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Her foreslår jeg at det lages et punkt om
aktivitetsguide.
Dette er en metodikk som nå mange
kommuner allerede bruker, både innenfor og
utenfor idretten. Vi var de første som startet
dette i 2014, og har i 2020 brukt metodikken
mot minoritetskvinner for å engasjere,
aktivere og motivere disse for aktivitet
utenfor hjemmet. I 2021 skal vi bruke dette
også mot barn ( familier) med
funksjonsnedsettelser, for å hjelpe de ut av
hjemmet og i fritidsaktivitet.
Her vil vi bruke de erfaringene vi har siden
2014, slik at barns beste får et innhold for alle
grupper vi jobber med/ mot. Dette handler
om den brobyggingen som fører til deltagelse,
som mange sårbare grupper er mer eller
mindre avhengig av. Noen som kan komme og
hjelpe / støtte/ veilede/ motivere/ for
deltagelse. En guide for deltagelse og
aktivitet. Dette nærarbeidet er i mange
tilfeller avgjørende for deltagelse, spesielt i
familier hvor det gjelder språk/ kultur/
tradisjoner etc. Men også hvor det kan være
krevende finne ut av et hjelpeapparat so kan
være svært komplisert for mange.
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Her foreslår jeg at det lages et punkt om
aktivitetsguide. Dette er en metodikk som nå
mange kommuner allerede bruker, både
innenfor og utenfor idretten. Vi var de første
som startet dette i 2014, og har i 2020 brukt
metodikken mot minoritetskvinner for å
engasjere, aktivere og motivere disse for
aktivitet utenfor hjemmet. I 2021 skal vi bruke
dette også mot barn ( familier) med
funksjonsnedsettelser, for å hjelpe de ut av
hjemmet og i fritidsaktivitet.
Her vil vi bruke de erfaringene vi har siden
2014, slik at barns beste får et innhold for alle
grupper vi jobber med/ mot.
Dette vil også kunne erstatte den mer
utdaterte støttekontakten som var mye brukt
tidligere, med et mer spisset , skreddersydd
og målrettet tilbud til sårbare familier.
En aktivitetsguide jobber ut fra familiens og
barnets ønsker om fritidsaktivitet.

