
   Aktiv fritid 

   - mot barnefattigdom 

 

 
                

 

 

  

 

 
  

 

 

 



Målsettingen: 

Redusere barnefattigdom og negative konsekvenser og virkninger av 
dette. Dette skal bl.a. gjøres ved å sikre at alle barn har tilgang til     
fritidsaktiviteter-/kulturaktiviteter og møteplasser, uavhengig av    
økonomi og sosial situasjon.   

Prosjektet er 3-årig og er lagt til tjenesteområde Kultur– og fritid. 

 

Målgruppen:  

Barn og unge fra 0 til og med 18 år som bor i familier som mottar  

sosialstønad. 

 

Noen av tiltakene: 

Personlig kontakt med familier, barn og unge, lag– og foreninger, 

 fokus på inkludering i lag og foreninger—inkluderingskonsulent. 

Tilrettelegging av aktivitetstilbud i 
nærmiljøet — ny ungdomsklubb i  

 nordre Ål 

Utstyrsbank 

Ferietilbud-/kontingentstøtte 

Åpent treffsted—helsestasjonen 

Bortfall av egenandeler på ungdomskulturhuset Plan B og UFO  
aktiviteter 

Gjeninnføring av friplasser i Kulturskolen samt søskenmoderasjon 

Opplevelseskortet—kortet som gir barn og unge gratis tilgang til  

 diverse kulturtilbud og aktiviteter. Et samarbeid mellom NAV,     
 Lillehammer kommune og leverandører av opplevelser. 



Kontingentstøtte- /støtte til ferietilbud i regi av 

lag og foreninger. 

 

Det er mulig å søke prosjektet om kontingentstøtte og evt. støtte til ferie-

aktiviteter. Vi har satt opp følgende kriterier: 

Barn og ungdom som bor i familier som mottar sosialstønad 

Barn og ungdom i innvandrer-/flyktningfamilier 

Barn og ungdom som ”fanges opp” i systemet bl.a. gjennom skole, lag– og forening-

er, helsestasjon, barnevern, flyktningetjenesten, ungdomsbasen, politi etc. 

 

Hver søknad vil være basert på en dialog med søker og bli vurdert ut i fra aktuell             

informasjon om barnet/ungdommen det søkes om støtte for. 

 

Hvem kan søke:  Lag– og foreninger (lagledere/trenere), skole ved rektor/lærere/

sosiallærere, idrettsklubber, helsestasjonen, barnevern, flyktningetjenesten o.l. 

 

Hvordan søke? Send et brev eller en e-post til Anette Ringdal eller Anne Brit Lee. 



Kontaktinformasjon prosjektet Aktiv Fritid—

Lillehammer kommune: 

 

 Anette Ringdal — inkluderingskonsulent tlf  48 20 56 65 

 e-post: anette.ringdal@lillehammer.kommune.no  

 

 Anne Brit Lee — prosjektleder tlf  61 05 05 70 

 e-post: anne.brit.lee@lillehammer.kommune.no 

 

 Adresse: Lillehammer kommune 

    v/prosjektet Aktiv fritid 

    Postboks 986,2626 Lillehammer 

 

 

 

 


