidstiltak for
for barn
barn og
og unge
skal være
være attraktive
attraktive møteplasser
møteplasser der
der unge
unge ønsker
ønsker å
å være.
være. Det
Det er
er
derfor
bygg, interiør
derfor viktig
viktig at
at bygg,
interiør og
og utstyr
utstyr holder
holder en
en god
god standard.
standard. Bydelene
Bydelene har
har et
et eget
eget ansvar
ansvar
for
av
der
for vedlikehold
vedlikehold og
og vurdering
vurdering av
av rehabilitering
rehabilitering
av fritidstiltakene,
fritidstiltakene,
der for
for eksempel
eksempel
bydelsutvalgene avgjør
som
kan
bydelsutvalgene
avgjør hvilke
hvilke investeringsprosjekter
investeringsprosjekter
som fremmes.
fremmes. Prosjektenes
Prosjektenes omfang
omfang kan
variere
eller
variere fra
fra mindre
mindre oppussinger
oppussinger til
til total
total rehabilitering
rehabilitering
eller erstatning
erstatning av
av et
et eksisterende
eksisterende bygg.
bygg.
Omfanget
kan variere
kontraktsforhold.
Omfanget av
av bydelens
bydelens eget
eget ansvar
ansvar kan
variere med
med eierskap
eierskap og
og kontraktsforhold.

Mål,
og
Mål, strategier
strategier
og tiltak
tiltak
Mål
Mål
0 Alle
Alle bydeler
bydeler skal
barn og
unge, med
skal tilby
tilby fritidstilbud
fritidstilbud for
for barn
og unge,
med kompetente
kompetente ansatte,
ansatte, til
til hele
hele
aldersspennet
ii barnebarne- og
ungdomsbefolkningen, og
bydeler bør
bør ha
aldersspennet
og ungdomsbefolkningen,
og alle
alle bydeler
ha en
en fritidsklubb.
fritidsklubb.
0 Fritidstiltakene
skal
Det
Fritidstiltakene
skal bidra
bidra til
til åå redusere
redusere levekårsforskjeller.
levekårsforskjeller.
Det skal
skal være
være lav
lav terskel
terskel
for
for å
å delta.
delta. De
De skal
skal være
være gode
gode møteplasser
møteplasser som
som gir
gir opplevelser
opplevelser og
og erfaringer,
erfaringer, samt
samt
bidrar til
problemer blir
unge deltar
av
bidrar
til at
at problemer
blir avdekket.
avdekket. Barn
Bam og
og unge
deltar ii utformingen
utformingen
av tiltakene.
tiltakene.
Strategier
Strategier
0 Bydelene
er
Bydelene skal
skal sikre
sikre at
at fritidstilbudene
fritidstilbudene
er sosiale
sosiale møteplasser
møteplasser for
for barn
barn og
og unge,
unge, sted
sted for
for
kurs og
og
bidra ii det
kriminalitetsforebyggende arbeidet.
kurs
og ferdighetstrening
ferdighetstrening
og bidra
det rusrus- og
og kriminalitetsforebyggende
arbeidet.
0 Barn
unge skal
planlegging og
Barn og
og unge
skal sikres
sikres deltakelse
deltakelse iiplanlegging
og utforming
utforming av
av fritidstilbudene,
fritidstilbudene,
både gjennom
både
gjennom lokale
lokale råd,
råd, utvalg
utvalg og
og høringer
høringer og
og gjennom
gjennom sentrale
sentrale råd,
råd, utvalg
utvalg og
og
høringer.
høringer.
0 Ansatte
Ansatte ii fritidstiltakene
skal
både bidra
bidra ii og
tiltak,
fritidstiltakene
skal både
og motta
motta kompetansehevende
kompetansehevende
tiltak, lokalt
lokalt ii
bydelene og
opplæringstiltak
og
konferanser.
bydelene
og ii byomfattende
byomfattende
opplæringstiltak
og konferanser.

30
30
Utkast
Utkast til
til høring
høring 22.02.2019
22. 02. 2019






Hele
når
Hele og
og faste
faste stillinger
stillinger skal
skal være
være hovedregelen
hovedregelen
når stillinger
stillinger utlyses
utlyses ii Oslo
Oslo kommune.
kommune.
For
skal
kompetanse og
For å
å sikre
sikre mangfold
mangfold ii fritidstiltakene
fritidstiltakene
skal det
det være
være variasjon
variasjon iikompetanse
og
erfaringsbakgrunn
blant de
erfaringsbakgrunn
blant
de ansatte.
ansatte.
For
til
barn og
unge ii Oslo
For at
at den
den samlede
samlede innsatsen
innsatsen ii fritidstiltilbud
fritidstiltilbud
til barn
og unge
Oslo skal
skal være
være
oversiktlig,
korrekt
og
sammenliknbar,
skal
bydelene
ha
lik
registreringspraksis.
oversiktlig, korrekt og sammenliknbar,
skal bydelene ha lik registreringspraksis.
Byrådet
kunnskapsgrunnlag for
Byrådet vil
Vil sørge
sørge for
for at
at bydelene
bydelene har
har et
et godt
godt kunnskapsgrunnlag
for åå utforme
utforme
fritidstiltakene
lokalt.
fritidstiltakene
lokalt.

Tiltak
Tiltak
 Byrådet
for
Byrådet viderefører
viderefører satsingen
satsingen med
med Gratis
Gratis helgeaktiviteter
helgeaktiviteter
for målgruppen
målgruppen 13-18
13-18 år.
år.
 Byrådet
utsatte unge
Byrådet viderefører
viderefører satsingen
satsingen med
med forsterket
forsterket tilbud
tilbud til
til utsatte
unge ii skolens
skolens ferier.
ferier.
 Byrådet
der
Byrådet viderefører
viderefører årlige
årlige ungdomshøringer,
ungdomshøringer,
der det
det særlig
særlig skal
skal rekrutteres
rekrutteres ungdom
ungdom
som
utvalg.
som ellers
ellers ikke
ikke deltar
deltar ii råd
råd og
og utvalg.
 Byrådet
tiltak
Byrådet viderefører
viderefører satsing
satsing på
på kompetansehevende
kompetansehevende
tiltak for
for ansatte
ansatte ii fritidstiltakene
fritidstiltakene
gjennom:
gjennom:
o
ii fritidssektoren
fritidssektoren
O Grunnopplæring
Grunnopplæring
o
Barne- og
forum, B
BUFF-konferansen
o Barneog ungdomsfaglig
angdomsfagligforam,
UFF -konferansen
o
Nordisk storbysamarbeide,
storbysamarbeide, konferansen
Storbyens
o Nordisk
konferansen
Storbyens hjerte&smerte
hjerte&smerte
 Byrådet
Ungdata-sekretariatet hos
NOVA og
Byrådet viderefører
viderefører samarbeidet
samarbeidet med
med Ungdata-sekretariatet
hos NOVA
og KoRus
KoRus
Oslo
Ung ii Oslo-rapportene
hvert
Oslo om
om utgivelse
utgivelse av
av Ung
Oslo-rapportene
hvert 3.år.
3.år.

