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Veldig bra mål. Spesielt når det står alle, da
unngår vi stigmatisering.
Bra definisjon av målgruppe. De ordinære
fritidsaktiviteter som ønsker å søke, må jobbe
med at aktiviteten faktisk legger til rette for å
hindre utenforskap. Mange fritidsaktiviteter
kan i dag bidra til utenforskap og det er mye å
hente på at eksiterende er bevisste i
jobbingen slik at flere har lyst til å være med.
Samtidig vet vi at økonomi er en viktig faktor
til utenforskap og jeg ønsker meg flere
ordinære fritidsaktiviteter er gratis.
Bra kriterier for måloppnåelse. Det som er
viktig å erkjenne at det er lett å nå barn og
unge har allerede er aktive. Utfordringen er å
nå de som står i fare for utenforskap. Min
erfaring er at man må samarbeide med de
som jobber med barn og unge. Koordinator
rollen i en kommune bør ta ansvar for å koble
tilbud og målgruppa sammen. Det bør kanskje
finnes en veiledningsrolle slik at tilbudene har
de kvalitetene som skal til. Mange av de barn
og unge som er i målgruppa kan oppleves som
vanskelig men har det vanskelig og da skal de
driver aktiviteten være gode på å takle dette.
Her bør det kanskje komme inn at det er en
fordel at aktører samarbeider om søknad.
Dette punktet har kommet to ganger.
greit
Kjempeviktig å knytte opp mot kommune og
ansvarlig gjøre kommune i denne oppgaven.
Det er kommunen som må ha oversikt og bør
lære av disse søknadene og tiltakene.
Veldig bra
Veldig bra
Bør komme inn et punkt hvor invitasjon
sendes ut til lag og foreninger i epost.
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Veldig bra
Bra. Fint hvis Bufdir ikke bruker så lang tid.
Siden tilskuddet gjelder fra januar til
desember bør man få beskjed i litt tid før 1
januar.
Greit. Samme svar som sist søknadsfrist og
svar bør komme før perioden starter.
Det ser bra ut. Min erfaring er at det kan bli
viktig å kunne søke om noe stillingsmidler til å
få gjennomført tilbudene og at dette ikke er
midler som blir lagt til en eksiterende stilling i
kommunen men som kommer i tillegg.
Greit
Jeg ville også hatt et punkt d) aktiviteter som
er nyskapende og hvor flere instanser
samarbeider om å prøve ut noe nytt, vil kunne
bli prioritert.
Veldig bra.
Veldig bra
Bra
Bra. Kanskje knutepunktrollen i kommunen
også bør å ha slag kontrollfunksjon?
Bra
Bra
Bra
Ingen kommentar
Ingen kommentar
Jeg mener at en viktig årsaksfaktor til at unger
havner i utenforskap er mangel på gode
voksenmodeller. Kunne vært interessant å
jobbe med at barn og voksne deltar sammen.
Voksne gis tilbud om oppæring slik at de kan
delta på fritidsaktiviteter. Tiltak som kan ha
en gode effekt på denne målsettingen er å gi
voksne de redskapene som skal til for å kunne
være gode rollemodeller.

