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Arendal 
Navn på søker Navn på tiltaket Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON AUST-AGDER 
OG TELEMARK 

Skattkammeret Arendal Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark 
skal med dette tiltaket videreføre 
utstyrssentralen "Skattkammeret", etablere 
en bod med utstyr utenfor Norac Stadion, 
møteplass i skoletiden for elever ved Sam 
Eyde vgs. De søker å motvirke og dempe 
konsekvensene av fattigdom blant barn og 
unge i Arendal og omkringliggende 
kommuner. 

300 000 

 

Arendal kommune 
Sosial arena med 
Kokkekurs, Etter 
Skoletid, 
Ungdomsklubb og 
Ferietilbud(NYTT 2021) 

Målsetningen med tiltaket er å skape 
sosiale settinger og aktiviteter etter skoletid 
for barn/ungdom berørt av 
fattigdomsproblematikk. Tilbudet omfatter 
"Etter skoletid" (3 dager i uken), kokk-og 
aktivitetskurs (1 dag i uken), klubbkvelder 
(hver uke), og ferieaktiviteter for elever ved 
Moltemyr skole. Tiltaket skal jobbe tett 
med skolens ansatte (lærere, 
oppvekstmedarbeider, helsesøster) for å 
nå målgruppen, og har samarbeid med 
flere lag og foreninger i distriktet. 

300 000 

Arendal kommune Ferietilbud for familier 
berørt av fattigdom 

Bidra til at barn, ungdom og deres familier 
får ferieturer i vinterferien og 
sommerferien. 
Søker ønsker å arrangere to turer i 
vinterferien 2x4 dager, og to turer i 
sommerferien 2x5 dager. På vinterturene 
har de et samlet mål om 110 deltakere. På 
sommerturene har vi et samlet mål om 100 
deltakere. 

550 000 

FRILUFTSRÅDET SØR Marka Friluft 2021 - 
Møte og mestring i 
friluft 

Marka Friluft er et gratis, åpent og 
lavterskeltilbud på fritiden for alle i 7.-10 
klasse hver onsdag i 
partallsuker. De legger opp til turer i 
helgene 2-3 ganger hvert semester, tilbud 
om aktiviteter i oppvekstområdene en dag i 
oddetallsuker (tilknyttet lokale 
fritidsklubber), varierte friluftsaktiviteter, 
opplevelser og fokus på mestring og 
samarbeid for alle ungdommer som 
kommer innom. 

400 000 

ØYESTAD MOPED OG MC- 
KLUBB 

Øyestad Moped og MC 
Klubb "Øyestad 
Mekkeri" 

Målet er å gi ungdom en gratis, alternativ 
møteplass i trygge omgivelser hvor de kan 
utfordre seg selv, hverandre å føle 
mestring. Hovedsakelig er dette en 
mekke/ungdomsklubb en kveld i uken hvor 
ungdommene holder på med egne eller 
klubbens felles prosjekter. Klubben er 
åpen for alle, uansett bakgrunn og inntekt. 

121 500 

ØYESTAD MOPED OG MC- 
KLUBB 

Øyestad Moped og MC 
Klubb "Øyestad 
Mekkeri" 

Øyestad Moped og MC Klubb vil med dette 
tiltaket invitere ungdom til foto-workshops 
på 4 kvelder. Kurset skal gjentas ca to 
ganger i halvåret. Tilbudet er gratis og 
spesielt rettet mot jenter. 

70 050 
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HISØY SOKN Hisøy Gaming Hisøy menighet ønsker å tilby et 
inkluderende fritidstilbud til ungdom, i 
første rekke uorganisert ungdom 13-18 år. 
Det satses på e-sport, i form av ukentlige 
aktiviteter i et Gaming-rom på Hisøy 
menighetshus. Dette forutsetter samarbeid 
med ungdommer og voksne, det krever 
investeringer samt noe lønnsmidler til en 
leder/ koordinator. Egenandel pr ungdom 
er satt til et minimum, dvs kr.100 pr.halvår, 
for å inkludere alle, uavhengig av familiens 
økonomi. 

150 000 

ARENDAL RØDE KORS Aktiviteter for 
lavinntektsfamilier 

Arendal Røde Kors skal i dette tiltaket tilby 
aktiviteter som kino, tur til den lille 
dyrehagen, til Sommerland i Bø og 
næraktiviteter som stifinner, yoga og 
bowling. Utfluktene vil bli gjennomført i 
skolens ferier, men de andre gjennom hele 
året. Målet er sosial aktivitet, mestring og 
opplevelser på lik linje med andre. 

80 000 

Arendal Misjonskirke Arbeid blant barn og 
unge i Arendal 

Målet med tiltaket er at barn og ungdom i 
alle aldre og livssituasjoner i Arendal kan 
få lov til å ta del i en gratis fritidsaktivitet 
der de blir sett, kan oppleve mestring og 
knytte vennskap på tvers av skoler, 
bakgrunn og alder. 

50 000 

 

Bygland 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Bygland kommune Aktivitet for alle Bygland frivilligsentral (kommunalt eid) 
søker om videreføring av lignende tiltak 
som de fikk støtte til i fjor. Tilbudet består 
av både ferieaktiviteter og aktiviteter som 
tilbys ukentlig. Tilbudene er åpne for alle, 
og kommunen er opptatt av at dette skal 
bidra til inkludering, og ikke vil stigmatisere 
på et lite sted. 

70 000 

Bygland kommune Bygland Utstyrssentral-
Bygland Frivilligsentral 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis 
eller ha svært lave kostnader for 
målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

120 000 

 

Evje og Hornes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

EVJE OG HORNNES 
RØDE KORS 

Ferieklubben Med tiltaket vil man gi et ferietilbud 
hovedsaklig til barn i barneskolealder. Det 
vil være tilbud 4 onsdager i juli med 
forskjellige aktiviteter, som tur til 
Dyreparken i Kristiansand, badetur og et 
gårdsbesøk. 

85 500 
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Flekkefjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

FLEKKEFJORD 
FOTBALLKLUBB 

Søknad om støtte til 
inkludering av barn og 
unge 

Barn og ungdom mellom 6-25 år deltar på 
fotballcuper i sine respektive 
aldersbestemte lag i Flekkefjord 
fotballklubb om sommeren og vinteren, 
samt på fotballfritidsordning to ganger 
ukentlig. Fotballklubben har som mål at 
flest mulig skal delta lengst mulig i 
fotballen. For å få til dette ønsker 
fotballklubben å tilby barn og ungdom 
innenfor målgruppen gratis deltakelse på 
disse aktivitetene. 

50 000 

FLEKKEFJORD OG 
OPLANDS 
TURISTFORENING 

Verdens Største 
Lekeland - Ferie i det fri 

Flekkefjord og Oplands turistforening tilbyr 
barn, unge og familier både i og utenfor 
målgruppa minnerike og spennende 
opplevelser i påske-, sommer-, høst-, jule- 
og vinterferie. Aktivitetene inkluderer leir 
på høyfjellet og ved sjøen, klatring med 
ulik vanskelighetsgrad, sykling og 
overnatting i hengekøye. 

250 000 

Froland 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Froland kommune En ny fritid - 
inkluderingstiltak for 
barn og unge i Froland 

En ny fritid er et ferieprogram for barn og 
unge i Froland. Kommunen tilbyr attraktive 
aktiviteter tre dager i uken i til sammen 
seks ferieuker for aldersgruppen 10-12 år 
og 13-20 år. Aktivitetsprogrammene 
inkluderer alle barn og ungdom i Froland 
uavhengig av sosial, økonomisk og 
kulturell bakgrunn. Det skal være gratis og 
det stilles ingen krav til utstyr. 

250 000 

 
Gjerstad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Gjerstad kommune Utlånssentral i Gjerstad Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 

 

Grimstad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Grimstad kommune BUA Grimstad Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

250 000 
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Grimstad kommune Opplevelser i Grimstad Målsettingen med tiltaket er å øke barn- og 
barnefamiliers deltakelse i ulike 
kulturopplevelser. Tiltaket Opplevelser i 
Grimstad vil gi forskjellige aktivitetstilbud til 
de ulike aldersgruppene i målgruppa; 
Opplevelseskort med tilgang på kino, 
svømmehall, Dyreparken, mm, 
kulturlørdag er alle og styrket tilbud på 
ungdomsklubben med økt aktivitet i 
skolens ferier. 

600 000 
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Hægebostad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hægebostad kommune BUA Hægebostad Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 

 

Kristiansand 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I 
KRISTIANSAND 

UngJobb UngJobb skal hjelpe ungdom inn i 
arbeidsmarkedet. UngJobb vil bli 
samlokalisert med Kudos, som er en 
etablert møteplass for ungdom i 
Kristiansand. Arbeidsfellesskap har en 
inkluderende effekt og kan gi mestring. En 
tidlig tilknytning til arbeidslivet viktig, og en 
ekstrajobb/ deltidsjobb og/eller 
sommerjobb kan være en god inngang. De 
fleste slike stillinger rekrutteres gjennom 
foreldres nettverk eller egne bekjente. Ikke 
all ungdom har foreldre med et slikt 
nettverk, og de stiller derfor bak i køen når 
det gjelder jobb. Ungjobb vil utfordre lokalt 
næringsliv til å ta et løft for byens 
ungdommer, og tørre å slippe ungdommen 
til i arbeidslivet. Ungdom får mulighet til å 
prøve seg 50 timer i ordinært arbeid, og 
ved god innsats - en fast deltidsjobb. 

850 000 

RESSURSSENTERET 
UNIK 

Familietilbud Et familietilbud som vil gi helhetlig hjelp til 
sårbare familier i Kristiansand, hvor de 
jobber målrettet med relasjoner, sosialt 
miljø og fremtidig livssituasjon. Unik 
ønsker å tilby flere familier en helhetlig 
oppfølging gjennom aktiviteter som: 
familietilbud, hjemmebesøk, kurs i 
økonomi/budsjett og bursdagsfeiring. 

150 000 

IDRETTSRÅDET I 
KRISTIANSAND S 

Aktivitetsguide 
Kristiansand 

Tiltak for å inkludere barn og unge som 
ikke er inkludert i idrett fra tidligere. 
Målgupper er bar n og unge fra familier 
med lav betalingsevne, innvandrere og 
personer med nedsatt funksjonsevne. 
Aktivitetsguider med spesiell kontakt og 
nettverk i målgruppene tilsettes for å 
rekruttere målgruppen. Det legges spesielt 
vekt på at familien skal guides inn i 
idrettsklubben, slik at det skapes aksept og 
forståelse for hva som forventes av ytelser 
og innsats for å være med i norsk idrett, 
samt at det avklares hva klubben gir 
tilbake. Idrettsrådet/aktivitetsguider/klubb 
kan via eksterne ordninger være med å 
bidra økonomisk i en oppstartsfase. 

200 000 
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Kristiansand kommune Vinterutstyr til BUA 
Kristiansand 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

290 000 

Kristiansand kommune Ferie- og fritidstilbud i 
Kristiansand 

Tiltaket skal gi barn og unge i Kristiansand 
ulike ferietilbud i skolens sommer-, høst- 
og vinterferie. for målgruppene 10 - 13 år, 
13 - 18 år og et nytt tilbud for eldre 
ungdom i alderen 15 - 22. Tilbudet 
omfatter ulike aktiviteter og opplevelser, 
både som dagstilbud og med overnatting. 
Det er og vil bli opprettet tverrfaglig 
samarbeid innad i kommunen og med 
frivillige lag og foreninger for å gi et variert 
tilbud og for å rekruttere barn og unge i 
målgruppen. Eksempler på aktiviteter er tur 
til dyreparken og klatrepark, sommercamp 
på Songvår fyr, workshops for 
musikkprodusksjon og mye mer. 

1 300 000 

IDRETTSRÅDET I 
KRISTIANSAND S 

Sommerpatruljen 2021 Ferie- og fritidstilbud til barn og unge som 
er hjemme i ferien. Søker oppsøker 
målgruppen på faste møteplasser ute i 
bydelene (15 plasser i år - 1g pr uke). 
Aktivitetsguider prøver å guide inn de som 
ikke er med i en idrettsklubb fra før. 
Kjerneaktivitetene er lavterskelaktiviteter 
som basket, frisbee, bandy, badminton 
osv, idretter hvor man kan få rask 
mestringsfølelse, og kan være sammen på 
ulikt nivå. Det skal også spilles musikk 
med spillelister fra lokal DJ. 

200 000 

Kristiansand kommune Øvre Slettheia 
aktivitetsklubb 

Tiltaket skal gi barn i alderen 6 - 10 år et 
ukentlig fritidstilbud i sitt nærområde. 
Tilbudet omfatter fysiske aktiviteter inne og 
ute, lek, konkurranser og kreative 
aktiviteter. Det vil også bli servert et enkelt 
måltid mat. Det er etablert et samarbeid 
mellom Øvre Slettheia oppvekstsenter og 
Fritidsenheten for å sikre god og trygg drift. 
Foreldre vil bli invitert til å engasjere seg i 
tilbudet. Eksempler på aktivitet er fysisk 
aktivitet i gymsalen, lek, konkurranser, 
friluftsturer med bålkos og kreative 
aktiviteter. 

100 000 
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KIRKENS 
UNGDOMSPROSJEKT 

Aktiviteter og turer for 
sårbar ungdom i 
Kristiansand 

Det søkes om midler til å dekke kostnader 
til helge- og ferieturer, samt kostnader til 
aktiviteter/inngangsbilletter til de ukentlige 
gruppesamlingene for sårbar ungdom i 
Kristiansand. Kirkens Ungdomsprosjekt 
(KUP) er en ideell organisasjon som driver 
sekundærforebyggende arbeid for ungdom 
med ulike utfordringer. Ungdommene får 
gå i faste aktivitetsgrupper som møtes 
ukentlig gjennom hele skoleåret og varer i 
3-4 år. Det planlegges å drive 8 slike 
aktivitetsgrupper i 2021 og det vil si at 96 
ungdommer har fast plass i gruppene. 
Helgeturer og sommerferie er 
høydepunktet for ungdommene som er 
fattige på opplevelser. Det planlegges 
derfor to helgeturer og en 5-dagers 
sommertur for hver aktivitetsgruppe. I 
tillegg søkes det midler til å få dekke 
kostnader til ulike aktiviteter på de 
ukentlige gruppekveldene. 

500 000 

AKKS KRISTIANSAND Musikkrelaterte 
aktiviteter hos AKKS 
Kristiansand 

AKKS Kristiansand ønsker at barn og unge 
skal kunne delta i et godt musikkrelatert 
fritidstilbud, med fokus på 
identitetsbygging, kreativitet og 
mestringsfølelse, uavhengig av 
sosioøkonomisk bakgrunn, religiøs 
tilhørighet, seksuell legning, eller etnisitet. 
Alle tilbudene har fokus på mestring 
gjennom musikk, og å bygge hverandre 
opp. AKKS samarbeider bredt for å nå 
malgruppen, og for å kunne ha et relevant 
og variert tilbud. De tilbyr AKKS-stipend til 
de som er under 26 år og har begrenset 
økonomi. Ved å søke på AKKS-stipend 
kan man få helt eller delvis redusert 
deltakeravgift på våre undervisningstilbud, 
kurs og workshops. De arrangerer også 
aktiviteter med lave eller ingen kostnader. 

400 000 

Kristiansand kommune Opplevelser og 
kompetanse ved 
Samsen kulturhus. 

Gjennom kompetanse og opplevelser skal 
Samsen kulturhus gi unge i målgruppen 
mulighet for å delta i kultur- og fritidslivet 
på lik linje med all ungdom via friplass på 
kurs eller gratis inngang på arrangementer. 
De skal holde fokus på de unges 
muligheter for inkludering, integrering og 
relasjonsbygging på tvers av kulturell, 
etnisk og sosial bakgrunn. De unges 
medvirkning skal være sentral i utforming 
av tilbudene, og vde skal jobbe aktivt med 
våre samarbeidspartnere for å gjøre 
husets tilbud tilgjengelig for unge som 
lever i lavinntektsfamilier. 

450 000 
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KILDEN TEATER- OG 
KONSERTHUS FOR 
SØRLANDET IKS 

Arena Kilden - 
Inkluderingsprosjekt år 
2 

Arena Kilden er et treårig mangfolds- og 
inkluderingsprosjekt der de tilrettelegger 
for at Kilden og Kildens kunstarter blir mer 
tilgjengelig for regionens unge befolkning. 
Målgruppen er spesielt barn og unge som 
gjennom lavinntekt eller andre terskler ikke 
kjenner tilhørighet til scenekunst. 
Prosjektet bygger trinnvis på kunstneriske 
og sosiale aktiviteter og tiltak, der 
medskaping spiller en stor rolle. Aktiviteter 
er feks talentutviklingsprogram, 
teaterforestilling og skrivekurs. 

80 000 

RESSURSSENTERET 
UNIK 

Unikt ferietilbud Målet er at barn og familier som lever i en 
vanskelig livssituasjon eller har dårlig 
økonomi skal få mulighet til å dra på ferie. 
Unik planlegger følgende for familiene som 
skal delta: Sommer: 2 dagers tur til Evje 
mineralpark, med aktivitet i parken. Lek og 
aktivitet, besøk i klatreparken og fokus på 
det sosiale. 4 dagers tur til Danmark med 
blant annet tur til Legoland. Høstferie: Tur 
til Sannes med besøk i kongeparken og 
vitenskapssenteret. 

300 000 

BLÅ KORS 
KRISTIANSAND 

Posebyen Kulturskole 
 

Posebyen Kulturskole tilbyr gratis musikk 
og vokalundervisning til barn og unge som 
av økonomiske og sosiale grunner ikke 
kan benytte tilbudet som gis gjennom den 
kommunale kulturskolen. Ved Posebyen 
Kulturskole tilbys instrument-undervisning 
og undervisning i vokal i kombinasjon med 
sosial aktivitet. Skolen er opptatt av at 
barna gis de beste muligheter til å utvikle 
sine kunstneriske evner, samtidig som de 
gis de beste muligheter til å treffe nye 
venner og utfolde seg sosialt i trygge 
rammer. 

400 000 

 

Lillesand 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

LILLESAND KOMMUNE 
SEKTOR FOR HELSE OG 
KULTUR 

God hverdagsfritid for 
alle - Med tverrfaglig 
fokus på 
barnefattigdom 

Søknaden består i tre deltiltak: 
1) Videreføre Utstyrsbiblioteket "BUA" som 
ble etablert i Lillesand juni 2020. 
2) Opplevelseskortet. Kortet gir 
barn/ungdom med familier valgfrihet ifht. 
deltakelse på kultur og fritidstilbud. 
Kommunen vil dele ut 130 Opplevelseskort 
i 2021. 
3) Sommerjobb: Bidra til at 16 ungdommer 
i målgruppen opplever mestring gjennom 
tilbud om sommerjobb i 2–3 uker i ulike 
avdelinger i kommunen, og at tilbud om 
sommerjobb også gis til 16 ungdommer 
utover målgruppen. 

350 000 
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Lindesnes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

BJELLAND 
FRILUFTSFESTIVAL 

Friluftsfestivalen i 
Bjelland 

Friluftsfestivalen i Bjelland er en non-profit 
festival for å få familier og flyktninger til å 
delta i alle former for friluftsaktivteter 
gjennom en hel helg. Festivalen blir mer og 
mer populær fra år til år. Aktiviteter som 
tilbys under festivalen har både et 
adrenalinelement (rafting, zipline, klatring 
m.m) og et læringselement (natursti, 
beversafari, håndtering av kano m.m). 

75 000 
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Lindesnes kommune Ferie- og 
Fritidsopplevelser 2021 

Målet med tiltaket er å tilby inkluderende, 
meningsfylte og spennende ferie- og 
fritidsopplevelser for barn og unge i 
Lindesnes kommune. Kommunen anslår at 
det er ca 350 barn og unge i den nye 
kommune som ellers ikke har mulighet til å 
ta del i slike aktiviteter på grunn av at de 
bor i en lavinntektsfamilie, eller bor 
sammen med foreldre som har psykiske 
problemer og rusavhengighet. Kommunen 
ønsker også å nå ut til tilsvarende mange 
barn og unge som ikke bor under disse 
forholdene, for å unngå at tiltakene virker 
stigmatiserende. Tilbudet består i 
dagsturer til sommerland i Danmark, 
kinokvelder på Buen kino, skateskole, 
aktivitetsdager på Lindesnes fyr, rafting og 
padling og mye mer spennende. 

510 000 

I.L. GIV AKT Alle med! 
Cupdeltagelse, 
håndballskole og 
fotballskole 

IL Giv Akt søker om tilskudd for å inkludere 
barn og unge i ferietilbud som håndball- og 
fotballskole, samt cupdeltagelse. Håndball- 
og fotballgruppen drar på 1-2 cup'er årlig. 
Dette er årets happening for lagene, med 
stor fokus på å være sammen og ha det 
gøy med idretten/lagvenner. Håndball- og 
fotballskole arrangeres årlig i 
sommerferien som et ferietilbud. 3 hele 
dager med mye fokus på håndball- og 
fotballaktiviteter, lek, sosialt, inkludering, 
integrering og samarbeid. 

70 000 

Lindesnes kommune Sommerjobb for 
ungdom - Kultur og 
aktivitets sommerjobb i 
nærmiljøene 

Tiltaket innebærer å skape sommerjobb for 
ungdom i Lindesnes kommune. Målet er å 
gi ungdom arbeidserfaring og mulighet til å 
tjene egne penger. I tillegg gis 
ungdommene kunnskap om arbeidslivet, 
kompetanse i å skrive søknad og CV og 
hele jobbsøkerprosessen. Stillingene skal 
være en arena der ungdommene 
medvirker til utbedring av eget nærmiljø i 
Vigeland, Mandal og Øyslebø: oppussing 
av områder i nærmiljøet, bidra positivt i 
lokalmiljøet og arrangere aktiviteter for 
barn og unge i kommunen i fellesferien. En 
jobb gir mestringsopplevelse og positive 
ringvirkninger mtp. yrkesdeltakelse senere 
i livet. Sommerjobb for ungdom er både en 
ressurs og et investeringsarbeid for å 
danne gode arbeidstakere og gi ungdom et 
godt inntrykk av kommunen som en 
potensiell arbeidsgiver. 

300 000 

MANDAL 
FRIVILLIGSENTRAL 

BUA Mandal Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

170 000 
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Lyngdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Lyngdal kommune Fritidsguide Lyngdal Lyngdal kommune tilbyr Fritidsguide til alle 
barn og unge som ikke deltar i organiserte 
fritidsaktiviteter. Prosjektet tilbyr 
kulturopplevelser hele året, og ferie- og 
aktivitetsopplevelser i samtlige ferier til 
barn og unge både i og utenfor 
målgruppen. Ungdom fra målgruppen 
tilbys sommerjobb hvor de blant annet er 
med på å gjennomføre ferieaktivteter. 

518 000 

Lyngdal kommune (fra 
1.1.2020) 

BUA Audnedal og 
Lyngdal 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis 
eller ha svært lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være faste rutiner 
for samarbeid med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

200 000 
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  Risør 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

UNGNORGE SØR Miniferier som 
inkluderer Risørs barn 
og unge gjennom felles 
friluftsaktiviteter 

UngNorge Sør vil jobbe for å gi barn og 
unge i Risør en «miniferie» eller et sosialt 
event der de møter andre barn og unge i 
løpet av 2021. Det legges opp til å 
gjennomføre 20-25 arrangementer og en 3 
dagers camp. Det vil være tilbud om tur til 
Risør Akvarium, besøk på den Lille 
Dyrhagen og båttur. 

300 000 

 

Tvedestrand 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

NORSK MOTOR KLUBB 
TVEDESTRAND 

Mekkeklubben Norsk Motor Klubb Tvedestrand vil med 
tiltaket "fra bil til go kart" vise hva de kan 
skape sammen med små midler. Tiltaket 
vil i hovedsak forgå på mekkeklubben sin 
faste dag som er hver tirsdag men det vil 
også arrangeres noen lørdager. 

40 000 

 

Vegårshei 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

VEGÅRSHEI 
FRIVILLIGSENTRAL 

Hipp hurra, jeg kan låne 
utstyr! 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

60 000 

VEGÅRSHEI 
FRIVILLIGSENTRAL 

Gratis heiskort - ut i 
bakken med alle! 

Tiltaket består i gratis kveld i skitrekket i 
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter og 
deltakelse på alpinkurs og treningskurs 
hos Vegårshei Ski- og Aktivitetetssenter i 
regi av Arendal Slalåmklubb. Årskortet gir 
rett til bruk av heiser, skibånd og alle 
fasislitetene i VSA i hele sesongen. 
Tilbudet vil være tilgjengelig to kvelder i 
uken, alle helger og ferier i vintersesongen. 
Det er opprettet samarbeid med 
kommunale tjenester, Vegårshei 
Frivilligsentral og Vegårshei Ski- og 
Aktivitetssenter. 

60 000 
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Vennesla 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

MULIGHETENES HUS En innholdsrik fritid for 
alle 2021 

Tiltaket "En innholdsrik fritid for alle" tar 
sikte på å gi familier med lav inntekt i 
Vennesla et godt og variert fritidstilbud 
gjennom hele året. Tilbudene er mange og 
dreier seg om alt fra enkle 
dagsarrangementer til ferietilbud med 
overnatting. Innholdet er variert og noen 
aktivieter er bare for barna, mens andre 
også inkluderer de voksne i 
husholdningen. Deltagerne rekrutteres 
blant Mulighetenes hus sine brukere, 
tidligere deltagere fra prosjektet og 
gjennom markedsføring med flyers, 
Facebook,informasjonsmøte på 
Mulighetenes hus og gjennom offentlige 
etater. 

550 000 

SPARTACUS MMA Søknad om midler til 
inkludering og 
aktivisering av barn og 
unge 

Søker vil støtte barn og unge med utgifter 
til treningsavgifter, utstyr og felles turer, 
slik at de kan delta i idretten på lik linje 
med andre. 

85 342 

 

Åmli 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Åmli kommune Nasjonalt 
tilskuddsordning for å 
inkludere barn og unge 
2021 

Åmli kommune søker om tilskudd til 
Musikkstart med tilbud på onsdagene for 
1.-3.klasse, en ferietur i sommerferien for 
lavinntektsfamilier, et universelt 
aktivitetstilbud i høst- og vinterferien og 
midler til en person som kan koordinere 
tiltakene. 

110 000 
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Innlandet 
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Dovre 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Dovre kommune Utlånssentral Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

140 000 

Dovre kommune Fullverdig vinterferie for 
alle 

Tiltaket skal tilby et gratis, fullverdig 
ferietilbud for barn og unge i 
lavinntektsfamilier i Dovre. Tilbudet gis 
også til barn og unge fra familier som ikke 
er i denne inntektskategorien og hvis 
deltaking finansieres på annen måte. 
Tiltaket skal gi spennende, morsomme og 
lærerike opplevelser, stimulering i form av 
naturopplevelser, naturkunnskap, friluftsliv, 
og samvær. 

40 000 

 

Elverum 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Elverum kommune Ferieklubben og Ung i 
Huset 2021 

Elverum kommune ønsker å arrangere 
vinter-, sommer- og høstferieaktiviteter og 
ukentlig aktivitetstilbud for barn og ungdom 
i og utenfor målgruppen. Ferieaktiviteter 
inkluderer turer til fornøyelsesparker, 
klatreparker og overnatting i skog og fjell. 
Ukentlige aktiviteter er blant andre klatring, 
tur til svømmehallen, slalåm og kurs i 
skating. 

300 000 

Elverum kommune Inkluderende 
mataktiviteter for barn 
og unge på Frydenlund 
skole 

Smaksverkstedet er et ukentlig gratis 
fritidstilbud over 10 uker etter skoletid på 
Frydenlund skole i Elverum. Her får barn i 
målgruppen og deres jevnaldrende 5.-7. 
klasse utforske mat og smak, og oppleve 
matglede i fellesskap. Smaksverkstedet 
følger Helsedirektoratet sine kostholdsråd, 
og tiltaket har en bærekraftig profil. 

44 000 

INN PÅ TUNET 
INNLANDET SA 

Gårdsferie på IPT-gård 
i Løten 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målsetningen med tiltaket er å gi flotte og 
minnerike ferieopplevelser for barn/unge 
uavhengig av foreldrenes økonomi. 
Deltakerne skal få - på tvers av alder, 
kjønn og sosial og kulturell bakgrunn - 
opplevelser og mestringsfølelse samt å 
øve egenskaper som utholdenhet, 
tålmodighet (bla i kontakt med dyrene), 
samarbeidsevne, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det vil bli opprettet 
samarbeid med kommunen og de enheter 
som naturlig tilhører denne typen tjenester 
slik at vi sammen kan gi et variert tilbud og 
god rekruttering. 

100 000 
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Engerdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Engerdal kommune Ferieaktiviteter for 
skolelever 1. - 4. klasse 
2021 

Engerdal kommune ønsker å tilby gratis 
ferieaktiviteter på dagtid til 1.-4. klasse i 
kommunen 4 dager i uka i 4 uker i 
sommerferien. Aktivitetene vil foregå i 
nærmiljøet, og inkluderer turer i naturen, 
fisketur, bowling, klatrepark mm. Tiltaket er 
åpnet for alle barn i aktuell aldersgruppe, 
hvorav det antas at ca halvparten er i 
målgruppen. 

124 000 

DNT ENGERDAL OG 
TRYSIL 

Friluftsskolen 
Villmarksvekkua 2021 

DNT Engerdal og Trysil arrangerer 
Villmarksvekkua, som er en 
friluftsopplæring for barn og unge. Det vil 
bli tilbudt 3 3-dagers leirer med overnatting 
i 2021 i sommer- og vinterferie. Leirene er 
gratis for barn og unge i målgruppa, imens 
barn og unge utenfor målgruppa må 
betale. 

6 000 

 

Etnedal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Etnedal kommune Friluftsskole Søker har planlagt 3 dagers friluftsskole 
med to overnattinger for fire klassetrinn 
mellom 6 -19 år en uke i sommerferien for 
barn og unge både i og utenfor målgruppa. 
Det er planlagt tett samarbeid mellom 
diverse enheter i kommunen og frivillige 
organisasjoner, og matlaging på bål, enkel 
førstehjelp, allemannsrett, fiske, ridning og 
kano er aktiviteter som skal gjennomføres. 

20 000 

NASJONALFORENINGENS 
HELSELAG I ETNEDAL 

BUA Etnedal Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

135 000 

 

Folldal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Folldal kommune Utvikling av BUA 
Folldal 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 

FOLLDAL 
FRIVILLIGSENTRAL 

Folldal Helselags 
ferieklubb for barn og 
ungdom 

Folldal Helselag og Folldal Frivilligsentral 
arrangerer gratis ferieopphold på 3 dager 
med overnatting for barn 10-12 år i 
målgruppa og andre søkere i Folldal. 
Oppholdet skal finne sted i egen kommune 
og inneholde kjekke friluftsaktiviteter. 

50 000 
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Gausdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET 
INNLANDET SA 

Gårdsferie på godkjent 
IPT-gård i Gausdal 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målsetningen med tiltaket er å gi flotte og 
minnerike ferieopplevelser for barn/unge 
uavhengig av foreldrenes økonomi. 
Deltakerne skal få - på tvers av alder, 
kjønn og sosial og kulturell bakgrunn - 
opplevelser og mestringsfølelse samt å 
øve egenskaper som utholdenhet, 
tålmodighet (bla i kontakt med dyrene), 
samarbeidsevne, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det vil bli opprettet 
samarbeid med kommunen og de enheter 
som naturlig tilhører denne typen tjenester 
slik at vi sammen kan gi et variert tilbud og 
god rekruttering. 

150 000 

Gausdal kommune Sommerklubb 2021 Sommerklubben i Gausdal kommune er et 
ferietilbud til barn og unge i 
lavinnetektsfamilier. Kulturenheten skal 
samarbeide med lokale frivillige lag og 
foreninger for å gi et variert ferietilbud, slik 
at barn og unge får positive opplevelser. 
Barna skal også oppleve mestring og 
inkludering i de varierte aktivitetene som 
tilbys. Tilbudet er gratis, og tilbys barn og 
unge i 5-10 klasse i Gausdal kommune. 
Sommerklubben er første uken etter 
skoleslutt. 

152 000 

 

Gjøvik 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Gjøvik kommune  

UngMestring@Gjøvik2 
021 

UngMestring@Gjøvik2021 er et 
aktivitetstilbud for familier, barn- og unge 
som strekker seg gjennom hele året. Søker 
ønsker med dette å skape et inkluderende 
felleskap gjennom økt bruk av aktiviteter 
og øke graden av sosialt nettverk for 
mennesker som av forskjellige grunner 
ikke deltar med samme forutsetninger som 
andre i allerede eksisterende fritidstilbud. 

575 000 

DNT GJØVIK OG OMEGN Familiehelger på DNT 
Osbakken 

Søker ønsker gjennom ett år å tilby 
regelmessige aktivitetsdager, noen ganger 
med overnatting, med fast sted på DNT 
Osbakken. Dagene vil fylles med innføring 
i enkelt friluftsliv tilpasset årstiden, og en 
del av dagene er ifm ferier, for å gi familier 
som ikke har anledning til å dra på ferie, et 
tilbud. Søker ønsker å blande 
aldersgrupper, at familier gjør noe 
sammen, og å blande familier fra 
forskjellige miljøer og samle disse til en 
felles opplevelse - friluftsliv i et vakkert 
område, meget godt tilpasset barn, 
ungdommer og voksne - erfarne og 
uerfarne. Målet er at alle skal bli så godt 
kjent med oss ledere og med DNT sitt 
tilbud at de vil være med i det ordinære 
tilbudet 

251 750 
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HUNNDALSFORUM Hafu-Hunndalen 
Aktivitetsklubb For 
Ungdom 

Tiltaket innebærer at det skal arrangeres 
regelmessige fritid- og ferietilbud for 
målgruppen. Tilbudet omfatter ulike 
aktiviteter, inklusive et eget mekketilbud, 
og spennende utflukter. Tilbudet vil være 
åpent 2 dager i uken etter skoletid og på 
helg. Onsdager vil det også være servering 
av et måltid. Det er opprettet samarbeid 
med kommunale tjenester og frivillige lag 
og foreninger for å kunne gi et variert tilbud 
og for å rekruttere barn og unge i 
målgruppen. 

450 000 

GJØVIK VANDRERHJEM 
HOVDETUN SA 

BUA Gjøvik Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

160 000 
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Gran 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Gran kommune BuaHadeland 2021 Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

200 000 

Gran kommune UngHadeland skaper 
Fritid for Alle 2021 - 
Gran kommune 

"UngHadeland skaper Fritid for Alle 2021 - 
Gran kommune" skal bistå barn og unge (6 
- 25 år) som av ulike grunner faller 
utenfor/ikke føler seg hjemme i det 
ordinære aktivitetstilbudet til å kunne delta 
på viktige sosiale arenaer på fritiden. 
UngHadeland skal, gjennom ulike tiltak, 
skape fritid for alle - motvirke utenforskap 
og bidra til integrering og inkludering. 

400 000 

 

Grue 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Grue kommune Tiltak for sårbare barn 
og unge og deres 
familier - 2021 

Grue kommune tilbyr sommerferieleir i to 
separate uker for barn i målgruppa. 
Målsettingen med tilbudet er å gi 
ferieopplevelser sammen med 
jevnaldrende med utflukter til nærmiljøet 
med fisking, bading og skogsturer, 
eventuelt turer til badeland eller andre 
fritidsparker. I tillegg tilbys det 
aktivitetshelger med lignende aktiviteter. 

200 000 

 
 

 
Hamar 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hamar kommune Utstyrskasse - Hamar 
kommune 

Utstyrskasse er et tiltak for å hjelpe barn 
inn i kultur- og fritidsaktiviteter. 
Fritidsveileder gjennomfører samtaler med 
barna og foreldrene og kartlegger 
interesser og behov. Arbeidet 
gjennomføres i tillegg som praktisk bistand 
til innkjøp av klær og utstyr, følge til 
aktivitet, konkret bistand til å koble 
lag/forening til barnet og foresatte samt 
koordinerer transport. 

500 000 

STIFTELSEN CRUX BUA Hamar Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

520 000 
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STORHAMAR HÅNDBALL Vi Gjør det sammen del 
2 

Storhamar håndball viderefører tiltaket "Vi 
gjør det sammen". Prosjektet tilbyr barn / 
ungdom fra målgruppa gratis plasser på 
håndballskoler i sommer-, høst- og og 
vinterferie. Videre er det tilbud hver 
mandag etter skoleslutt med på ulike 
aktiviteter i håndballhallen samt utflukter til 
klatrepark og trampolinepark. 

175 000 

 

Kongsvinger 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Kongsvinger kommune Kreative barn og unge Kongsvinger kommune vil iverksette 
mange ulike tiltak i arbeidet med 
fattigdomsbekjempelse, da det er 
nødvendig med bred innsats for å favne 
barn og unge i ulike miljøer og med ulik 
bakgrunn og utfordringer. Aktivitetene 
arrangeres både ukentlig og i ferier. 
Tiltakene inkluderer utdanning av unge 
ledere innen idrett / fritid / kultur, 
kulturtilbud for barn, systudio og jente- og 
guttegrupper. 

910 000 

 

Lillehammer 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

KULTURHJERTE AS Kulturhjerte Kulturhjertet er en ukentlig møteplass for 
nybosatte flyktninger og for de som har 
bodd på Lillehammer hele livet; unge og 
voksne Lillehamringer fra hele verden! 
Prosjektet inkluderer hele familien og tilbyr 
en gratis ukentlig aktivitet, der barn og 
unge fra hele verden arbeider frem en 
forestilling sammen med profesjonelle 
kulturaktører fra byen. 

300 000 

Lillehammer kommune BUA Lillehammer Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

200 000 
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Lillehammer kommune Ferietilbud på 
Ungdomskulturhuset 
Plan B 2021 

Ferietilbud for ungdom i Lillehammer 
regionen i regi av Ungdomskulturhuset 
Plan B/Lillehammer Kommune. Lavterskel 
og gratis tilbud som har eksistert i mange 
år, fokuserer på samhold, inkludering, 
mestring og opplevelser med et bredt 
innhold av aktiviteter og interesseområder. 

130 000 

Lillehammer kommune Aktivitetsguide Tiltaket handler om aktivitetsguide. 
Aktivitetguiden kontakter familien, finner ut 
hva barnet ønsker å prøve først, og 
veileder familien om hvordan aktiviteten er 
organisert og hvordan foreldrene kan være 
så aktive som det passer dem. Målet er at 
denne oppstarthjelpen gjør barnet og 
familien i stand til å delta på egen hånd. 

165 000 

 

Nord-Aurdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nord-Aurdal kommune Aktiv fritid for alle Aktiv fritid for alle er et prosjekt som retter 
seg direkte mot barn og unge i kommunen. 
Målsetningen 
med tiltaket er økt deltakelse og 
inkludering av barn fra familier med svak 
økonomi, og/eller utfordringer 
knyttet til rus og psykisk helse, på ulike 
sosiale arenaer innen fritid, kultur og idrett. 
Prosjektet inneholder konkret videreføring 
av ordningen "Opplevelseskortet" - et 
klippekort der korteier får gratis klipp hos 
ulike 
aktører/leverandører av kultur, idretts- og 
fritidstilbud i nærområdet 

100 000 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Nord-Aurdal Bufdir viser til merknaden dere fikk i 
vedtaket i 2020 om å tilpasse budsjettene 
for hvert enkelt tiltak ut i fra lokale forhold i 
fremtidige søknader. Vi kan ikke se at 
denne merknaden er fulgt opp og 
tilskuddet avkortes på dette grunnlag. Vi 
oppfordrer sterkt til å gjennomføre tiltaket i 
det omfanget som er planlagt og at det 
kuttes i utgiftene til «lønn» og «andre 
kostnader», som vurderes som høye 
sammenlignet med andre lignende tiltak. 
Fremtidig støtte til tiltaket forutsetter at 
dere leverer et tilpasset budsjett for hvert 
enkelt tiltak, der det fremkommer 
forventede inntekter og kostnader utfra 
lokale forhold i den kommunen der tiltaket 
skal gjennomføres. 

200 000 
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Nord-Fron 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nord-Fron kommune BUA Vinstra Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

300 000 

 

Nordre Land 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

TORPA/NORDRE LAND 
FRIVILLIGHETSENTRAL 

Drift av BUA Nordre 
Land 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

315 000 

 

Rendalen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Rendalen kommune Ferieklubben 2021 Ferieklubben tilbyr 4 uker med gode og 
allsidige aktiviteter for barn og ungdom. 
Tilbudet er et dagtilbud med ukentlig 
ekskursjon (dagstur), aktivitetsgrupper på 
tvers av alderstrinn og skoletilhørighet, og 
2 måltider pr dag. Aktiviteter kan være 
ballspill, matlaging på bål, 
formingsaktiviteter, dans/drama/rollespill, 
data/film, stolpejakt og tur skog/fjell, 
dagstur til Hunderfossen mm. 
Hver uke avsluttes med fellessamling for 
deltakere og deres familier. 

75 000 
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Ringebu 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET 
INNLANDET SA 

Gårdsferie på godkjent 
IPT-gård på Hundorp 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målsetningen med tiltaket er å gi flotte og 
minnerike ferieopplevelser for barn/unge 
uavhengig av foreldrenes økonomi. 
Deltakerne skal få - på tvers av alder, 
kjønn og sosial og kulturell bakgrunn - 
opplevelser og mestringsfølelse samt å 
øve egenskaper som utholdenhet, 
tålmodighet (bla i kontakt med dyrene), 
samarbeidsevne, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det vil bli opprettet 
samarbeid med kommunen og de enheter 
som naturlig tilhører denne typen tjenester 
slik at vi sammen kan gi et variert tilbud og 
god rekruttering. 

100 000 

 

Ringsaker 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Ringsaker Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 

Ringsaker kommune Prosjekt Delta! Søknaden inneholder to tiltak: 
Aktivitetskort til barn og unge i 
lavinntektsfamilier og innkjøp av utstyr til 
BUA Ringsaker. 100 barn og unge i 
målgruppen skal få utdelt et aktivitetskort 
som gir dem gratis inngang til en rekke 
ulike opplevelser og aktiviteter for 
kortinnehaver og en venn eller en 
ledsager. Aktivitetene strekker seg fra 
idrettsarrangementer som fotball, håndball 
og motorsport, til fornøyelsesparker, 
museum, teater, alpin og svømming mm. 
BUA Ringsaker skal kjøpe inn mer utstyr. 
Videre skal midlene benyttes til å 
arrangere aktiviteter for barn og unge i 
samarbeid med offentlige, private og 
frivillige aktører. 

100 000 
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Sel 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Sel kommune Sommerjobb for 
ungdom 

Sel kommune planlegger prosjektet 
"Sommerjobb for ungdom", som skal gi 
ungdom fra 15-19 år i målgruppen 
sommerjobb i kommunal virksomhet og 
handles- næringsforeningen og i frivillige 
organisasjoner. Alle ungdommer i 
kommunen vil også få tilbud om om et 
kveldskurs hvor tema er arbeidslivets 
plikter og rettigheter, 

325 000 

 

Søndre Land 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Søndre Land kommune FLYT - fritidsprogram 
for ungdom 

Flyt er Kronprinsparets Fonds 
forebyggende fritidsprogram for ungdom i 
tiende klasse. 
Målet med Flyt er å bidra til å sette 
ungdommer i stand til å gjennomføre 
videregående opplæring gjennom å styrke 
deres livsmestringsferdigheter. 

 

I Flyt samles ungdom med ulike interesser 
og erfaringer for å forberede framtiden sin. 
Flytprogrammet inneholder morsomme 
aktiviteter og nyttig læring i overgangen til 
videregående skole. 

 

Ungdommer som får plass i Flyt får et helt 
år med opplevelser og fellesskap. Flyt 
starter med morsomme aktivitetsdager i 
høstferien, deretter er det ukentlige 
samlinger og senere månedlige samlinger 
helt til ungdommene har begynt på 
videregående skole. Hele programmet 
gjennomføres lokalt i Søndre Land 
kommune sammen med lokale, 
kompetente ledere. 

90 000 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Søndre Land Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 
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Sør-Aurdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET 
INNLANDET SA 

Gårdsferie på godkjent 
IPT-gård på Bjørgo 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målsetningen med tiltaket er å gi flotte og 
minnerike ferieopplevelser for barn/unge 
uavhengig av foreldrenes økonomi. 
Deltakerne skal få - på tvers av alder, 
kjønn og sosial og kulturell bakgrunn - 
opplevelser og mestringsfølelse samt å 
øve egenskaper som utholdenhet, 
tålmodighet (bla i kontakt med dyrene), 
samarbeidsevne, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det vil bli opprettet 
samarbeid med kommunen og de enheter 
som naturlig tilhører denne typen tjenester 
slik at vi sammen kan gi et variert tilbud og 
god rekruttering. 

95 000 

 

Sør-Fron 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET 
INNLANDET SA 

Gårdsferie på godkjent 
IPT-gård på Hundorp 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målsetningen med tiltaket er å gi flotte og 
minnerike ferieopplevelser for barn/unge 
uavhengig av foreldrenes økonomi. Tiltaket 
skal gi deltakerne - på tvers av alder, kjønn 
og sosial og kulturell bakgrunn - 
opplevelser og mestringsfølelse samt å 
øve egenskaper som utholdenhet, 
tålmodighet (bla i kontakt med dyrene), 
samarbeidsevne, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det vil bli opprettet 
samarbeid med kommunen og de enheter 
som naturlig tilhører denne typen tjenester 
slik at de sammen kan gi et variert tilbud 
og god rekruttering. 

100 000 

 

Sør-Odal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Sør-Odal kommune BUA Sør-Odal Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

120 000 
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Sør-Odal kommune Gratis aktivitetsskole for 
barn 

Gratis aktivitetsskole for barn mellom 6-12 
år. Fokus på barn som trenger å delta på 
sosiale mestringsarenaer sammen med 
andre. Hovedmålsetningen med tiltaket er 
å skape gratis, sosiale og aktive arenaer 
for barn i Sør-Odal. Tiltaket består blant 
annet i å tilby ukentlige gratisaktiviteter for 
barn og unge i kommunen som turn, 
friidrett, foto, teater, kino, skilek og kick- 
boksing, dagcamper i sommer,- høst- og 
vinterferien og jobb som aktivitetsledere for 
ungdom i alderen 16-19 år på 
aktivitetsskolen og feriecampene. 

110 000 

 

Tolga 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Tolga kommune Arena Sommerjobb i 
Tolga 2021 

Sommerjobb for ungdom i 
lavinntektsfamilier 2-3 uker i sommerferien. 
Jobben skal foregå på Dølmotunet 
Museumgård i juli måned. 

120 000 

 

Trysil 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Trysil kommune Aktiv på klubben "Aktiv på klubben" er et gratis 
aktivitetstilbud som tilbys ungdom 
minimum en gang pr mnd. Ungdom får 
mulighet til å prøve ulike aktiviteter og 
tilbud de ellers kanskje ikke ville hatt 
mulighet til på grunn av eksempelvis 
økonomi eller manglende oppfølging 
hjemmefra. Aktivitetene tilbys gjennom 
klubben og er åpen for alle ungdommer, 
slik sett blir dette ikke stigmatiserende, 
men en mulighet for ungdom til å delta på 
aktiviteter i et felleskap. 

144 000 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Trysil Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er 
en nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der 
målgruppen opplever mestring, glede og 
økt samhold. De ønsker med Inspire å gi 
barn og unge muligheten til å bli en del av 
det sosiale fellesskapet, delta på et 
fritidstilbud og være en del av et lag, 
uavhengig av sosial status, familieforhold, 
økonomi, og/eller kultur og etnisitet. 

200 000 

 

Tynset 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 
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DRIVE FOR LIFE AS Inspire Tynset Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 

Tynset kommune Sommer i skogen - 
videreutvikling 

Tynset kommune hjelper 12 ungdommer 
med å få sommerjobb innen skog, snekring 
og muring. De følges opp av arbeidsledere 
og får betalt fra oppdragsgiver. 

125 000 
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Vestre Slidre 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vestre Slidre kommune Ut på tur Tiltaket inneber at kommunen kan gi eit 
friluftstilbod til barn og unge i målgruppa 
(6-12 år), der dei får moglegheit til få 
opplevingar i eit spekter av varierte 
friluftsaktivitetar. 

150 000 

 

Vestre Toten 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vestre Toten kommune Aktivitet etter skoletid Etablering av Fyrverkeriet juniorklubb er en 
del av kommunens inkluderingstiltak og 
skal bistå barn til deltakelse i fritidsaktivitet 
på lik linje med alle andre. 

350 000 

Vestre Toten kommune Ferie- og 
fritidsopplevelser for 
barn, barnefamilier og 
ungdom 

Det skal arrangeres turer og aktivietsdager 
i skoleferiene, blant annet bowling, gokart, 
klatrepark, kino, Vitensenteret, 
Hunderfossen, Tusenfryd, familiepark og 
dyrepark. Vestre Toten kommune har 
inngått en partnerskapsavtale med DNT 
Gjøvik og omegn, der det skal arrangeres 
gratis friluftsskoleplasser, overnatting på 
DNT-hytter med annet. I tillegg skal 
Fyrverkeriet ungdomshus tilby sommerjobb 
for ungdommer, tre dagers sparkesykkel- 
workshop, utekonsert med en kjent 
ungdomsartist og åpen klubb i alle ferier. 

100 000 

 

Vågå 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vågå kommune E-sport på biblioteket Vågå kommune skal arrangere 10 E-sport 
arrangement saman med Blue Elite E- 
sport på Vågå bibliotek, frå mars 2021- 
mars 2022. Aktivitetane vil gå i skuleferiar, 
og i månader uten skuleferiar skal skal dei 
ha spelkveldar. Det skal vere lagterskel å 
bli med. Blue Elite og biblioteket vil ope 
opp den sosiale arena som e-sport er, for 
fleire. Dette gjer at barn og unge som ikkje 
reiser bort i feriane får eit tilbod. 

100 000 

Vågå kommune Videre utvikling av 
utstyrssentral i Vågå 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

50 000 
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Våler 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Våler kommune (Hedmark) BUA Våler Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

150 000 

 

Østre Toten 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Østre Toten Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

100 000 

Østre Toten kommune Inkluderende 
oppvekstmiljø 

Østre Toten ønsker å legge til rette for et 
inkluderende oppvekstmiljø der alle barn 
og unge skal finne aktiviteter der de trives 
og mestrer. Mye av utfordringene med 
deltakelse er at man ikke er kjent med de 
tilbudene som finnes, avstander, mangel 
på nettverk med likesinnede og kostnader 
knyttet til deltakelse. Gjennom dette 
prosjektet ønsker kommunen å styrke det 
tverrkommunale samarbeidet og styrke 
samarbeidet med frivillig sektor og 
foresatte slik at barn og unge som vokser 
opp i kommunen skal oppleve glede og 
tilhørighet ved deltakelse i ulike aktiviteter 
og i lokalsamfunnet. Eksempler på innhold 
i tilbudet er gaming- gruppe, band-kurs, 
turer og utflukter, sommerkulturskole, 
konsertopplevelser m.m 

450 000 
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Øyer 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET 
INNLANDET SA 

Gårdsferie på godkjent 
IPT-gård i Gausdal 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målsetningen med tiltaket er å gi flotte og 
minnerike ferieopplevelser for barn/unge 
uavhengig av foreldrenes økonomi. 
Deltakerne skal få - på tvers av alder, 
kjønn og sosial og kulturell bakgrunn - 
opplevelser og mestringsfølelse samt å 
øve egenskaper som utholdenhet, 
tålmodighet (bla i kontakt med dyrene), 
samarbeidsevne, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det vil bli opprettet 
samarbeid med kommunen og de enheter 
som naturlig tilhører denne typen tjenester 
slik at vi sammen kan gi et variert tilbud og 
god rekruttering. 

200 000 

 

Åmot 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Åmot kommune Utstyrslager for utlån av 
utstyr 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

275 000 

 

Åsnes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Åsnes kommune Meningsfull fritid - hele 
året 

Meningsfull fritid - hele året innebærer at 
det gjennom hele året vil bli arrangert 
fritidstilbud for barn, unge og familier i 
Åsnes, med et særlig fokus på 
målgruppen. For å unngå stigmatisering av 
denne gruppen fokuserer holdes 
egenandelen lav, og helst skal det være 
gratis å delta slik at tilbudet gis på lik linje 
til alle. Det legges opp til et nært 
samarbeid med kommunens frivillige lag 
og foreninger for å kunne gi et mest mulig 
helhetlig tilbud. Det er en sentral del av 
tiltaket at unge selv skal være med å 
utvikle enkelte av aktivitetene. 

250 000 

Åsnes kommune BUA Åsnes Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

120 000 
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Møre og Romsdal 
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Fjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Fjord kommune Barnas supersommar Barnas supersommar skal gje barn og 
unge i Fjord kommune muligheit til å vere 
med på gratis aktivitetar og dagsturar i 
løpet av sommarferien, uavhengig av 
familien si inntekt. Dei aktuelle aktivitetane 
er dagstur til Valldal aktivitetspark, dagstur 
til Tafjord friluftsbad og Ville krefter (Kraft- 
og skredsenter), dagstur til Kulå Bowling 
og dagstur til Ålesund. 

75 000 

 

Giske 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Giske kommune Aktiv ferie og fritid 
Giske kommune. 

Tiltaket er et ferietilbud med varierte 
aktiviteter for barn og unge i sommer- og 
vinter- og høstferien. Det vil være et 
dagtilbud i feriene med ulike aktiviteter 
som tur til Geiranger, klatring, idrettsdag, 
fisketur m.m. 

320 000 

 

Hareid 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hareid kommune Midlar til 
minoritetskontakt/fritids 
kontakt 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 

 

Herøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Herøy kommune (Møre og 
Romsdal) 

Tilskot inkludering av 
born og unge i 
låginntektsfamiliar 

Kommunen skal dele ut 50 opplevelseskort 
for barn/unge i lavinntektsfamilier i Herøy 
kommune. Alle kan ta med ein forelder, 
søsken eller ven på kortet, så inntil 100 
personar kan få opplevelsar dei vanlegvis 
ikkje delta på gjennom kortordninga. 

350 000 
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Hustadvika 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Hustadvika Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 

HUSTADVIKA KOMMUNE Samarbeid med lag og 
organisasjoner om 
gratis fritidstilbud 

Kommunen ønsker å samarbeide med 
frivillige lag og organisasjoner om et tilbud 
til barn i kommunen i 2. og 3. klasse. 
Tilbudet legges til SFO-tiden slik at 
kommunens personell kan brukes til å 
følge til aktivitetene, noe som gjør det 
mulig for alle barn å delta. Barn i den 
aktuelle aldersgruppen som ikke har SFO- 
plass kan også få delta. Tilskuddet brukes 
til å lønne de frivillige som stiller opp. 

130 000 

 

Kristiansund 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Kristiansund kommune Aktiv Ferie ved Friskliv 
og Mestring 

Kristiansund kommune skal i dette tiltaket 
invitere målgruppen med deres familie 
med på camp i alle skolens ferier. Campen 
vil foregår på dagtid 5 dager i ferieuken. I 
tillegg skal ungdommer få sommerjobb 
som aktivitetsledere på campene og som 
besøksverter på Storhaugen Helsehus. 

460 000 

KRISTIANSUND 
FRIVILLIGSENTRAL 

Utstyrssentral ved bruk 
av BUA-ordningen. 
Videreutvikling 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

400 000 
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Molde 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

ROMSDAL TINDEGRUPPE Kortreist aktiv ferie for 
barn og unge i 
Molderegionen 

Sommercamp for barn og ungdom mellom 
uke 25-33 samt uke 41. Opptil 25 
barn/ungdommer hver uke på organiserte 
aktiviteter, hvorav 15 plasser holdes av til 
barn og unge i målgruppa. Målsetting at 
deltakerne skal lære å mestre aktiviteter 
som klatring, 
svømming, bryting og lagidretter som 
fotball, basket og håndball. Sosial arena og 
dagtilbud, og spesielt rettet mot barn og 
ungdom i lavinntektsfamilier. Stort 
samarbeidsnettverk som kvalitetssikrer 
påmelding og gjennomføring av prosjektet. 

500 000 

Molde kommune Nesset Utstyrspool - 
2021 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

400 000 

MOLDE FOTBALLKLUBB Fotballskole Dekke påmeldingsavgift for ca 3x15 
spillere fra Molde FK Bredde for deltakelse 
på AkerAkademiet sine fotballskoler i 
høstferie, vinterferie og sommerferie. 

42 750 

 

Sande 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

LARSNES IDRETTSLAG E-Sport for alle Larsnes Idrottslag(LIL) har etablert gruppa 
Sande E-Sport. Med dette tiltaket skal dei 
skaffe meir utstyr, for at det skal bli lettare 
og billigare for ungdommen å delta. 
Ungdommane blir invitert til å delta i 
gamingkveldar og andre e-sportaktivitetar i 
skuleåret og noko aktivitet i skuleferiane. 

170 000 

 

Sula 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

LANGEVÅG RØDE KORS 
MOLVÆR 

Sula sportsbibliotek Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

190 000 
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Ulstein 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Ulstein kommune BUA Ulstein Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

375 000 

 

Vanylven 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

ÅRAM PLUSS Aktivitetsleir Tiltaket inneber at det skal bli arrangert ein 
aktivitetsleir for målgruppa. Tilbodet 
omfattar ulike kunst- og kulturaktivitetar og 
friluftsaktivitetar. Leiren skal vere frå 
tysdag 27.-torsdag 29. juli 2021. Aktivitetar 
og mat alle dagane inngår i tilbodet. Det er 
oppretta samarbeid med kommunale 
tenester, og det vil bli etablert samarbeid 
med frivillige lag og organisasjonar, for å 
kunne gi eit variert tilbod og for å rekruttere 
barn og unge i målgruppa. 

70 000 

Vanylven kommune BUA Vanylven Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

130 000 

 

Vestnes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vestnes kommune SMUD - Stella Maris 
Ungdom 

Vestnes kommune ønsker å opprette eit 
prosjekt som dei kallar SMUD – Stella 
Maris Ungdom. SMUD skal bestå av fleire 
og varierte typar aktivitet/tilbod. Tilsaman 
vil aktivitetane gje eit tilbod som treff 
breidda av ungdom, og vere ein arena for 
meistring. I SMUD får ungdom i 
målgruppa, og andre, oppleve felleskap 
gjennom ein god møteplass og lågterskel 
aktivitet. Aktivitet og tilbod vil vere å teste 
ulike fritidstilbud som er i kommunen, 
tekstskriving og formidling via musikk, 
kunnskaps- og debattarena på ungdomen 
sine premiss, testing av ny teknologi, og 
genrasjonsmøter gjennom teknologi og 
ungdomen sin kunnskap på dette feltet. 
Gjennom Utstyrssentralen vil ungdom få 
muligheit til å få erfaring rundt drifting av 
denne, og lengre opningstider vil gjere 
utstyrssentralen meir tilgjengeleg. 

340 000 
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Volda 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Volda kommune BUA Volda Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

60 000 

Volda kommune Ferieaktivitet for 
barnefamiliar 

Med tiltaket ønsker kommunen å skape 
gode ferieopplevelser, det vil være tilbud 
om varierte aktiviteter, som blant annet 
skiaktivitetsdag på Volda skisenter, 
aktivitetsdager i samarbeid Røde Kors og 
Volda ride klubb m.m. 

100 000 

 

Ørsta 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Ørsta kommune Feriemoro Feriemoro er eit gratistilbod for born og 
familiane deira i Ørsta. Tiltaket er ope for 
alle. Gode opplevingar i nærområdet står i 
fokus, samarbeid mellom offentleg, frivillig 
og privat sektor gjer det mogleg med eit 
variert program, med fokus på meistring og 
gode opplevingar. Tiltaket har base i 
Ørstahallen, med oppmøte der. 
Kommunalt tilsette er med på tiltaket. 

100 000 

 

Ålesund 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON MØRE 

Skattkammeret Ålesund Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

500 000 

Ålesund kommune Etablering av MAKS 
aktivitetssenter som 
BUA ordning 

Tiltaket med etablering av MAKS 
aktivitetssenter som BUA ordning, 
innebærer at det skal etableres et fast 
aktivitets og fritidstilbud i Røsokvika med 
en utvidet utstyrsbase. 

400 000 

Ålesund kommune FERIEGØY 2021 Feriegøy har som mål å tilby varierte ferie- 
og fritidsaktiviteter i skolens sommer- og 
høstferie for målgruppen og deres familier. 

77 000 
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DRIVE FOR LIFE AS Inspire Camp Ålesund Drive for life (tidligere Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med ferietilbudet 
Inspire Camp ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen opplever 
mestring, glede og økt samhold. De ønsker 
med Inspire Camp å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et ferietilbud og være 
en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

85 000 

LD STUDIO AS Ålesund Filmskole (3- 
årig periode) 

Målet med prosjektet er derfor både å 
legge tilrette for et yldrende filmmiljø blant 
ungdom i regionen, men også legge 
grunnlag for generelt å kunne utrykke seg 
gjennom moderne audiovisuelle 
kunstformer på egnehånd. Vi håper og tror 
at filmpremierene til Filmskolen kan bli 
"kjente happenings" i byen, og at det 
kommer en viss presitsje med å delta på 
filmskolen. 

685 000 
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Nordland 
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Alstahaug 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Alstahaug kommune BUA Alstahaug Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

230 000 

 

Andøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STØTTEFORENINGEN 
FOR UNGDOM MED 
UTFORDRINGER I ANDØY 

Tilrettelegging av 
aktiviteter for barn og 
unge i Andøy med ulike 
utfordringer 

Tilbudet skal være for barn og unge med 
ulike utfordringer, og vil bestå av sosiale 
sammenkomster som besøk på 
bondegårder, teaterbesøk, bowling, 
spillekvelder m.m.. Tiltakene skal 
gjennomføres på barn og unges premisser. 

50 000 

Andøy kommune Utprøving av 
applikasjonen Join 

Andøy kommune skal lage et aktivitetskort 
for barnefamilier i kommunen som tilhører 
målgruppen. De skal bruke appen "Join" til 
selve kortet. Kortet skal fylles med 
aktiviteter som ferieklubber, festivaler, 
konserter, kino, svømming, men også faste 
aktiviteter som ungdomsklubb. Kommunen 
planlegger brukermøter for å gå i detalj på 
de forskjellige tilbudene, og informasjon på 
flere språk. 

150 000 

 

Beiarn 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET 
NORDLAND SA 

Ferieopphold på 
Åkermo gård, Beiarn 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

40 000 
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Bodø 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

BODØ IDRETTSRÅD Aktivitetsguide Tiltaket aktivitetsguide er igangsatt for at 
barn og unge skal få delta i idrett, hvor de 
kan treffe andre og få mulighet til å utvikle 
ferdigheter, uavhengig av bakgrunn og 
økonomi. Aktivitetsguiden skal formidle 
informasjon om idretten, og hva det 
innebærer å være med. En viktig 
forutsetning for formidlingen er at 
aktivitetsguiden snakker samme språk som 
familien. Aktivitetsguiden skal finne rett 
aktivitet for barna og følge barnet og 
familien ut i idrettsaktivitet til barnet er 
trygg. 

600 000 

Bodø kommune Digital kveld i Stormen 
bibliotek 

Digital gaming i Stormen bibliotek to dager 
i uka, hver uke, hele året, (og litt ekstra i 
kortferiene), for målgruppa 9 til 14 år, der 
hovedmålene er å jevne ut sosiale 
forskjeller, skape en sosial arena, 
tilrettelegge for vennskap og aktiviteter på 
tvers av sosiale klasser, og skape 
fellesskap mellom innvandrer barn og 
etnisk norske barn. 

295 000 

INN PÅ TUNET 
NORDLAND SA 

Ferieopphold på Givær 
gård -Bodø 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

70 000 

FRIDAY FUN NORGE Friday Fun Bodø Friday Fun er åpen hall for ungdom hver 
fredag kveld. Tiltaket er åpent for all 
ungdom, og det er voksne til stede. 
Aktivitetene styres av ungdommene selv. 
I tillegg til vanlig aktivitet hver fredag, vil 
Friday Fun arrangere ulike aktiviteter i alle 
skolens ferier. Alle aktiviteter er gratis, og 
det stilles ingen krav til utstyr eller 
ferdigheter. 

150 000 

SALTEN REGIONRÅD Friluftsskole Bodø Friluftsskolen er en sommerskole for alle 
barn i Bodø i aldersgruppen ca. 9 - 13 år. 
Sommerskolen går over en uke i 
sommerferien og barna skal lærer seg de 
grunnleggende friluftsferdighetene, 
samtidig som det er mye lek og sosialt 
samvær. Søker planlegger seks uker i 
Bodø med plass til 20 stk pr. uke. Søker 
planlegger friluftsskoler slik at vi når de 
fleste bydelene i Bodø. 

100 000 
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Brønnøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

IL TJALG Stupbratt klatreklubb IL Tjalg søker støtte til tiltaket "Stupbratt 
klatreklubb" som er et innendørs gratis 
klatretilbud til alle barn og unge. Fri leie av 
utstyr. Gratis familiedager vil også 
arrangeres kvartalsvis. Klubben 
samarbeider med kommunen om 
rekruttering av målgruppen. 

120 000 

BRØNNØY 
FRIVILLIGSENTRAL 

Etablering, BUA 
Brønnøy 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

230 000 

 

Evenes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Evenes kommune Utlånssentral Evenes 
kommune 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

50 000 

Evenes kommune Ungdomsidrett i Evenes 
2021-2022 

Ungdomsidretten er et ukentlig 
lavterskeltilbud for ungdommer primært på 
ungdomstrinnet i Evenes kommune. 
Tiltaket starter med felles middag rett etter 
skoletid, før ungdommen går til ny 
flerbrukshall for å prøve ut en ny 
idrett/aktivitet. Hver idrett blir presentert 
over to ganger. Hvert halvår avsluttes med 
en felles tur og restaurantbesøk. 

50 000 

 

Fauske 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Fauske kommune Inkludering og 
aktivisering - Et bidrag 
til et sosialt bærekraftig 
lokalsamfunn 

Gi et gratistilbud til alle barn og unge i 
kommunen i tre av skolens ferier. Barna og 
ungdommene gis mulighet til å delta i 
mange ulike aktiviteter og kurs. De fleste 
aktivitetene er på dagtid, men det er også 
lagt inn noen overnattinger i lavvo. Tilbud 
hver dag i vinterferien og høstferien, og fire 
uker i sommerferien. Målet er å nå ut til 69 
barn og unge i målgruppen for ordningen, 
og 400 utenfor. 

156 000 



52 
 

RØDE KORS FAUSKE Sjømat på Alle Fat / 
Lokal mat på Alle Fat 

Fauske Røde Kors ønsker med tiltaket å 
tilby barn og unge fra lavinntektsfamilier en 
sosial møteplass gjennom året. Det vil bli 
arrangert felles middag 2 dager per uke 
samt i høstferien, vinterferien og 
sommerferien, der deltakerne skal være 
med på å lage maten under veiledning. 
Tiltaket skal være åpent for alle, men 
ungdom i målgruppen blir spesielt invitert. 

95 000 

 

Gildeskål 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Gildeskål kommune BUA Gildeskål Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

120 000 

 

Grane 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Grane kommune Fritidsbading for alle Grane kommune ønsker å kunne tilby 
gratis "Fritidsbading for alle" for barn, 
ungdom og familier både i og utenfor 
målgruppen. Tilbudet skal være to ganger i 
uka, og skal være inndelt etter alderstrinn. 

50 000 

Hadsel 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STOKMARKNES VEL Sommercamp 2021 
Storheia Hadsel 

Målet med tiltaket er å gi 15 personer fra 
målgruppen, ungdommer mellom 15 og 18 
år, et gratis ferietilbud i egen kommune. 
Sommercamp 2021 Storheia vil bli 
arrangert over fem dager med overnatting 
og det vil være tilbud om varierte 
aktiviteter. 

200 000 

 

Hamarøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

HAMARØY 
FRIVILLIGSENTRAL 

Ung i Hábmer Det søkes med dette om støtte til å 
etablere et møtested for unge i Hábmera 
suohkan – Hamarøy kommune. Sammen 
med Árran lulesamisk senter og frivillige 
krefter ønsker Hamarøy Frivilligsentral å 
legge til rette for at ungdommene i 
kommunen kan få en arena der de kan bli 
kjent med hverandre, skape aktivitet og 
oppleve at de har en meningsfull 
fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes 
sosiale og økonomiske situasjon. 

130 000 
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Hattfjelldal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hattfjelldal kommune ForAlle Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

80 000 

 

Hemnes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hemnes kommune Opplevelseskortet 
Hemnes 

Tiltaket innebærer utstedelse av 
Opplevelseskort og tilgang til appen Join, 
som gir adgang til aktiviteter og 
arrangement til rabatterte priser eller 
gratis. Målgruppen for dette er alle barn og 
unge i familier med vedvarende lavinntekt. 

75 000 

HEMNES 
FRIVILLIGSENTRAL 

Søknad om tilskudd til 
Hemnes utstyrssentral 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

70 000 

 

Leirfjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Leirfjord kommune Mobil BUA Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

35 000 

Leirfjord kommune Familietur til 
Namskogan familiepark 

Leirfjord kommune inviterer barnefamilier 
med på dagstur til familieparken på 
Trones. 

58 220 
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Meløy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

GLOMFJORD 
GRENDEUTVALG 

Glomfjord utstyrssentral Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

120 000 

Meløy kommune Innkjøp av VR (Virtual 
reality)-briller til Meløy 
bibliotek for å etablere 
spillerom 

Meløy bibliotek vil kjøpe inn VR-briller til 
spillerommet sitt. Brillene skal være gratis 
å låne. I tillegg vil de holde kurs i bruk av 
utstyret og invitere til konkurranser, 
temakvelder og åpne spillkvelder. 

20 384 

 

Moskenes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

LOFOTEN FRILUFTSRÅD Friluftskvelder i 
Moskenes kommune 

Ønsket er å etablere et fast samlingspunkt 
for barn og unge gjennom faste månedlige 
friluftskvelder. Her kan barn og unge 
komme og være med på ulike 
friluftsaktiviteter, helt uforpliktende og 
gratis. Det er lav terskel og alle kan være 
med. 

20 000 

 

Narvik 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Narvik kommune Alle skal med i ny 
kommune 

Narvik kommune ønsker å sette igang 
ulike tiltak som ikke finnes i kommunen i 
dag. Tilbudene skal gå gjennom hele året, 
på kveldstid, i noen helger samt i flere 
skoleferier. Eksempler på aktiviteter er 
musikkfabrikk, E-sport, tegne- og 
malekurs, workshops i gatekunst og åpen 
hall for ungdom i hele kommunen. 

600 000 

 

Nesna 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nesna kommune BUA Nesna Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

70 000 
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Rana 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

VITENSENTER 
NORDLAND AS 

Fritidstilbud ved 
skaperverksted - 
Mestring gjennom 
læring for alle 

Skaperverksted – mestring gjennom læring 
for alle 

 

Vitensenter Nordland søker om tilskudd for 
å tilrettelegge for et ungdomstilbud på 
kveldstid for alle interesserte. 
Fritidstilbudet skal være et møtested for 
ungdom i alderen 13-19 år uavhengig av 
økonomi. Tilbudet er rettet mot de som 
ønsker et alternativ til annen organisert 
aktivitet. 

 

Fritidstilbudet på Skaperverkstedet skal 
være et unikt tilbud, og det finnes ikke noe 
tilsvarende tilbud i regionen der ungdom 
kan teste ut ny teknologi, være kreative og 
oppleve en praktisk tilnærming til realfag. 

 

Det forventes at 1200 personer skal bruke 
dette tilbudet som vil ha åpent en 
ettermiddag i uka, 40 uker i året. 

380 000 

Rana kommune Fritidsklubben UT Fritidsklubben UT er et aktivitetsprogram 
som inviterer barn og unge til opplevelser 
gjennom hele året sammen med 
fritidsklubbene og frivillige organisasjoner. 
Alt fra rolige aktiviteter som gårdsbesøk, 
padling og tur på stranda til 
overnattingsturer, fjellturer og paintball. 
Prosjektet skal gi deltagerne gode 
opplevelser og ferietilbud og samtidig 
fremme mestring og sosiale nettverk. 
Tilbudet skal være gratis og åpent for alle. 
Deltagerne skal få oppleve nye aktiviteter, 
lære noe nytt, ha det gøy og blir kjent med 
andre på egen alder og trygge voksne. 

210 000 

BUA Rana BUA Rana 2021 Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis 
eller ha svært lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være faste rutiner 
for samarbeid med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

 

180 000 

 

Radøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

SALTEN REGIONRÅD Friluftsskole Rødøy Friluftsskolen er et lavterskel sommertilbud 
for barn og unge i aldersgruppen 9 - 13 år i 
Rødøy kommune. Sommerskolen går over 
en uke i sommerferien og har plass til 20 
barn. Barna lærer seg de grunnleggende 
friluftsferdighetene, samtidig som det er 
mye lek og sosialt samvær. 

30 000 
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Rødøy kommune Basecamp Salten 2021 Basecamp Salten er et 
fritidsarrangement/ferieleir for ungdom i 
Salten, ungdom fra og med 8. klasse til og 
med fylte 18 år. Leiren går over hen helg. 
Aktivitetstilbudet har hovedvekt på 
friluftsliv. Det er medlemskommunene i 
Salten Friluftsråd som arrangerer årlige 
Basecamper, i samarbeid med lokale 
organisasjoner og ungdom i egen 
kommune. 

40 000 
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Saltdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Saltdal kommune Ferieopplevelser for 
bran og unge i alderen 
10- 18 år 

Saltdal kommune inviterer 250 barn/unge 
mellom 10 og 18 år på ferieklubb 3 uker i 
sommerferien og 3-5 dager i vinter- og 
høstferien. Her skal deltakerne få gode 
minner gjennom aktiviteter som riding, 
kanopadling, SUP, kiting ol. Alle 
aktivitetene er gratis. 

100 000 

Saltdal kommune Saltdal Utstyrssentral Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

50 000 

 

Sortland 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Sortland kommune Utstyrsloftet Sortland 
kommune 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

150 000 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Sortland Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 

 

Steigen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Steigen kommune Aktiv sommer og høst, 
åpen hall 

Tiltaket innebærer at det skal være aktivitet 
sommer og høst, når det er skolefri. 
Tiltaket innebærer ulike aktiviteter, der alle 
kan delta på noe utfra sin bakgrunn. 
Tiltaket er 5 dager etter skoleslutt og 2 
dager i høstferien. Åpen hall er uorganisert 
lek, der barn og unge gjerne kommer 
sammen med familien sin. Tiltaket er 
annen hver lørdag. 

75 000 
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Vefsn 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vefsn kommune Fritidstilbud til alle i 
Vefsn 

Undomstjenesten, Kulturskolen og enhet 
for folkehelse ønsker å gi et mangfoldig 
tilbud til barn og ungdom i Vefsn 
kommune. Dette skal være både faste 
aktiviteter for å oppfylle Fritidserklæringen 
og ferieaktiviteter for å motvirke negative 
følger av sosial ulikhet. Det vil være tilbud 
om friluftsaktiviteter, "Flere farger" som 
skal gi et kulturelt/musikalsk tilbud og et 
årshjul med varierte ferieaktiviteter. 

300 000 

 

Vestvågøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vestvågøy kommune Fri Tid Vestvågøy Prosjektet «Fri Tid» møter utfordringer 
knyttet til barnefattigdom i kommunen 
gjennom å tilrettelegge for samvær og 
aktiviteter og derigjennom bidra til å utvikle 
et trygt og inkluderende fritidsmiljø. Med 
base i Meieriet kultursenter gis det 
muligheter til å komme i kontakt med 
ungdom som tidligere var usynlig. «Fri Tid» 
har blitt et viktig samarbeidsprosjekt 
mellom ulike instanser i 
kommuneorganisasjonen. l 2021 vil 
kommunen videreføre og videreutvikle 
samarbeidet og involvere enda flere 
aktører for gjennomføring av aktivitetene. 
Under koronaen er tilbudene spesielt 
viktig, på grunn av ungdom i risikogruppen. 

470 000 

 

Vevelstad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vevelstad kommune Utbedring utlånssentral 
Vevelstad 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

75 000 
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Vågan 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vågan kommune Fritids og ferietilbud og 
aktivitetskort til unge i 
Vågan 

Kommunen ønsker å tilby et bredt spekter 
av aktiviteter for barn, ungdom og familier 
både i og utenfor målgruppen, gjennom 
hele året. Blant aktivitetene kan nevnes 
Åpen hall for ungdom og Åpen hall for 
barn, sommerjobb for ungdom/unge 
voksne, aktivitetsuker og camper i 
skoleferiene og familiearrangementer. I 
tillegg skal det deles ut 200 aktivitetskort til 
barn i målgruppen, slik at de kan delta i 
kultur- og fritidstilbud uten kostnad. Blant 
aktivitetene kortet dekker, er bowling, 
basseng og alpinbakke. 

305 000 

 

Øksnes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Øksnes kommune Fra taushetsplikt til 
raushetsplikt - det e 
vårres felles 
ungdomma ("Etter 
skoletid" - lokalt navn). 

Tiltaket innebærer et ukentlig fritidstilbud til 
ungdom som i liten grad har andre 
fritidsaktiviteter i tråd med målgruppen for 
tilskuddsordningen. Tiltaket er en alternativ 
arena for ungdom å møtes på i Øksnes 
kommune. Tiltaket er ment å være et 
supplement til andre arenaer ungdom 
møtes på i Øksnes hvor ungdommer 
opplever mestring og tilhørighet på fritiden 
i jevnaldergruppa. Tilbudet omfatter 
middagslaging, leksehjelp, fysisk aktivitet 
og andre aktiviteter som ungdommene selv 
planlegger og prioriterer. Kommunen får 
primo januar tilgang til et samfunnshus 
som tenkes benyttet bl.a. ungdomsklubb 
og sosial møteplass. De ønsker å se dette 
i sammenheng med prosjektet for videre 
utvikling. 

160 000 
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Bydel Gamle Oslo 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 
GAMLE OSLO 

UngJobb UngJobb legger til rette for arbeid som en 
bærekraftig mestringsarena for ungdom fra 
utsatte områder. I utførelsen av 
meningsfylte oppgaver ønsker bydelen å gi 
den enkelte ungdom en positiv opplevelse 
av praktisk arbeid. Ungdommene gis 
mulighet til å etablere et inkluderende 
sosialt samvær med et mangfold av 
utviklingsmuligheter. Gjennom et tett 
samarbeid med kommunale tjenester, 
ideelle organisasjoner, lokale 
entreprenører og det private næringslivet 
skal UngJobb utstyre de unge 
entusiastene med erfaring, ferdigheter og 
kompetanse tilstrekkelig til å erobre en 
plass for seg i arbeidslivet. Dette skal virke 
styrkende, inkluderende og motvirke 
livsløp i utenforskap. UngJobb ønsker 
spesielt å videreutvikle jobbmulighetene 
innen urbant landbruk og klimavennlige 
aktiviteter i storbyen. 

950 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 
GAMLE OSLO 

Kultur og fritid på 
Tøyen 2021 

K1-klubben er et av tilbudene i Enhet for 
barne- og ungdomstiltak i Bydel Gamle 
Oslo som har ulike tilbud av forebyggende 
og helsefremmende karakter gjennom hele 
året. Fritidsklubben tilbyr fritidsaktiviteter til 
barn i alderen 10 – 14 år og er et viktig 
ankerpunkt for nærmiljøet på Tøyen og de 
50-80 barna som besøker K1 på daglig 
basis. Bydel Gamle Oslo søker nå om 
midler til en styrking av et allerede 
eksisterende tilbud og aktiviteter for barn 
og ungdom. Midlene vil bidra til utvidet 
åpningstilbud og igangsettelse av 
aktiviteter som trening, turneringer, mat, 
film, dans, arbeidstrening og temakvelder. 
Dette er aktiviteter som spesielt har vært 
etterspurt av barn og unge og som vil bidra 
til inkludering og mestring. 

1 100 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 
GAMLE OSLO 

Fritid på Jordal - 2021 Med tiltaket «Fritiden på Jordal» ønsker 
Jordal fritidsklubb å styrke og utvide et 
allerede eksisterende aktivitets- og 
fritidstilbud på den lokale fritidsklubben. 
Gjennom denne forsterkningen ønsker de 
å sette fokus på inkludering, sosial 
utjevning og integrering ved å gjennomføre 
tiltak som bidrar til at barn og unge i 
lavinntektsfamilier kan delta i kultur- og 
fritidsaktiviteter. Aktivitetene skal ha fokus 
på mestringsopplevelser for ungdommene 
ved at aktivitetene er tilrettelagte slik at alle 
kan delta, og gir et meningsfylt utbytte. 
Mestring kan skje gjennom deltakelse i 
konkrete aktiviteter, eller i positivt samspill 
med andre ungdommer og trygge voksne. 
Målet med tiltaket er å forhindre at unge 
blir værende ute på gatene eller hjemme 
uten noe å gjøre. 

700 000 
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OSLO KOMMUNE BYDEL 1 
GAMLE OSLO 

Attraktive ferie- og 
fritidsaktiviteter for 
inkludering av barn og 
unge 

Tiltaket bygger på tverrfaglig innsats og 
samarbeid og skal med god forankring i 
bydelens etablerte instanser og FRIGOs 
velfungerende infrastruktur sørge for at 
målgruppen i stor grad nås med et bredt 
spekter av tilbud om aktiviteter gjennom 
hele året. Tiltaket vil sørge for at mål i 
fritids-erklæringen nås i nær framtid. Med 
den erfaringen som finnes hos de 
forebyggende tiltakene og i bydelen for 
øvrig, vil det gjennom tiltaket kunne rettes 
et enda høyere fokus på å gi de mest 
utsatte og sårbare barn og unge i landet 
gode tilbud som vil inkludere dem i 
fritidstilbud på lengre sikt og slik være med 
på å bygge opp deres muligheter til å 
gjennomføre skolegang og til å integreres i 
samfunnet. Gjennom tiltaket vil områder i 
bydelen som oppleves som utrygge 
utvikles til gode lokale mestringsarenaer. 
Eksempler på aktiviteter er friluftsgrupper, 
hestegrupper, ferieaktiviteter med 
dagsturer og hytteturer, lavterskel 
aktiviteter i nærmiljøet som fotball, 
ballbinge og sjakk samt utlån av utstyr. 

1 000 000 

STERLING FOR 
INTEGRERING OG 
INKLUDERING 

Sosialisert inn i et 
samfunn med lik linje 
som alle andre. 

Tiltaket har som mål å tilby en åpen 
møteplass og aktiviteter til alle som ønsker 
det, herunder tilby attraktive og lett 
tilgjengelige tilbud i tråd med hva barna og 
ungdommen som bor i området ønsker og 
har behov for. Tiltakshaver er opptatt av at 
alle barn og unge, uavhengig av 
foreldrenes inntekt, etnisitet, religion osv. 
skal få like muligheter til et aktivt og 
engasjerende fritidstilbud. Derfor er alle 
aktiviteter gratis og retter seg særlig mot 
barn og unge som ikke har mulighet til å 
delta på annen organisert aktivitet – 
hovedsakelig på grunn av økonomi. 
Eksempler på aktiviteter i tiltaket er 
guttegrupper, jentegrupper, 
foreldregruppe, sommerjobb, leksehjelp, 
utflukter og opplevelser, 17. mai- feiring og 
møteplass i ferier, for å nevne noe. 

600 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 1 
GAMLE OSLO 

Riverside pluss Målet med tiltaket er å gi barn og unge 
berørt av fattigdomsproblematikk positive 
tilbud i skoleferiene. Utover aktivitetene 
Riverside planlegger håper de at et utvidet 
tilbud som gjelder e-sport/gaming vil kunne 
tiltrekke enda flere ungdommer som kan 
dra nytte av de ordinære tiltakene samt 
veiledning og arbeidstrening. I tillegg til 
spennende aktiviteter ønsker de å gi en 
trygg sosial møteplass der erfarne 
sosialarbeidere setter rammer, er 
tilgjengelige og tar tak i de utfordringer 
som kan oppstå både på individ- og 
gruppenivå. 

450 000 
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Bydel Grorud 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
10 GRORUD 

Ungdomsfabrikken I Ungdomsfabrikken får 100 ungdommer 
mellom 14 og 19 år arbeidserfaring og 
muligheten til å tjene egne lommepenger. 
Gjennom tiltaket blir de kjent med 
forventninger og rettigheter i arbeidslivet 
og lærer seg kompetanse de kan bruke 
videre i jobbsøkingen. Arbeidsoppgavene 
tilpasses den enkelte ungdoms ferdigheter 
og nivå. Ungdommene får hjelp til å søke 
jobb videre når de er klare for det, både 
gjennom individuell oppfølging og 
jobbsøkerkurs. Det arrangeres også 
jobbsøkerkurs og sosiale samlinger. 

1 000 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
10 GRORUD 

Ferieklubben Ferieklubben tilbyr varierte og attraktive 
aktiviteter i skoleferiene rettet mot barn og 
ungdom i bydel Grorud hvor en stor andel 
vokser opp i lavinntektsfamilier. 
Aktivitetene har ingen eller en lav 
egenandel slik at alle kan delta uavhengig 
av familieøkonomi. Tilbudet rommer både 
aktiviteter i nærmiljøet og opplevelsesturer 
andre steder i Norge eller Sverige. 
Aktivitetene fremmer inkludering, mestring 
og nye erfaringer sammen med venner, 
jevnaldrende og trygge voksne. 

530 000 

OSLO RØDE KORS Fokus på egen fremtid Fokus på egen fremtid skal bidra til at 
ungdom kommer seg inn på 
arbeidsmarkedet, inn i utdanningsløp, samt 
å være en inkluderende, kostnadsfri og 
åpen fritidsaktivitet. Aktiviteten skjer 
mandag kl 17 - 21 og er en åpen dropin 
jobbsøkerkafè, samt en åpen møteplass 
for ungdom. Det er alltid vokse frivillige 
tilgjengelig for å hjelpe med søknad/CV. 
Målet er å inspirere til å utvikle egenskaper 
og interesser gjennom å tilby temakvelder 
og kurs. Slik bidrar tilbudet til å forebygge 
arbeidsledighet og marginalisering blant 
unge, samt dempe konsekvensene av 
fattigdom og bidra til sosial utjevning. Her 
kan alle delta på lik linje og ingen 
aktiviteter skal være stigmatiserende. Alle 
aktiviteter er gratis og uten hindringer for 
deltakelse. 

450 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
10 GRORUD 

Søndagskafeen på 
Romsås 

Søndagskafeen er et forebyggende tiltak 
hvor man kan ha det sosialt gøy og være i 
aktivitet. I tillegg til å ha det moro har man 
også kompetansehevende tiltak hvor man 
prøver å gi kompetanse til ungdommene 
som de kan få bruk for resten av livet. I 
tilbudet snakkes det også om viktige 
samfunnsaktuelle tema som er relevante 
for målgruppen og fagpersoner blir invitert 
til å snakke. For eksempel politiet, 
psykologer, NAV-ansatte osv. 

200 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
10 GRORUD 

Ung hjelper eldre I Ung hjelper eldre får ungdommer 
arbeidserfaring og muligheten til å tjene 
egne lommepenger som besøksvenner for 
eldre. Gjennom tiltaket blir de kjent med 
forventninger og rettigheter i arbeidslivet. 

200 000 
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Bydel Stovner 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
11 STOVNER 

Ung i Jobb Målet med tiltaket er å bidra til at ungdom 
kan skaffe seg arbeidserfaring og være 
bedre rustet til konkurransen på 
arbeidsmarkedet. I tillegg til arbeidserfaring 
vil ungdommen kunne få hjelp og 
veiledning knyttet til jobbsøking. 
Tiltaket vil gi 30 treukers sommerjobb 
gjennom bydelen eller en av bydelens 
samarbeidspartnere. 

700 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
11 STOVNER 

Aktiv ferie og fritid Aktiv ferie og fritid er et lavtersketiltak som 
danner en felles plattform av ferie- og 
fritidstilbud rettet mot bydelens barn og 
unge mellom 9 og 18 år. Det legges vekt 
på fysisk aktivitet og mestring. Det er tilbud 
i ferier, som for eksempel ski og 
uteaktivitet i løpet av vinterferien, fjellturer 
og dagsturer i løpet av sommerferien, Det 
samarbeides med blant annet NAV og 
barnevern vedrørende rekruttering av 
målgruppen. 

850 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
11 STOVNER 

ROS Arena, bydel 
Stovner, Stovner 
Rockefabrikk 

ROS Arena er et paraplyprosjekt for 
aktiviteter på Stovner Rockefabrikk. Med 
relevante musikk- og kulturaktiviteter vil 
man gjennom fast aktivitet 38 uker i året, 
samt ferietilbud 12 uker i året, skape gode, 
trygge og inkluderende sosiale arenaer. 
Det vil blant annet være tilbud om 
sommeråpent studio- og musikktilbud, 
innspillingstilbud, åpent lavterkseltilbud 
etter skoletid hvor man vektlegger 
musikklek, innspilling og fremføring, 

850 000 

HØYBRÅTEN, FOSSUM 
OG STOVNER SOKN 

Familiekafé Leksehjelp 
Barneklubb 

Målsetningen med tiltaket Familiekafe er å 
tilby barnefamilier et åpent sted å være i et 
område med stor barnefattigdom og 
trangboddhet, det vil være tilbud om 
leksehjelp til barna og et varmt måltid til 
alle. Tilbud om aktiviteter utvikles i samråd 
med brukerne, f.eks mediagruppe med 
podcast. Barneklubben, to dager i uken, er 
et lavterskeltilbud der barna kan utfolde 
seg gjennom lek og aktiviteter i trygge 
omgivelser 

450 000 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON OSLO 

Leaderz Stovner - 
frivillig lederprogram for 
ungdom 

Tiltaket er et frivillig ledertreningprogram 
for ungdom. Tiltaket har særlig fokus på 
frivillighet og deltakelse som en arena for 
mestring, kompetansebygging, 
endringskraft og personlig utvikling. Målet 
at minst 20 ungdommer skal gjennomføre 
programmet i løpet av ett år og samtidig 
bidra med frivillig arbeid på aktuelle 
arenaer som inkluderer barn og unge i 
bydelen. 

200 000 

HØYBRÅTEN, FOSSUM 
OG STOVNER SOKN 

PULS ungdomsklubb 
og møtested 

PULS ungdomsklubb er et tiltak rettet mot 
aldersgruppen 13-18 år og finner sted 
ukentlig i Fossum kirke. PULS 
ungdomsklubb skal legge til rette for 
aktiviteter som ungdommene er med på å 
bestemme og gjennomføre. Det vil også 
etableres et tilbud til elever i videregående 
skole en dag i uken og tilbud om FlexId- 
kurs. 

550 000 
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OSLO KOMMUNE BYDEL 
11 STOVNER 

Kul lørdag Målet er å gi barn og unge en meningsfull 
lørdag der de føler seg sett, har en 
tilhørighet og utvikling i samspill med 
trygge, kjente og gode rollemodeller. Det 
vil være tilbud annenhver lørdag for 
aldersgruppen 4. - 7. klassen. Det il være 
tilbud om aktiviteter som matlaging, 
danseundervisning, aktivitetsskapende 
konkurranser og samarbeidsoppgaver, 
opplevelser i egen by og nærmiljø 

500 000 

 

Bydel Alna 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
12 ALNA 

Jobbprosjektet i Bydel 
Alna 

Prosjektet er et samarbeid mellom NAV 
Alna og Enhet for kultur, møteplasser og 
frivillighet i Bydel Alna. Bydel Alna er en 
del av Groruddalen i Oslo. Bydelen har en 
høy andel innbyggere med 
levekårsutfordringer sammenlignet med 
Oslo som helhet. Det er en relativt stor 
andel ungdommer som av ulike årsaker 
avbryter videregående opplæring. Andel 
sysselsatte er lavere i Bydel Alna 
sammenlignet med Oslo som helhet. 
Sysselsetting er bydelens viktigste 
virkemiddel mot fattigdom og ulikheter. 
Hovedmålet for prosjektet er å 
motvirke/dempe fattigdomsutfordringer 
gjennom å styrke utsatte ungdoms 
posisjon til å delta i arbeidslivet, få en 
stabil inntekt, og mulighet for 
selvrealisering og sosialisering. 

1 100 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
12 ALNA 

Oppsøkende og 
inkluderende 
ungdomsinitiativ på 
Lindeberg 

Bydel Alna, ved enhet for kultur, frivillighet 
og møteplasser søker midler til å gi barn 
og unge som er berørt av 
fattigdomsproblematikk og som står uten 
fritidsaktiviteter et tilbud om aktivitet og 
hjelp til å integreres inn i eksisterende 
fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Prosjektet 
jobber oppsøkende med hovedfokus rettet 
mot et spesifikt geografisk område, 
Lindeberglia. Samtidig omfatter tiltakene 
aktiviteter på ulike arenaer på Lindeberg 
med mål om å skape aktiviteter og 
samarbeid på tvers av store 
sosioøkonomiske, religiøse og kulturelle 
skillelinjer på Lindeberg. Tiltakene i 
prosjektet omfatter også unge jenter med 
minoritetsbakgrunn som av kulturelle eller 
økonomiske årsaker er avskåret fra å delta 
i ordinære aktiviteter i fritiden og tilbyr noen 
ungdommer arbeidserfaring. 

950 000 
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OSLO KOMMUNE BYDEL 
12 ALNA 

Ferieklubb i Bydel Alna Bydel Alna ved Enhet for kultur, 
møteplasser og frivillighet søker midler til 
ferie og fritidsaktiviteter for barn og unge. 
Tiltaket har som mål å gi barn og unge like 
muligheter til å delta på ulike aktiviteter i 
alle skolens ferier uavhengig av familiens 
sosioøkonomiske situasjon. Å delta i 
ferieaktiviteter er viktig for barn og unges 
sosiale liv, læring og deltakelse i 
samfunnet. Tiltaket har som mål å motvirke 
marginalisering og gi barn og unge 
opplevelser og nye referansepunkter. 

900 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
12 ALNA 

Etter Skoletid 5.0 Tiltaket er et tilbud om aktiviteter etter 
skoletid og et forebyggingsprogram som 
videreføres etter flere år med vellykket 
innsats og gode resultater. Tiltaket skal 
først og fremst være en trygg arena hvor 
ungdommene kan oppholde seg etter 
skoletid, og et sted hvor man kan møte og 
snakke med erfarne ungdomsarbeidere, 
skape engasjement i samspill med andre 
og oppleve mestring av betydning for å 
gjøre gode valg i hverdagen. Tiltaket skal i 
tillegg bidra til å gi ungdommer muligheter 
til å kvalifisere seg til jobb og forhindre 
frafall i skolen. I lokaler på Furuset 
bibliotek og aktivitetshus er erfaringen at 
tiltaket når målgruppen i stort omfang. 

550 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
12 ALNA 

Gratis Etterskoletid ved 
Bryn skole 

Tiltaket er et samarbeid mellom Bryn skole 
og Bydel Alna ved Tveitaklubben og 
innebærer at barna i aldersgruppen vil få et 
tilbud som i dag ikke finnes. Barna får 
tilbud om aktiviteter på skolen gjennom 
året. Eksempler på aktiviteter er 
filmvisning, lesesirkel, kreativt verksted, 
medielab og kursing i matlaging. Trygge 
voksne som følger tiltaket hver uke vil gi 
mulighet til å avdekke sårbare barn. 

300 000 

HAUGERUD 
IDRETTSFORENING 

Etter skoletid - fotball, 
lekser og mat 

Prosjektet vil gi et tilbud med fotballtrening, 
mat, leksehjelp og sosial oppfølging til 50 
elever i 9. klasse ved Haugerud 
(ungdoms)skole, hele skoleåret 2021- 
2022. Etter skoletid, to ettermiddager i uka 
for gutter og to for jenter. To og en halv 
time på hver økt; først trening, siden mat 
og leksehjelp. Godt kvalifiserte 
fotballtrenere, Unge ledere fra Haugerud 
IF/skolen og miljøarbeidere ved 
ungdomsskolen vil gjennomføre 
aktiviteten. Samarbeidsprosjekt mellom 
Haugerud skole og Haugerud IF Fotball. 
Det er også mulighet for samarbeid med et 
forskningsprosjekt på Norges 
idrettshøgskole. 

200 000 

FURUSET ALLIDRETT IF BUA Alna/Furuset Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

451 474 
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FURUSET ALLIDRETT IF Alna juniorklubb - Et 
kultur- og 
aktivitetstilbud i regi av 
Furuset Allidrett 

Alna juniorklubb i Furuset Forum er et 
fritidstilbud for barn i 1.- 4. klasse i Bydel 
Alna, først og fremst for elever som sogner 
til Furuset-, Gran, Haugen, Jeriko og 
Lindeberg skole. Tilbudet er et kultur- og 
aktivitetstilbud som drives av Furuset 
Allidrett IF og gode samarbeidspartnere. 
Målet er både å gi barn et juniorklubbtilbud 
flere ettermiddager/kvelder i uken, samtidig 
som de gjennom året skal få prøve seg på 
ulike idrettsaktiviteter i bolker på 4 uker av 
gangen. Aktivitetene rettes først og fremst 
inn mot barn og unge som har ingen eller 
liten tilknytning til organisert aktivitet og 
som ikke nyttiggjør seg av andre 
fritidstilbud. 

450 000 

 

Bydel Søndre Nordstrand 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
15 SØNDRE 
NORDSTRAND 

Ung i jobb Prosjektet har vært en del av bydelens 
virksomhet de siste 12 årene, og er en av 
de største satsingene på ungdom og unge 
voksne. Tiltaket har som formål å gi 
ungdom i bydelen læring, kunnskap og 
mestring gjennom deltagelse i arbeidslivet 
og retter seg spesielt mot utsatt ungdom 
og ungdom fra familier med 
levekårsutfordringer. Mange opplever det 
som utfordrende å skaffe seg sin første 
arbeidserfaring, og erfaring viser at 
bydelen, i samarbeid med lokale aktører 
og næringsliv, er godt egnet til å hjelpe 
ungdommene med dette. Sommerjobb og 
deltidsjobb gir ungdommene mulighet til å 
tjene penger, men er ikke minst en viktig 
alternativ mestringsarena for mange, som 
også kan gi ungdommene nye ferdigheter. 
I 2021 vil ungdommene tilbys 
forberedelseskurs og avslutningskurs. 

1 300 000 

OSLO KOMMUNE 
UTDANNINGSETATEN 

Southside på Bjørnholt «Southside på Bjørnholt» er en åpen 
møteplass for ungdommer mellom 13-20 
år. Tiltaket drives av Bjørnholt vgs, frivillige 
ungdom, og unge voksne fra bydel Søndre 
Nordstrand. Målsettingen med tiltaket er å 
tilby lavterskels tilbud i form av fritidsklubb 
og ferieaktiviteter. I tillegg tilbyr tiltaket et 
utvidet musikkstudio tilbud, med åpent 
studio og musikkproduksjons kurs. Tiltaket 
er åpent onsdager og torsdager. I 
skoleferiene tilbyr de attraktive gratis 
aktiviteter. Southside på Bjørnholt har godt 
samarbeid med kultur og næringslivet, 
frivillige organisasjoner og 
idrettsforeninger. De ønsker å gi et godt og 
variert tilbud til bydelenes barn og unge. 
Dette med ungdommens ønsker i fokus. 

600 000 
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OSLO KOMMUNE BYDEL 
15 SØNDRE 
NORDSTRAND 

Ferie og fritidsaktiviteter 
for barn og unge 

Målet med tiltaket er å gi barn og ungdom 
alternative aktivitetstilbud hvor de kan 
knytte gode relasjoner med trygge voksne 
som kan se og fange opp utfordringer, 
knytte gode relasjoner på tvers av 
skolekretser og delta i et miljø som har 
fokus på raushet, toleranse og respekt for 
hverandre. 
Aktivitetene vil være enten gratis eller ha et 
såpass lavt kostnadsnivå at barn og 
ungdom fra familier med 
levekårsutfordringer kan delta. Aktivitetene 
vil foregå på ulike datoer, steder og 
tidspunkt, slik at de kan favne så mange 
som mulig. Gjennom erfaring med ung til 
ung metodikk ser man store gevinster av at 
unge som er i sommerjobb i bydelen 
knyttes opp mot flere av aktivitetene. Dette 
gjør det ofte lettere å rekruttere til 
aktivitetene, da relasjoner og tillit spiller en 
viktig rolle. Det skal gjennomføres et bredt 
spekter av aktiviteter i regi av bydelen. 
Eksempler på aktiviteter er turer i 
nærmiljøet med fisking, bading og grilling, 
seek ‘n find, klatresenter BUSH (Barne- og 
ungdomssenteret på Holmlia), Rush 
trampolinepark. bowling, aktiviteter knyttet 
til heste- og gårdsaktivitet, ridekurs, ridetur, 
stabburskafé. 

980 000 

BARNE- OG 
UNGDOMSSENTERET PÅ 
HOLMLIA AS 

Ferie- og 
fritidsaktiviteter - 
Norges kuleste lokale 
ferie 2021 

Målet er å gi mangfoldet av barn og 
ungdom på Holmlia "Norges kuleste lokale 
sommerferie". Søker ønsker primært å gi 
ferieaktivitetstilbudet til barn og ungdom 
som kommer fra lav-inntektsfamilier samt 
barn og ungdom som kategoriseres i 
"utenforskap". Samtidig ønsker de at store 
deler av tilbudet omfavner alle barn og 
ungdom i lokalmiljøet slik at ferietilbudet 
stimulerer til integrering og fellesskap 
uavhengig av foreldrenes bakgrunn og 
livssituasjon. De ønsker også gi mulighet 
for å stimulere til utvidet kompetanse og 
skape mestringsfølelse på ulike, og 
kanskje nye områder, for deltakerne. Det 
skal tilbys aktiviteter i egne lokaler (variert 
utvalg), dagsturer (hver dag i 8 uker) og 
ferieleir 4 uker). 

900 000 



69 
 

OSLO RØDE KORS Jentekveld  150 000 

FRETEX PLUS AS Veien Frem - Bydel 
Søndre Nordstrand 

Prosjektet “Veien frem” har som mål å 
forebygge og motvirke langsiktig 
utenforskap blant ungdom berørt av 
fattigdomsproblemer ved å styrke 
motivasjonen og legge til rette for å fullføre 
videregående opplæring. Tiltaket 
inneholder karriereveiledning og 
praksiserfaring for ungdom. Det er etablert 
samarbeid med bydelen og med Bjørnholt 
skole. 

600 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
15 SØNDRE 
NORDSTRAND 

Jenter som mestrer 
driver med hester 

Søndre Aas gård og miljøsenter driver 
forebyggende barne- og ungdomsarbeid 
med gårdsbruket som ramme for aktiviteter 
knyttet til jordbruk, hesteaktiviteter og 
husdyrhold. Tiltakene tar sikte på å utjevne 
forskjeller i fritids-, opplevelses- og 
feriemuligheter ved å tilby en vanligvis dyr 
fritidsaktivitet som et gratistilbud til barn og 
unge berørt av fattigdomsproblemer. En 
høy andel av denne gruppa i bydelen har 
minoritetsbakgrunn. Rideskole og 
gårdsopplevelser er en attraktiv alternativ 
mestringsarena der barn og unge kan 
møtes på like vilkår når man legger til rette 
for det. Tiltaket består av ulike grupper, 
aktiviteter og kurs gjennom hele uka og 
hele året. Tiltakene er gratis og 
medlemmene bidrar i stor grad med frivillig 
arbeid. Stedet er alltid åpent for 
medlemmene. 

400 000 
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Bydel Grünerløkka 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 
GRUNERLØKKA 

Fritidsaktiviteter i 
skoleferiene 

Bydel Grünerløkka viderefører bydelens 
ferie- og fritidsaktiviteter i skoleferiene for 
alle barn og unge, uavhengig av familiens 
økonomiske situasjon. Tilskuddet vil 
brukes til å videreføre gode, kostnadsfrie 
ferietilbud gjennom offentlige kultur- og 
fritidstilbud i bydelen. Tiltaket skal motvirke 
at barn opplever utenforskap og isolasjon 
på bakgrunn av foreldrenes økonomiske 
situasjon. Målet er at ferietilbudene i 
bydelen benyttes av mange barn på tvers 
av sosial bakgrunn, og at dette fremmer 
inkludering og bygger ned sosiale 
barrierer. 

900 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 
GRUNERLØKKA 

Ungdom i arbeid Det overordnede målet med tiltaket er å 
bidra til å utjevne forskjeller, og å gi 
ungdom mulighet til å opparbeide seg reell 
arbeidserfaring og kompetanse. Gjennom 
tiltaket skal 71 ungdommer lønnes og 
tilbys jobb i skolens ferier i 2021. Jobbene 
som tilbys skal være reelle, og bidra til økt 
læring, mestring, arbeidsglede og 
kompetanse hos ungdommene. Tiltaket 
skal også bidra til at ungdommer er bedre 
rustet til å imøtekomme arbeidslivets krav 
og forventninger. 

640 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 
GRUNERLØKKA 

Utlånsbua på Løren Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

776 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 
GRUNERLØKKA 

mEATingpoint For å kunne jobbe mer målrettet, 
individfokusert og for å kunne spisse 
tiltakene etter behov under pandemien, 
ønsker X-Ray å videreføre et tidligere 
vellykket tiltak, men nå smitteverntilpasset. 
X-Ray ønsker å bidra med å redusere 
isolasjon, ensomhet og effekter av 
pandemien til sårbare og økonomisk 
vanskeligstilte familier og ungdommer. 
Tilbudet består i barnedans, 
studieveiledning, tilbud om veiledning for 
eksempel i å skrive jobbsøknader og CV, 
ulike aktiviteter, matservering og alternativ 
julefeiring. 

425 000 
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Bydel Sagene 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OSLO KOMMUNE BYDEL 3 
SAGENE 

Tur og fritid 2021 og 
jobb for ungdom- bydel 
Sagene 

Barn, ungdom og familier med lavinntekt vil 
gjennom ordningen få mulighet til å delta i 
et mangfold av aktiviteter gjennom hele 
året og i skolens ferier. Barn og ungdom vil 
få mestring, fellesskap og opplevelser i 
samvær med andre. Tiltaket inneholder 
ferietilbud, både dagsturer og 
overnattingsturer, og jobbtilbud til ungdom, 
gruppetilbud gjennom hele året. 

1 700 000 

SKEID Skeid Bli Med Tiltaket innebærer at det arrangeres en 
ukentlig lavterskel "løkkefotball"-økt for å få 
med flere som lever i utenforskap til 
idretten. Deltakerne vil bli rekruttert til å 
delta på det ordinære tilbudet etter 
introduksjonsøktene. Organisasjonen vil 
samarbeid med bydel og skoler for å 
identifisere deltakere som i dag står helt 
utenfor idretten. 

300 000 

SAGENE 
FRIVILLIGSENTRAL 

BUA Sagene Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

250 000 

 

Bydel Bjerke 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 
BJERKE 

Nysirkus Bjerke Tiltaket gir barn og unge mulighet til å 
utvikle interesser og ferdigheter i en 
innovativ unik alternativ mestringsarena 
som gir introduksjon til kulturliv og 
kunstnerisk virksomhet. Kurstilbudet er 5 
dager i uken og aktiviteter i alle skoleferier. 
Alle tilbud er gratis og omfatter unike 
aktiviteter innen bevegelse og trening, 
sirkuslek, lyd og lys, film og media, 
luftakrobatikk, akrobatikk, 
BackstageStudio, dans og teater. Nysirkus 
Bjerke samarbeider med mange 
kommunale tjenester, frivillige lag og 
foreninger. 

1 200 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 
BJERKE 

Kulturell aktivitet Målet er gjennom aktivitet, arrangementer, 
kulturelle kurs og ferietilbud å sørge for at 
barn og ungdom får en inkluderende 
mestringsarena som er gratis og som 
bidrar til å hinder utenforskap og 
stigmatisering. Tiltaket inneholder tilbud 
om kulturelle kurs, familiesøndager og 
aktiviteter i løpet av ferier. 

500 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 
BJERKE 

Alle skal med Tiltaket inneholder tilbud til både juniorer 
og ungdom og alle tilbud er gratis. Det vil 
være tilbud om jenteklubb for ungdommer, 
ferietilbud, matkurs, biljardskole, DJ-kurs 
og temakvelder. Det vil også bli utviklet et 
konsept hvor ungdom får mulighet til å 
bidra med frivillig innsats i nærmiljøet. 

700 000 



72 
 

OSLO KOMMUNE BYDEL 9 
BJERKE 

Jobbsmak / 
Ungdomsjobber Bjerke 

Målet med tiltaket er å inkludere unge inn i 
arbeids og samfunnsliv ved å tilby 
jobbsmakerkurs, workshops, aktiviteter og 
arbeidstrening. Tiltaket vil motvirke 
fattigdom og styrke selvstendighet og 
mestring. Etter fullført kurs vil den unge bli 
lønnsmottaker og få status som ansatt i en 
ordinær bedrift i 50 timer 

900 000 

 

Oslo kommune sentralt 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OSLO KOMMUNE 
VELFERDSETATEN 

JobbUng JobbUng skal bidra til mestring og 
inkludering av 60 ungdommer mellom 16- 
23 år som oppholder seg i utsatte områder 
i Oslo sentrum. JobbUng består av et 3- 
dagers innføringskurs i arbeidslivet, 4 
ukers arbeidstrening i sommerferien og 
deltidsarbeid ut året med tett oppfølging av 
miljøterapeuter, samt et 6 måneders 
mentor program der deltakere får tilgang til 
et profesjonelt nettverk og samhandling 
med kvalifiserte voksne med relevant og 
verdifull erfaring innen arbeidslivet. Det 
samarbeides med flere bydeler og frivillige 
organisasjoner vedrørende rekruttering av 
ungdom, arbeidsplasser og mentorer til 
JobbUng 

1 200 000 

STIFTELSEN VÅLERENGA 
FOTBALL SAMFUNN 

Jobbsjansen Jobbsjansen er et 5-måneders 
arbeidstreningsprogram som er bygd opp 
på følgende måte: 
Første 6 ukene er tilbudet hos Vålerenga 
Samfunn 5 dager i uken fra 9-15. 
Deretter går deltakerne ut i arbeidstrening 
som fordeles mellom klubb og 
utplasseringssted. Treningen foregår 1-2 
dager i uken hos Vålerenga Fotball 
(aktiviteter rettet mot barn og ungdom), 
samt 3-4 dager hos en 
samarbeidspartner/bedrift (yrkesrettet 
opplæring). Det samarbeides tett med 
NAV, skoler, bydeler og andre instanser 
både i rekrutteringsarbeidet, under selve 
gjennomføringen og i oppfølgingen. 

500 000 

OSLO KOMMUNE BARNE- 
OG FAMILIEETATEN 

Aktiviteter for enslige 
mindreårige flyktninger 
og andre ungdommer 
med kort botid i Norge 

Med tiltaket ønsker man å gi ungdommene 
mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter, 
kulturelle tilbud og tilbud om 
overnattingsturer/aktiviteter i skolen ferier. 
Tiltaket vil muliggjøre ukentlige 
fritidsaktiviteter og turer i skolens ferier. 
Ekstra miljøarbeider vil kartlegge og følge 
opp ungdommenes interesser for å 
introdusere og inkludere dem i 
eksisterende fritidstilbud og 
klubber/organisasjoner. 

400 000 
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OSLO KOMMUNE BYDEL 6 
ULLERN 

Bua Ullern Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

300 000 

TITAN FEKTEKLUBB Ferieklubben på 
Hovseter 

Tiltaket innebærer at det skal arrangeres 
ferieskole i 5 uker i Hovseterhallen. 
Tilbudet omfatter ulike aktiviteter som 
fekting, yoga, basket, karaoke/sang, dans, 
sjakk og bordspill. Det er opprettet 
samarbeid med familiesenter på Hovseter 
for å rekruttere barn og unge i målgruppen. 

155 000 

EZINNE ATHLETICS Ezinne Athletics- 
Friidrettsaktivitet for 
jenter 

Ezinne Athletics har som formål å skape 
en trygg, inspirerende og morsom arena 
for jenter. Vi jobber for at alle jenter 
uansett sosioøkonomisk bakgrunn skal ha 
de samme muligheten til å utvikle 
talentene sine innen sport, oppleve 
idrettsgleden, mestringsfølelsen og bli 
styrket gjennom fysiske aktiviteter. Tiltaket 
består av et gratis treningstilbud kun for 
jenter på Linderud skole. Det er et variert 
treningstilbud, hvor man fokuserer på ulike 
friidrettsøvelser, men også har innslag av 
andre idretter. 

300 000 

OSLO KOMMUNE 
UTDANNINGSETATEN 

Aktivitet og 
treningsgruppe 

Med tiltaket vil man aktivisere ungdom 
etterskoletid, det vil bli startet opp en 
trenings- og aktivitetsgruppe spesielt rettet 
mot jenter. Tiltaket vil også innebefatte 
personlig råd og veiledning for egentrening 
utover fellesaktiviteter. Det vil også bli 
gjennomført en utflukt utenfor skoletiden, 
f.eks. en tur til Gaustadtoppen. 

80 000 

AKKS OSLO AKKS Oslo 
musikkopplæring og 
aktiviteter 

Tiltaket gir ungdom et variert kultur-, ferie- 
og fritidstilbud gjennom ukentlig 
musikkundervisning på ettermiddag og 
kveldstid, workshopbaserte 
musikkaktiviteter, samt ferieleir i høst- og 
vinterferien. Tiltaket skaper samhold, 
vennskap, identitet og øker musikk- og 
skaperkompetansen hos deltakerne. 

400 000 

OSLO RØDE KORS Barnas Røde Kors - 
Oslo 

BARK er en møteplass for barn, det er 
tilbud om meningsfulle og lystbetonte 
aktiviteter med hovedfokus på uteaktivitet 
og friluftsliv i form av turer i skog og mark, 
bading, grilling, spill, bowling, skøyter, ski 
m.m. Vi ønsker også å legge til rette for at 
barn som ikke har ferieplaner med familien 
skal få en feriedag sammen med frivillige i 
BARK i samtlige av osloskolenes ferier. 
Dette kan bestå i alt fra dagsturer i 
Oslomarka til Tusenfryd, klatrepark, 
skøyter og kino/teaterbesøk. 

200 000 
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STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON OSLO 

Skattkammeret Frogner Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

600 000 

DEN NORSKE 
TURISTFORENING OSLO 
OG OMEGN 

Sprek fritid med DNT DNT Oslo og omegn ønsker å arrangere 
ulike turer og arrangementer for barn, unge 
og familier. Det vil være tilbud om 
hytteturer i fjellet, Lek deg sprek-grupper 
og arrangementer på blant annet 
Friluftshuset på Sørenga (klatring, 
kajakkpadling, orientering m.m.) 

250 000 

STIFTELSEN HUDØY Familieleirer og 
subsidiering av 
leirkontingenter 

Med tiltaket ønsker man å øke andelen 
barn/ungdom fra lavinntektsfamilier til 
ordinær Camp Hudøy. Målet er å skape 
gode sommerminner, og at barn skal få 
delta uavhengig av familiens økonomi. På 
Camp Hudøy får barna deltatt på et bredt 
spekter av aktiviteter; bading, seiling, felles 
måltider m.m. 
Målsettingen med familieleir er å gi et 
ferietilbud til barn og deres familier hvor 
familiene får nye opplevelser og gode 
ferieminner sammen. Leirene har en 
varighet på 3-4 dager i skolens 
sommerferie. 

700 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
14 NORDSTRAND 

Aktiviteter og 
alternative 
mestringsarena for 
inkludering av 
levekårsutsatte barn og 
unge 

Bydelen ønsker å gjennomføre tiltak som 
øker barn og ungdommers 
mestringsopplevelser og selvtillit. Tiltaket 
inneholder tilbud om ferieaktiviteter, 
deltidsjobb, leksehjelp, nærmiljøtiltak og 
egne tilbud til barn og unge som har 
foreldre med utfordringer knyttet til 
psykiske helse og/eller rus. 

1 100 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 
13 ØSTENSJØ 

@work @work tiltaket skal tilby deltids- ,høst-, 
vinter- og sommerjobber til ungdom i 
lavinntektsfamilier. Målsetting med tiltaket 
er å gi ungdom fra lavinntektsfamilier 
tilgang til arbeidslivet, mestring og 
inkludering på arenaer hvor de vanligvis 
ikke opplever dette. 
Tiltaket skal være løpende gjennom hele 
året og har en klar målsetting om å 
rekruttere ungdom fra risikogrupper, og 
særskilt ungdom fra familier med 
lavinntekt. 
Ungdommene skal fortrinnsvis rekrutteres 
fra de områdene i bydelen med mest 
levekårsutfordringer. @work skal legge 
grunnlag for at ungdom får fast deltidsjobb 
og oppleve mulighet til deltakelse på 
sosiale arenaer. 

1 200 000 
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GUTTAS CAMPUS AS Guttas Campus kull 
2021 Oslo 

Guttas Campus er en to ukers intensiv 
læringscamp med oppfølging på 
mentorsentre i halvannet år etter campen. 
Målgruppen er gutter i 9. klasse som 
opplever skolen som utfordrende, men 
som ønsker å forbedre seg markant både 
faglig, sosialt og personlig. Deltakelse er 
frivillig og gratis. Utvalgte lærere og 
veiledere deltar på campen. Det legges 
vekt på både faglig, personlig og sosial 
læring. De voksne møter gutta med 
forutsigbarhet, tydelige grenser og masse 
omsorg. 

350 000 

OSLO IDRETTSKRETS Aktivitetsguide Oslo Med ordningen Aktivitetsguide ønsker man 
gjennom oppsøkende virksomhet og 
praktisk bistand å hjelpe barn og unge fra 
lavinntektsfamilier og deres familie inn i et 
idrettslag. Gjennom samarbeid med 
bydelen og deres tjenester, skolene og 
idrettslaget ønsker man å gi barn og unge 
et godt førstemøte med idrettslaget, og 
legge til rette for at de blir i aktiviteten etter 
at guiden har trukket seg ut av 
samarbeidet med familien. 

1 000 000 

OSLO KOMMUNE 
UTDANNINGSETATEN 

Arbeid for skoleelever Kuben videregående skole ønsker å 
arrangere jobbverksted for elever som har 
økonomiske utfordringer. Målet er at 
elevene skal få kompetanse på hvordan de 
kan skaffe seg jobb, og hvordan de kan 
holde på en jobb. Det er ett mål om at 
tiltaket skal stimulere deltakelse i 
arbeidslivet og bidra til sosial utjevning. 

500 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 5 
FROGNER 

Ungjobb 2021 Ungjobb 2021 vil legge til rette for jobb i 
skolens ferier og periodevis deltidsjobber, 
generelt for ungdom i alderen 14-18 år, og 
dermed bidra til å motvirke og dempe 
levekårsutfordringen blant ungdom i 
målgruppa. I Ungjobb vil man ha sosial 
læring i fokus, noe som også inkluderer 
ung-til-ung-fokus. Ungjobb er et 
lavterskeltilbud for ungdom som ønsker 
arbeidserfaring og noe å gjøre i skolens 
ferie. 

750 000 

OSLO KOMMUNE BYDEL 4 
ST. HANSHAUGEN 

Ung Ambassadør og 
Kultursommerjobb 

Hovedmålet med Ung Ambassadør og 
Kultursommerjobb er å gi ungdom et 
jobbtilbud gjennom en trygg 
mestringsarena som også bidrar til å 
utjevne sosioøkonomiske forskjeller. 
Prosjektene skal også være med å skape 
tilhørighet til det nye ungdomshuset i Bydel 
St. Hanshaugen og Bydel Frogner, og 
bidra til et styrket fritidstilbud for bydelenes 
øvrige ungdomsbefolkning. Ungdommene 
vil blant annet ha ansvar for å planlegge og 
gjennomføre ulike aktiviteter og 
arrangement for barn og unge. Det kan f. 
eks. være ulike turneringer, konserter, 
workshops, kurs m.m. 

600 000 
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WILD X Sommerprogram Wild 
X 

Målet med tiltaket er å gi et gratis bredt 
tilbud av friluftsbaserte ferieturer med vekt 
på opplevelser av og i naturen, mestring, 
læring, samhandling, opplevelse og 
innføring i norsk friluftstradisjon. Tiltaket 
innebærer seks lengre turer på til sammen 
tre ukers varighet, blant annet tur 
midtsommertur til Värmland, gjeddetur i 
Engerdal og tur over Besseggen. Tiltaket 
er gratis for deltakerne og dekker 
transport, mat, aktiviteter samt lån av alt 
nødvendig utstyr og utdeling av gratis 
fiskestenger. 

350 000 
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Rogaland 
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Bokn 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Bokn kommune Fritidsmuligheter for 
alle 

Bokn kommune vil tilby aktivitetskort til 
barn og unge fra målgruppen i sin 
kommune. Aktivitetskortet skal gi gratis 
inngang til ulike aktiviteter i egen kommune 
og nabokommuner. Som for eksempel 
kino, offentlige badeanlegg , ulike lokale 
fritidsarenaer som er populære, og på 
arrangementer for barn og unge. 

45 000 

 

Eigersund 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Eigersund kommune Ferieopplevelser for 
flyktningebarn/familier 

Tiltaket omfatter dagstur med buss til 
Kristiansand dyrepark for 
flyktningebarn/familier i sommerferien 
2021. Tiltakets mål er å gi gode 
ferieopplevelser for barn og ungdom, som 
de kan fortelle om til skolekamerater og 
lærere osv. etter sommerferien.. Dette er i 
utgangspunktet barn som lever i familier 
som har begrensede muligheter 
økonomisk til å ta med barna sine på 
opplevelser i ferier. 

57 200 

DALANE FRILUFTSRÅD Utstyrsbank Dalane Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 

DALANE FRILUFTSRÅD Friluftsskoler i Dalane Tiltaket innebærer at det skal gi deltakere 
mulighet for å delta på friluftsskole, og 
omfatter barn i målgruppen 9-13 år fra 
Eigersund Kommune. Tiltaket vil bli 
arrangert i vinter-, sommer- og høstferie. 
Det er opprettet samarbeid med 
kommunale tjenester for å gi barn en 
grunnleggende opplæring i friluftsliv, slik at 
de sammen med andre barn senere kan 
utforske turmuligheten i nærmiljøet. 

100 000 

 

Gjesdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

FRILAGER Utstyr til barn og unge 
på ulike aktivitetsteder i 
kommunen 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

150 000 
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Haugesund 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

PIONERKIRKEN 
HAUGESUND 

«Totally» aktivitet, 
ansvar og 
arbeidstrening 

Søker ønsker med tiltaket å stimulere først 
og fremst til at ungdom kan føle seg 
verdifulle i samfunnet, og få tro på at de 
kan nå sine mål om egen inntekt. Tiltaket 
handler om å gi arbeidstrening, ansvar og 
mestring både innenfor søkers rammer i 
Totally og på Totalen kaffebar men og 
stimulere ungdommene til å finne arbeid 
utenfor. 

320 000 

STIFTELSEN 
HAUGESJØEN 

På tur & tokt På tur tokt skal ta med seg målgruppen på 
mange ulike ferie- og fritidsaktiviteter mer 
varighet på noen timer til noen dager. 
Eksempler er seiltokt, krabbefiske, tur til 
alpinsenter, sjørøvertokt, og opplæring i 
trial sykler. 

650 000 

KRINGSJÅS VENNER Kringsjås Venner fra 
jord til bord 

Jobbtilbud for ungdomsskoleelever i 
skoleferiene ved Kringsjå anlegget i 
Haugesund. 

500 000 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Rogaland 

Uttlånssentralen 
Skattkammeret i 
Haugesund 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

250 000 

 

Hjelmeland 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hjelmeland kommune Aktiv fritid for alle Målet med tiltaket er å fjerne barrierer for 
at barn og ungdom som lever i 
låginntekstfamilier skal delta i 
fritidsaktivitetar, mellom anna ved å 
videreutvikle og supplere utstyrssentralen 
som vart etablert i 2017. Hovudsatsinga i 
2021 vil vera å inkludere fleire barn og 
ungdom i ferie- og fritidsaktivitetar i 
Hjelmeland og gje dei høve til å etablere 
eit nettverk i lag med andre barn og unge - 
uavhengig av familiens økonomi. 

110 000 

 

Hå 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hå kommune Allemed-koordinator 
retta mot de største 
barna i barnehagen 

Tiltaket innebærer at kommunen fortsatt 
kan ha tilsett en ALLEMED-koordinator- 
barnehage, som har ansvar for å få alle 3, 
4- og 5-åringer inn i en fritidsaktivitet 
uavhengig av foreldrene sin inntekt. 
Vedkommende skal ha utstrakt kontakt 
med alle barnehagene i kommunen, 
foreldrene og fritidsaktiviteten. 

320 000 
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Hå kommune Ung i juli / Barn i juli Arrangere «Ung i juli» og «Barn i juli» 
sommeren 2021, der barn og unge i 
kommunen inviteres til å delta i aktiviteter 
som dans, musikk, spill, sommerles, 
bibliotek, tegning og samvær. Begge 
tiltakene er gratis og foregår hverdager i 
hele juli fra 1200-1500. 

160 000 
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FRILAGER Oppretting av 
hentesteder og 
aktivitetssteder i Hå 
kommune 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

120 000 

 

Karmøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Rogaland 

Skattkammeret Karmøy Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

600 000 

IOGT i Norge Ung Zone Målsettingen med tiltaket er å 
motvirke/dempe konsekvensene av 
fattigdom blant ungdommer i alderen 13-19 
år, og ved ulike virkemidler bidra til at disse 
får delta på viktige sosiale arenaer, som 
kultur- og fritidsaktiviteter, uavhengig av 
foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 
Tiltaket har videre en målsetting om å 
integrere og inkludere ungdommer som i 
liten grad benytter seg av eksisterende 
fritids- og kulturtilbud, ungdom som vokser 
opp med foreldre med psykiske 
vansker/rusproblemer og ungdom med 
innvandrerbakgrunn. Ved å skape mestring 
på ulike arenaer sammen med andre vil 
man bidra til sosial inkludering og 
tilhørighet. Målsettingen på sikt vil være å 
integrere ungdommene i ordinære kultur- 
og fritidstilbud. Tilbudet er livssynsnøytralt 
og skal ikke ha kostnader for deltakerne. 

515 000 

HEART KARMØY Ferie og aktiviteter for 
alle i 2021 

Målet med prosjektet er å motvirke og/eller 
dempe konsekvensene av fattigdom blant 
barn og ungdom. Prosjektet skal være et 
virkemiddel for å bedre mulighetene for at 
flere barn og ungdom skal få delta på 
viktige sosiale arenaer, som ferie- og 
fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes 
inntekt og sosiale situasjon 

210 000 

Karmøy kommune UNIK senter Tiltaket sikrer et regelmessig fritidstilbud 
for flyktningebarn, ungdom og deres 
foreldre. Tilbudet omfatter ulike aktiviteter 
innen idrett, kultur, lek, og 
friluftsopplevelser. Tilbudet vil være åpent 
3 dager i uken og det vil også være 
servering av et varmt måltid. 

230 000 
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Klepp 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OMA STUTTERI EVA 
OPDAL 

Gårdsaktiviteter på 
Toppen gård 

Gården skal tilby aktiviteter for barn og 
unge mellom 0-18 år annenhver uke 
gjennom året og i alle skolens ferier. 
Familiemedlemmer har også anledning til å 
bli med. Aktivitetene varierer fra foring og 
stell av dyr, kjøkkenhage og ridning til 
formingsaktiviteter og juleverksted. Et 
måltid er inkludert hver gang. Åpent både 
for barn i og utenfor målgruppen for 
ordningen. 

380 000 

Klepp kommune Få det gjort Gjennom "Få det gjort" ungjobb skal 
ungdom i målgruppen få praktisk 
arbeidserfaring som hagearbeid, 
plenklipping, rydding, vasking, barnepass, 
rengjøring, butikkarbeid, maling, dyrestell, 
bilvask og handling er eksempler på 
oppdrag som ungdommen kan være med 
på. Frivilligsentralen står for formidling av 
oppdrag, forberedende kurs, opplæring og 
en mentor, mens oppdragsgiver utbetaler 
lønn til ungdommene. I tillegg kan 
ungdommene være med å organisere/bli 
med på sommeraktiviteter rettet mot barn 
og unge, og få jobb som ledere på ulike 
leirer rettet mot barn om sommeren. 

160 000 

 

Randaberg 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

MULTIHALLEN OG 
STORHALLEN IKS 

Sommer i Randaberg 
Arena – for alle 

«Sommer i Randaberg Arena – for alle» 
blir en gratis aktivitetspark for barn i 
grunnskolealder gjennom hele skolen 
sommerferien, mandag – lørdag fra kl. 11- 
18. Her vil barna få tilbud om ulike 
aktiviteter som trampolinepark, bordtennis, 
klatrevegg, systue, spillrom, slengdisse, 
tumblingsmatte og airtrack, ol. Barn og 
ungdom i Randaberg kommune med et 
spesielt behov for aktivisering i 
sommerperioden vil prioriteres. Blant annet 
barn med innvandrerbakgrunn i 
lavinntektsfamilier og barn som av andre 
årsaker vil ha spesielt nytte av å 
introduseres til nye sosiale arenaer. 

300 000 

 

Sandnes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Sandnes kommune Kongesommer - 
ferietiltak for barn og 
unge i Sandnes 

Søknad om videreføring av etablert tiltak. 
Ferietiltak med mange ulike aktiviteter som 
ferieklubb, åpen idrettshall, sufeopplæring, 
friluftsaktiviteter, aktiviteter på 
vitensenteret og formidling av småjobber 
mellom ungdom og privatpersoner. 
Aktivitetene tilbyd barn og unge mellom 3. 
klasse og 17 år, hovedsakelig på 
sommeren, men også noe de andre 
skoleferiene. 

1 000 000 
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Sandnes kommune Inkludering og 
integrering i barn og 
unges fritid 

Flyktningenheten i Sandens skal ansette 
en koordinator som skal gi 
veiledning/oppfølging til barn/unge og 
deres foreldre - for å bidra til at de kan ta 
del i minst en jevnlig fritidsaktivitet. I tillegg 
skal deltakerne kunne søke støtte til 
diverse utgifter og de vil bli invitert med på 
en dagstur i sommerferien og vinterferien. 

479 000 

MULTIHALLEN OG 
STORHALLEN IKS 

Sommer i 
Sandneshallen – for 
alle 

«Sommer i Sandneshallen – for alle» blir 
en gratis aktivitetspark for barn i 
grunnskolealder gjennom hele skolen 
sommerferien, mandag – lørdag fra kl. 11- 
18. Her vil barna få tilbud om ulike 
aktiviteter som trampolinepark, bordtennis, 
klatrevegg, systue, spillrom, slengdisse, 
tumblingsmatte og airtrack, ol. Barn og 
ungdom i Sandnes kommune med et 
spesielt behov for aktivisering i 
sommerperioden vil prioriteres. Blant annet 
barn med innvandrerbakgrunn i 
lavinntektsfamilier og barn som av andre 
årsaker vil ha spesielt nytte av å 
introduseres til nye sosiale arenaer. 

440 000 

SANDNES SYKLEKLUBB Inkluderingsprosjekt 
Sandnes Sykleklubb 
2021-2022 

Sandnes sykkelklubb skal invitere 
målgruppen til ukentlige aktivitetstilbud, 
månedlige temakvelder og aktivitet i 
feriene - alt knyttet til sykkel. 

220 000 

STIFTINGA JÆRMUSEET Diversitas 
familieverksted 

Diversitas familie-skaperverksted er sosial 
møteplass. Tilbudet er et gratis lavterskel 
tilbud rettet mot barnefamilier med 
innvandrerbakgrunn, med lav innkomst og 
med barn på 6-12 år. Med tilbudet ønsker 
Vitenfabrikken å gi en invitasjon direkte til 
familier som er blitt rekruttert i samarbeid 
med foreninger og og Sandnes kommune. 
Aktivitetene på Diversitas vil være 
skaperverkstedsaktiviteter, hvor deltakerne 
jobber sammen i familiegrupper om å 
skape noe sammen. Temaet vil skifte fra 
dag til dag, slik at hverdager i ferier vil det 
være forskjellige tilbud i løpet av ferieuken. 

380 000 

FRILAGER Opprette 
Frilager som 
utlånssentral i 
Sandnes 
kommune 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis 
eller ha svært lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være faste rutiner for 
samarbeid med én eller flere aktører som 
er i regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

160 000 

 

Sauda 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Sauda kommune Point Sauda- en 
videreføring 

Prosjektet retter fokus mot ferietiltak og å 
lage spennende lavterskel tilbud hvor 
ungdom kan delta i aktiviteter med 
mestringsopplevelser og skape en god og 
trygg fritid. Tiltaket består av åpen 
ungdomsklubb, treningstilbud og tilbud i 
feriene. 

125 000 
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Sokndal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

PINSEMENIGHETEN 
BETANIA 

Tur til Dyreparken/ 
Kongeparken 

En dagstur til Dyreparken i Kristiansand i 
sommerferien og en dagstur Kongeparken 
i juleferien for barnefamilier i målgruppen, 
inkludert transport og mat. For ca 80 
personer. 

100 000 
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Sola 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

FRILAGER Oppretting av 
hentesteder og 
aktivitetssteder i Sola 
kommune 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

150 000 

SØRMARKA 
FLERBRUKSHALL IKS 

Sommer i Sola Arena – 
for alle 

«Sommer i Sola Arena – for alle» blir en 
gratis aktivitetspark for barn i 
grunnskolealder gjennom hele skolen 
sommerferien, mandag – lørdag fra kl. 11- 
18. Her vil barna få tilbud om ulike 
aktiviteter som trampolinepark, bordtennis, 
klatrevegg, systue, spillrom, slengdisse, 
tumblingsmatte og airtrack, ol. Barn og 
ungdom i kommunen med et spesielt 
behov for aktivisering i sommerperioden vil 
prioriteres. Blant annet barn med 
innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier og 
barn som av andre årsaker vil ha spesielt 
nytte av å introduseres til nye sosiale 
arenaer. 

470 000 

OMA STUTTERI EVA 
OPDAL 

Gårdsaktiviteter for 
barn og unge på 
Toppen gård 

Gården skal tilby aktiviteter for barn og 
unge mellom 0-18 år annenhver uke 
gjennom året og i alle skolens ferier. 
Familiemedlemmer har også anledning til 
å bli med. Aktivitetene varierer fra foring 
og stell av dyr, kjøkkenhage og ridning til 
formingsaktiviteter og juleverksted. Et 
måltid er inkludert hver gang. Åpent både 
for barn i og utenfor målgruppen for 
ordningen. 

190 000 

 

Stavanger 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Stavanger kommune Ungjobb Stavanger 
2021 

Søker ønsker å bidra til mestring og 
mening gjennom arbeidserfaring. Søker 
ønsker at ungdommer som er berørt av 
lavinntekstproblematikk skal få mulighet til 
å tjene egne penger og kunne delta i 
aktiviteter på lik linje med jevnaldrende. 
Søker ønsker at arbeidserfaringen skal 
være et springbrett til jobb i framtiden. 

650 000 

Stavanger kommune Sommerbonanza i 
Stavanger 

Sommerbonanza i Stavanger tilbyr 
ungdom 13-19 år plass i inkluderende 
ferietilbud medopplevelser. Tilbudet er 
universelt tilrettelagt med 
lavterskelaktiviteter og har et særskilt fokus 
på ungdommer fra lavinntektsfamilier 
bosatt i områder i med kjente 
levekårsutfordringer i Stavanger. 

700 000 
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THE FOLLIES 
REVYPRODUKSJONER 

Follies (Scene For Alle) Søker vil vi gi et gratis kulturtilbud til barn 
og unge som har utfordringer knyttet til 
fattigdom, flerkulturell bakgrunn, eller som 
sliter med psykisk helse. Søker ønsker å gi 
et teatertilbud. Deltakerne skal få være 
med å forme en forestilling fra start til slutt. 

1 100 000 

MADLASPEIDERNE Læring gjennom 
friluftsopplevelser 

Læring gjennom friluftsopplevelser er en 
videreføring av et allerede pågående 
prosjekt. Målgruppen er barn, unge og 
familer med lav inntekt. Tiltaket skal gi 
målgruppen mulighet til å delta på ferie og 
klasseturer uansett økonomisk bakgrunn. 
Tiltaket retter seg både mot norske og 
minoritetsnorske og introduserer en viktig 
del av norsk kultur gjennom friluftslivs 
opplevelser. 

620 000 

KFUK-KFUM STAVANGER Aktiv Ferie på Vier Aktiv Ferie på Vier er et tilbud som ønsker 
å gi barn og unge en ferieopplevelse. 

500 000 

FRILAGER Videreutvikling av 
Frilager lokalt med 
spesielt fokus på utstyr 
til barn og ungdom 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

500 000 

Stavanger kommune Blimed 2021! Målsettingen med tiltaket er å tilby 
aktiviteter, ferietilbud og 
mestringsopplevelser for ungdom som er 
berørt av fattigdomsproblematikk og for 
minoritetsungdom. 

250 000 

 

Strand 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Strand kommune Støtte til utstyr og 
sommervikarer til 
Strand Utstyrslager 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

200 000 

Strand kommune Kultur for alle 2021 Strand kommune håper at de fire tiltakene 
under prosjekt "Kultur for alle 2020" kan 
bidra til å gi barn og unge fra 
lavinntektsfamilier et større sosialt 
nettverk, en kjekkere hverdag og 
spennende ferieopplevelser. De har særlig 
forhåpninger til at ansettelsen av en 
fritidsveileder skal føre til at flere barn og 
unge fra innvandrerfamilier skal finne en 
fritidsaktivitet som de kan trives med. Den 
største utfordringen er å forstå hvorfor 
målgruppen ikke deltar i større grad, til 
tross for at den økonomiske barrièren er 
ryddet av veien, og i neste omgang 
iverksette de nødvendige tiltakene som 
fører til økt deltagelse og dermed økt 
trivsel i nærmiljøet. 

250 000 
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Time 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Time kommune Ung i Juli Time kommune ønsker ål tilby 
ferieaktiviteter for ungdom mellom 13 og 
19 år hver dag (mandag til fredag)i juli 
2021 fra kl. 12 - 15 på Møllekjellaren 
ungdomshus. Aktivitetene inkluderer 
brettspill, sykurs, street art, gaming, tur i 
nærmiljøet, fotball eller matlaging, samt at 
det vil serveres et måltid hver dag. Tilbudet 
er åpent for alle ungdommer, samtidig som 
det vil rekrutteres spesifikt fra målgruppen. 
Tilbudet er lokalisert til allerede 
eksisterende ungdomshus, slik at vurderer 
at det er positivt for rekrutteringen. 

130 000 

FRILAGER Gode turklær til barn og 
ungdom 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

150 000 

OMA STUTTERI EVA 
OPDAL 

Aktivitet for barn og 
unge på Toppen Gård 

Gården skal tilby aktiviteter for barn og 
unge mellom 0-18 år annenhver uke 
gjennom året og i alle skolens ferier. 
Familiemedlemmer har også anledning til å 
bli med. Aktivitetene varierer fra foring og 
stell av dyr, kjøkkenhage og ridning til 
formingsaktiviteter og juleverksted. Et 
måltid er inkludert hver gang. Åpent både 
for barn i og utenfor målgruppen for 
ordningen. 

305 000 

 

Tysvær 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

HAUGESUND RØDE KORS #egog Målet med #egog er at alle ungdommer, 
uavhengig av økonomisk bakgrunn, skal 
ha mulighet til å drive med fritidsaktivitet, få 
opplevelser i ferier og få mulighet til å 
samle opp arbeidserfaring. Ungdommer 
skal få hjelp til å finne en fritidsaktivitet, og 
det vil også bli arrangert ukentlig felles 
samlinger og skapt gode opplevelser i 
ferier. #egog vil hjelpe ungdommene med 
å skaffe seg feriejobb, slik at de selv kan 
tjene penger til andre aktiviteter og 
opplevelser de ønsker å delta på. 

350 000 
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Vindafjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vindafjord kommune Kongesommar og 
Camp Vindafjord 

Ferieaktivitet for alle, med spesielt fokus 
på målgruppa. Aktivitetstilbodet er på 
dagtid i skulen sine feriar. Det er mogeleg 
for heile familiar å delta. 

160 000 

Vindafjord kommune UngEkstrem og 
UngKreativ 

UngEkstrem og UngKreativ er 
ferieaktivitetar med ulikt innhald og lengde 
for alle, med spesielt fokus på ungdom i 
alderen 13-17 år i sårbare livssituasjonar. 
Aktivitetstilbodet er på dagtid i skulen sin 
sommarferie, fordelt over to veker. 

200 000 
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Troms og Finnmark 
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Alta 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Alta kommune Ferieklubben Alta kommune søker om tilskudd til 
ferieaktiviteter i alle skolens ferier på dag- 
og ettermiddag. Hovedtiltak er 
sommerferieaktiviteter. Et av tiltakene er et 
overnattingstilbud. Rekruttering av barn og 
unge både i og utenfor målgruppen. 

400 000 

Balsfjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Balsfjord kommune Forebyggende tiltak - 
inkludering barn og 
unge 

Tiltakene er forebyggende aktiviteter som 
er rettet mot utsatt ungdom i kommunen, 
særlig ungdom fra familier med lav inntekt 
og flyktningbakgrunn. Tiltakene vil ha 
hovedaktivitet i sommerferien, med 
sommerjobb og friluftscamper, samt 
kreative aktiviteter gjennom året med foto, 
maling, tegning/kreative utrykk, og BRY- 
DÆ- forestilling. 

150 000 

 

Bardu 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Bardu kommune Kul Vinterferie! og 
Camp Bardu 

Målsetningen med tiltaket er å gi et 
ferietilbud til alle barn og unge i Bardu 
uansett bakgrunn, og på denne måten 
utjevne sosiale forskjeller. Tiltaket omfatter 
ulike aktiviteter både inne og ute i 
nærmiljøet, slik at barna kan bli kjent med 
og bruke områdene også etter ferietilbudet. 
Alle ferietilbudene vil vare over 3 dager, i 
vinterferien og sommerferien. Målgruppen 
er barn i fra 6-12 år. 

67 100 

 

Berlevåg 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

KVITBRAKKAS VENNER Form og farge for barn 
og unge i Berlevåg 

Form og farge for barn og unge i Berlevåg 
er et lavterskel tilbud for de som har 
interesse for kunst og skapende arbeid. 
Unge skal ha et sted å komme og skape 
noe og ha det hyggelig. Form og farge skal 
gå over 12 ganger spredt ut over året, 
både i ferie (påske og sommer) og i 
skoleåret. De skal bruke lokale kunstnere 
og utenbys, profesjonelle kunstnere som 
kommer til Kvitbrakka på Artist in 
Residence. 

65 000 
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Dyrøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Dyrøy kommune Oppgradere utstyr til 
svømmehall og trugetur 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

60 000 

 

Harstad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

HARSTAD RØDE KORS Leksehjelp og 
Norsktrening 

Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at alle 
elever i skolen får mulighet til å ta den 
utdannelsen de ønsker som samsvarer 
med evner og interesser, uavhengig av 
sosial og kulturell bakgrunn. Tilbudet er 1 
til2 ggr pr uke på Røde Kors Huset,1 dag i 
uken ved Harstad Skole og 2 dager ved 
Kila Skole. Tilbudet er for barn og unge fra 
5.klasse og oppover, men vi har fokus på 
at dette gjelder primært de barna som er i 
hovedmålgruppe. Elevene får hjelp fra 
frivillige med nødvendig kompetanse. 
Røde Kors Leksehjelp er først og fremst en 
møteplass for mestring og motivasjon, der 
frivillige leksehjelpere legger til rette for et 
godt læringsmiljø. Leksehjelpen er også 
viktig sosial arena, der barn og unge 
knytter kontakter og skaper sosiale 
nettverk, på tvers av klassetrinn, bakgrunn 
og generasjoner. 

175 000 

MIDTRE HÅLOGALAND 
FRILUFTSRÅD 

Familiens friluftsskole Familiens friluftsskole er et tiltak for å gi 
lavinntektsfamiler en grunnleggende 
opplæring og mestringsopplevelse i 
naturen, samt et gratis ferietilbud i form av 
utlån av utstyr. Tiltaket skal gi en 
utjevnende effekt da det mest 
sannsynligvis blir norgesferie på de fleste 
pga covid 19. 

62 000 

4H Norge Nasjonal 
Tilskuddsordning for å 
inkludere barn og unge 
2021 

Tiltaket vil være aktivitetsleir på Olaåsen 
4H Mestringsgård AS i 2 uker for 2 grupper 
i den aktuelle målgruppen. Det er maks 10 
deltagere pr gruppe pr uke. Tiltaket er med 
overnatting, men dette er valgfritt for 
deltagerne. Det vil være dyreassisterte 
aktiviteter med hester, villsauer, høner, 
vaktler, ender, geiter og katter, friluftsliv, 
matauk og sosiale aktiviteter. Tiltaket er i 
sammarbeid med kommunale tjenester og 
Olaåsen Gård. 

80 000 
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DRIVE FOR LIFE AS Inspire Harstad Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 

HARSTAD CYKLEKLUBB 
(HCK) 

SYKLING FOR ALLE Tiltaket dreier seg i hovedsak om gratis 
utlån av sykler og beskyttelsesutstyr. Alle 
vil kunne låne sykler og utstyr, men for 
barn og unge under 18 år vil det være 
nødvendig med medlånetaker. Dette kan 
være foresatt eller annen person over 18 
år som da står ansvarlig for at utstyret 
returneres. Det vil være mulig å låne 
utstyret inntil en uke av gangen 
sammenhengende. Vi har som mål at 
sykler og utstyr skal være mulig å låne 
gjennom hele fellesferien. 

100 000 

 

Ibestad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Ibestad kommune Ibestad utlånssentral Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

65 000 

 

Kautokeino 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Kautokeino Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 
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Kvæfjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET 
NORDLAND SA 

Ferietilbud på Bømark 
gård/Kvæfjord 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

70 000 

 

Kåfjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Kåfjord kommune Aktiv sommer i Kåfjord 
kommune 

Tiltaket har som overordnede mål å 
forebygge stigmatisering av barn/ungdom 
som av ulike årsaker kan ha vanskelig for 
å delta i organiserte aktiviteter og styrke 
samholdet blant de unge i kommunen. Det 
vil være tilbud om gratis varierte aktiviteter 
i to uker i løpet av sommerferien, 
aktivitetene vil være paintball, klatring, 
aktivitetsturnering, film- og spillkveld m.m. 

75 000 

 

Lebesby 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

LEBESBY KOMMUNE 
KULTUR 

INKLUDERENDE 
FELLESSKAP 
GJENNOM AKTIV 
FRITID FOR BARN OG 
UNGE I LEBESBY 

Dette er et tiltak for barn og unge i alderen 
6-19 år, og deres familier, der formålet er å 
tilby ulike aktiviteter gjennom året samt i 
skoleferiene. Hvor barn og unge fra 
målgruppen får mulighet å være i 
aktiviteter sammen med andre barn på like 
vilkår. Dette dreier seg om alt fra ferieleirer 
til ungdomsklubb og gratis kino og 
basseng. 

120 000 

 

Lyngen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Lyngen kommune Utstyrssentral Lyngen Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

40 000 
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Målselv 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Målselv kommune Kultur- og 
fritidsaktiviteter for alle 

Målsetningen med tiltaket er sosialisering, 
inkludering og forebygging gjennom 
aktiviteter for barn og unge berørt av 
fattigdomsproblematikk. Aktivitetsnivået er 
jevnt fordelt gjennom hele året, og økes i 
vinter-, sommer- og høstferie. Kommunen 
vil samarbeide med frivillige lag foreninger, 
kommunale tjenester og ungdomsrådet for 
å kunne gi et variert tilbud og for å 
rekruttere barn og unge i målgruppen. 

205 000 

 

Nordkapp 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nordkapp kommune Utstyr til 
frivillighetssentral 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

150 000 

 

Nordreisa 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nordreisa kommune ReisaLAN ReisaLAN er et gratis dataparty som skal 
arrangeres i vinterferien. Hovedformålet 
med tiltaket er å skape en møteplass hvor 
ungdom med like interesser har et sted 
hvor de kan utforske, utøve og utvikle 
forskjellige lidenskaper og hobbyer knyttet 
opp mot data og dataspill hovedsakelig. 

140 000 

 

Salangen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Salangen kommune Ferieaktivitet for barn 
og unge 

Tiltaket innebærer at kommunen gir tilbud 
om aktiviteter gjennom hele året. Det er 
aktiviteter som svømming, rydning, tur til 
dyrepark, dans, alpint, kino, matkurs og 
åpen gård. 

 

Aktivitetene tilpasses etter årstidene. 
 

Kommunen samarbeider på tvers av alle 
etatene som arbeider med barn og unge i 
samarbeid med frivillig sentralen. 

105 000 
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Senja 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Senja kommune Videreføring av Aktivitet 
og mestring 2021 

Hovedmålet med aktivitet og mestring er å 
bidra til å kunne gi et ukentlig 
aktivitetstilbud til barn og unge innenfor 
målgruppen for tilskuddsordningen i 
aldersgruppen 12-16 år. Det gjennomføres 
ca 30-32 aktiviteter i løpet av et skoleår. 
Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom 
politiet, kommunens flyktningetjeneste, 
idrettsrådet og kommunens SLT 
koordinator. Tiltaket skal gi deltakerne 
opplevelse av mestring, deltakelse, lek og 
trivsel, og sikre at deltakerne har en 
opplevelse av å bli sett og hørt. 

100 000 

HAVØRN UIL Videreføring av 
"Møteplass for alle" 

Havørn UIL ønsker å legge til rette for at 
barn og ungdom fortsatt skal få ha sin 
trygge og gode fellesarena i sitt lokalmiljø. 
Gjennom ulike lavterskelstilbud skal alle i 
målgruppa få mulighet til å ta del i ulike 
aktiviteter under gode rammer, i samspill 
med jevnaldrende og stødige voksne. 

70 000 

LENVIK 
FRIVILLIGSENTRAL SA 

Teater for barn Teaterprosjekt med fokus på inkludering 
og mestring. Prosjektet har også fokus på 
å gi barna et sunt måltid og gode 
kostholdsvaner. 

179 465 

LENVIK 
FRIVILLIGSENTRAL SA 

Aktivitet for sårbare 
barn og unge 

Prosjektet skal aktivisere flyktningbarn, 
barn av rusavhengige og fattige barn i 
fritidsaktiviteter som kreativt verksted, turer 
i naturen, badeland/svømming, film, 
juleaften og gjenbruk/redesign. Det 
planlegges månedlige turer i skog og mark 
i løpet av året, fire turer til Grottebadet i 
Harstad og badeland i Tromsø, en tur til 
Polar Park, kreative verksteder blant annet 
i hver dag i tre uker i sommerferien, 2 
kinobesøk for barnefamilier, og en 
gjenbruksgruppe. 

190 000 

 

Sørreisa 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Sørreisa kommune Lavterskel 
aktivitetstilbud for barn 
og ungdom 

Sørreisa kommune skal etablere et 
lavterskel ukentlig aktivitetstilbud for barn 
og unge mellom 6-19år. Tiltaket skal finne 
sted i nyetablert samlokalisering av 
Frivilligsentral, bibliotek og kulturskole. 
Aktiviteter skal arrangeres 2 ettermiddager 
i uken og skal planlegges sammen med 
deltakerne (feks leksehjelp, drama, dans, 
matlaging, ulike hobbykurs/ workshops, 
spill, koding, film, musikk og turer). 

150 000 
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Sør-Varanger 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON TROMSØ 

Rom for alle Tiltaket innebærer at flere unge i Sør- 
Varanger kan oppleve fellesskap og 
inkludering uavhengig av økonomi. Kirkens 
Bymisjon skal sammen med ungdom 
skape møteplasser, arrangere turer, skape 
kulturelle opplevelser, og tilby 
arbeidserfaring. 

325 000 

 

Tana 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

TANA FYSIKALSKE 
INSTITUTT AS 

Etter skoletid "Etter skoletid" er rettet mot elever fra 8. - 
10. klasse, blant annet unge fra 
lavinntektsfamilier. Ungdommene blir 
invitert til å trene gratis på 
Frisklivssentralen, gratis to ganger i uken 
mellom kl. 14:15 og 16. Frisklivssentralen 
setter i gang felles trening, veileder 
ungdommene i trening og tilbyr sunn kost. 

130 000 

 

Tjeldsund 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Tjeldsund kommune BUA Tjeldsund Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

155 000 

 

Tromsø 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON TROMSØ 

Valgfri(tid) Prosjektet dreier seg om å tilrettelegge og 
hjelpe barn og ungdom inn i aktivitet, både 
organisert og uorganisert. 

850 000 

Tromsø kommune TURBO, gratis utlån av 
tur- og fritidsutstyr 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

290 000 
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Tromsø kommune Aktiviteter Målet med Aktiviteter er å gi barn og 
ungdom i alderen 7-17 år et tilbud om 
aktiviteter og ferieopplevelser i 
sommerferien. Aktiviteten har et spesielt 
fokus på barn og ungdom som lever i 
familier med vedvarende lavinntekter, samt 
unge med innvandrerbakgrunn. Vi ønsker 
med Aktiviteten å tilby totalt 500 plasser, 
320 er gratisplasser. Resterende plasser 
gjøres tilgjengelig til en svært lav pris. 
Dette vil gjøre at flere barn og unge gis 
mulighet til å delta i sommeraktiviteter. 

400 000 
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Trøndelag 
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Frøya 
 
Navn på søker 

Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Frøya Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

120 000 

 

Grong 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Camp Grong Drive for life (tidligere Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med ferietilbudet 
Inspire Camp ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen opplever 
mestring, glede og økt samhold. De ønsker 
med Inspire Camp å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et ferietilbud og være 
en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

85 000 

 

Heim 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Heim Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

160 000 
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Hitra 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Hitra Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

143 000 

 

Inderøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Inderøy kommune BUA Inderøy 2021 Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 

 

Indre Fosen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

RISSA FRIVILLIGSENTRAL 
SA 

Utstyrssentral Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Indre Fosen Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

170 000 
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Levanger 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Levanger kommune BUA Levanger Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

390 000 

Levanger kommune BLI MED - aktiv ferie og 
fritid 

Hovedmålet med tiltaket er å sikre at alle 
barn og unge i Levanger får mulighet til å 
delta i meningsfylte fritids- og 
ferieaktiviteter i sosiale fellesskap. Tiltaket 
består av 3 deltiltak: Åpen svømmehall en 
fredag i måneden, fribilletter til basseng, 
bowling, heiskort o.l. til barn og unge i 
målgruppen og deres familier, og turer og 
aktiviteter på ettermiddager og i ferier. 

215 000 

 

Malvik 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Malvik kommune Globusen Tiltaket skal være en helårs innsats som 
jobber for å inkludere barn og unge, samt 
deres familier, både i ukentlige 
fritidsaktiviteter på møteplass og større 
ferieaktiviteter, hvor målgruppen selv skal 
medvirke mtp ferietilbud. Tiltaket er åpent 
for alle, og skal bidra til å dempe 
konsekvensene av økonomiske forskjeller 
for barn og unge og deres familier som 
lever i vedvarende lavinntekt. 

272 000 

 

Melhus 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Melhus kommune Melhus kommune - 
kulturtilbud i skolens 
ferier 

Ferietilbud til barn og unge i 
lavinntektsfamilier. De fleste barn og unge i 
dag har et forhold til gaming. I dette 
tilbudet vil de få mulighet til å dyrke denne 
interessen i trygge rammer. 

 

Rekruttering av deltakere i målgruppen 
skal gjøres i samarbeid med relevante 
aktører i kommunen. 

350 000 

INN PÅ TUNET NORGE SA Ferie tilbud og 
alternativ 
mestringsarena på 
Ingerid Meland gård 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

122 813 
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Meråker 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Meråker kommune SUPERUKA / 63NORD Superuka og 63Nord er to aktivitetstilbud 
for barn og unge i Meråker fra 6 til 13 år. 
Barn og unge tilbys to uker med aktiviteter 
i starten av sommerferien. 

130 000 

 

Midtre Gauldal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET 
TRØNDELAG SA 

Nasjonal 
tilskuddsordning for å 
inkludere barn og unge 
2021. Tilbud sommer, 
helg og ettermiddag 
gjennom året. 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å skape mestring, 
medbestemmelse og trygghet. Gjennom 
lek, arbeid, sosialt samvær, fysisk aktivitet, 
håndtering av dyr og aktiviteter i naturen, 
skal den som kommer hit få gode 
opplevelser. Søker ønsker å tilby et godt 
aktivitetstilbud gjennom hele året slik at 
barna får følge bondens årshjul. 

150 000 

 

Namsos 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

NAMSOS RØDE KORS BUA Namsos, 
utstyrsutlån og friluftsliv 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

400 000 

Namsos kommune VI i Namsos 2022 VI i Namsos 2022 er et tiltak som 
innebærer at det skal arrangeres et 
regelmessig fritidstilbud for barn og 
ungdom fra lavinntektsfamilier, og spesielt 
for personer i målgruppen med 
flykning/innvandrerbakgrunn. VI i Namsos 
2022 tar utgangspunkt i de kulturelle 
ressursene som hver enkelt deltaker 
bringer med seg fra sin bakgrunn og kultur. 

400 000 

 

Nærøysund 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET NORGE SA Ferie tilbud og 
alternativ 
mestringsarena på 
Rokkskogen gård 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Tilbudet vil være 
åpent 5 dager i skolens sommerferieuke. 
Det skal opprettes samarbeid med 
kommunale tjenester og frivillige lag og 
foreninger for å kunne gi et variert tilbud og 
for å rekruttere barn og unge i målgruppen. 

100 000 
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DRIVE FOR LIFE AS Inspire Nærøysund Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 

 

Oppdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

OPPDAL 
FRIVILLIGSENTRAL 

BUA Oppdal Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

150 000 

 

Orkland 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Orkland kommune Skolefri i Orkland Skolefri i Orkland retter seg mot barn og 
unge som i mindre grad enn andre har 
anledning til aktivitets-/opplevelsesretta 
ferier. Det vil bli lagt vekt på aktiviteter som 
dels skal gi opplevelser, men også 
mestring. Rekrutteringa vil skje i samarbeid 
med kommunenes hjelpetjenester og ved 
fri påmelding fra alle barn og unge i 
Orkland. Søker ønsker også å gi et utvalg 
av ungdommer lønnede lederoppgaver i 
tiltaket. 

400 000 

Orkland kommune Skattkammeret Orkland Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

180 000 

 

Overhalla 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Overhalla kommune Tiltak for ungdom på 
alternative 
mestringsarenaer 

Overhalla kommune ønsker å tilby 
sommerjobb til ungdom i Overhalla for 
både ungdom i målgruppen og utenfor. 
Tiltaket vil gi deltakerne et meningsfylt 
innhold i sommerferien og bli kjent med 
næringslivet i kommunen. 

107 000 
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Rennebu 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

RENNEBU IDRETTSLAG Støtte til inkludering og 
deltakelse i aktiviteter 

Rennebu idrettslag ønsker å gi et tilbud om 
klubbklær, deltagelse på fotballskole, 
cuper og Friluftsdagene, samt 
fadderordning på cuper for barn og 
ungdom i målgruppa. Målet med tiltaket er 
å øke inkludering og deltagelse. 

74 000 

Rennebu kommune Ferieaktiviteter for barn 
og unge i Rennebu 

Rennebu kommune ønsker å tilby 
ferieaktiviteter for barn og ungdom både i 
og utenfor målgruppen i 6 dager i 
sommerferien. Gratis fiskedag er et åpent 
tilbud for alle. Sommerlab rettes spesifikt 
mot målgruppen. 

35 000 

 

Røros 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

JENS INGE GALAAEN Hest for alle Målet med tiltaket er å tilby barn og unge 
en fast ettermiddagsaktivitet en eller flere 
ettermiddager i uken på en lokal gård. 
Tiltaket varer 3 timer per gang, og barna 
får introduksjon til de ulike aktivitetene med 
og rundt hestene. 

50 000 

 

Røyrvik 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Røyrvik kommune Røyrvik utstyrssentral Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

70 000 

 

Selbu 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

SELBU-TRYKK AS BUA Selbu Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 
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Skaun 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Skaun kommune SommerSkaun 2021 SommerSkaun er et aktivitetstilbud 3 uker i 
sommerferien for barn og unge i alderen 
11-18 år. Målet med SommerSkaun er å gi 
deltakerne spennende, mestringsfylte og 
gode opplevelser i sommerferien. 
Aktivitetene har lav egenandel eller er 
gratis. De fleste aktivitetene foregår ute i 
friluft, både i nærmiljøet og på turer med 
buss ut av kommunen. Programmet 
utformes med medvirkning fra ungdom, og 
inneholder et variert tilbud. 

220 000 

 

Snåsa 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Snåsa kommune Aktivitetshuset ALFA Aktivitetshuset Alfa - den lokale 
ungdomsklubben - skal bli en viktig sosial 
arena for ungdommene i Snåsa. Alfa skal 
være åpent en dag i uka og her skal det 
være et variert tilbud av frie og tilrettelagte 
aktiviteter som ungdommene kan være 
med på. 

70 000 

 

Steinkjer 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Steinkjer kommune BUA Steinkjer Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

400 000 

 

Stjørdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Stjørdal kommune Sommerjobb for 
ungdom 

Tiltaket tilbyr ungdom sommerjobb i 
skolens ferie. Sommerjobb er viktig for å 
føle på mestring og tilhørighet. i tillegg gis 
ungdom mulighet til å tjene seg egne 
penger. 

130 000 

STJØRDAL KOMMUNE 
ETAT-KULTUR 

Ferietiltak til ungdom 
12-20 år. 

Dette vil være et ferietilbud for ungdommer 
fra 12-20 år på Stjørdal, med spesielt fokus 
på ungdommer fra minoritetsfamilier og 
lavinntektsfamilier. 

200 000 

FRIVILLIGHETSSENTRALE 
N STJØRDAL SA 

BUA Stjørdal Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

400 000 
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FRODE AUNE Musikkbua Utstyrssentralen (musikkutlån) skal drive 
utlån av utstyr for å redusere de 
økonomiske barrierene for deltakelse i 
ulike ferie- og fritidsaktiviteter. Utlån skal 
være gratis eller ha svært lave kostnader 
for målgruppen. Det skal være faste rutiner 
for samarbeid med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

110 000 

 

Trondheim 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

TRONDHEIM RØDE KORS Fellesverket Trondheim Gjennom Fellesverket skal ungdom som 
ønsker, men mangler, et sted å være på 
fritiden ha en arena for dette hvor de kan 
lære, knytte vennskap og oppleve mestring 
med støtte fra trygge voksne. 

850 000 

AKKS TRONDHEIM Inkludering av barn og 
unge i rytmisk 
musikkopplæring, 
AKKS Trondheim 

Tiltaket gir barn og unge med 
lavinntektsbakgrunn og andre sosiale 
utfordringer et kultur-, ferie- og fritidstilbud 
innen rytmisk musikkopplæring. 

270 000 

TRANSFORM Transformers på 
Saupstad 2021/22 

Transformers er et kulturtilbud innen dans, 
musikk, håndverk og andre kulturformer til 
ungdom som bor eller har tilknytning i 
bydelene Saupstad/Kolastad, Flatåsen og 
Heimdal i Trondheim kommune. 

400 000 

SKOGGRUPPA PÅ 
LADEMOEN 

Skoggruppa på 
Lademoen 

Skoggruppa på Lademoen jobber for å gi 
barn og unge, samt foreldre tilgang på 
friluftsliv og natur, uansett forutsetninger 
og bakgrunn. 

120 000 

TRONDHEIM KOMMUNE 
OPPVEKST OG 
UTDANNING 

MESTRINGSKAPITAL 
- Arbeid som veien ut 
av fattigdom og 
utenforskap. 

Søker vil med tiltaket sørge for at ungdom i 
målgruppen (13 -25 år) gis muligheten til 
jobb og jobberfaring, livsmestring, utvide 
positive nettverk, bygge CV og sørge for 
økonomisk forutsigbarhet. 

        1 000 000 

Trondheim kommune Ferietiltak Hovedmålsettingen med Ferietiltak er at 
alle barn og unge i Trondheim skal ha 
tilgang på et kvalitativt godt ferietilbud. 
Søker vil tilby ferietilbud i vinterferien, 
påskeferien, sommerferien, høstferien og 
juleferien. 

500 000 

SALEM MENIGHET 
NORMISJON TRONDHEIM 

22B Kontaktsenter for 
barn og unge 

22B Kontaktsenter driver 
sekundærforebyggende arbeid blant 
risikoutsatt ungdom i Trondheim sentrum. 
Tiltaket består av miljøarbeid, generelt 
oppfølgingsarbeid, aktivitet- og 
arbeidstreningsrelatert virksomhet. 
Tilskuddet fra BUF direktoratet brukes til 
opprettholdelse av treffstedet som sosial 
arena samt ferie og fritidsaktiviteter for 
ungdommer som er rammet av 
fattigdomsproblematikk. 

200 000 

Trondheim kommune "Etterpå" “Etterpå” er et kultur- og leksehjelpstilbud 
til barn på 5. trinn ved Kattem skole som 
tilbys rett etter skoletid to dager i uka. 

400 000 
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KIRKELIG FELLESRÅD I 
TRONDHEIM 

Frokost-kafè Frokost-kafè er en åpen møteplass med 
gratis frokost-servering en gang i uka før 
skoletid. Tilbudet er for for 8. trinns elever 
på 6 ulike skoler i Trondheim og følger 
skoleruta. Frokost-kafè skal bestå av enkel 
frokost med gode samtaler, brettspill, kort 
og enkle bordaktiviteter. 

300 000 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I TRONDHEIM 

Kunst, kultur og 
ferietilbud til barn på 
Trofast - en møteplass 
for småbarnsfamilier 

Tiltaket innebærer et fritidstilbud om 
aktiviteter knyttet til kunst og kultur samt et 
tilbud om ferieaktiviteter for målgruppen. 
Tilbudet omfatter ulike estetiske 
tverrfaglige aktiviteter samt turer og 
aktiviteter i Feriene. 

350 000 

INTERNASJONAL 
VELFERDSFORENING 
TRØNDELAG 

Inkludering av barn og 
unge i Trøndelag - IVT 

Internasjonal Velferdsforening Trøndelag 
skal arrangere regelmessige tilbud barn og 
unge i lavinntektsfamilier i Trondheim, 
Stjørdal og Steinkjer. Tilbudet omfatter et 
bredt spekter av aktiviteter. Tilbudet vil 
særlig gis i helger og ferier. 

285 000 

KOLSTAD FOTBALL Camp Kolstad Camp Kolstad er en arena for barna på 
Kolstad i alderen 10-12 år. Camp Kolstad 
tilbyr fysisk aktivitet, et måltid varm mat, 
sosiale aktiviteter og nærhet til 
voksenpersoner. 

350 000 

 

Tydal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET 
TRØNDELAG SA 

Søknad om støtte - 
Nasjonal 
tilskuddsordning for å 
inkludere barn og unge 
- tiltakstype 1 A 
ordinære tiltak - 2021 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å skape mestring, 
medbestemmelse og trygghet. Gjennom 
lek, arbeid, sosialt samvær, fysisk aktivitet, 
håndtering av dyr og aktiviteter i naturen, 
skal den som kommer hit få gode 
opplevelser. Søker ønsker å tilby et godt 
aktivitetstilbud gjennom hele året slik at 
barna får følge bondens århjul. 

40 000 

 

Verdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

VEKSTTORGET SERVICE 
OG TJENESTER AS 

BUA Verdal Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

460 000 

 

Ørland 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Ørland kommune "Aktiv Sommerferie" - 
aktiviteter for barn og 
unge i skoleferien 

Ørland og Bjugn frivilligsentraler har som 
tradisjon å tilby aktiviteter til barn og unge i 
sommerferien. Aktivitetene inkluderer 
filmlaging, kino, ungdomsklubb, jakt og 
fiske mm. 

86 600 
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DRIVE FOR LIFE AS Inspire Ørland Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der 
målgruppen opplever mestring, glede og 
økt samhold. De ønsker med Inspire å gi 
barn og unge muligheten til å bli en del av 
det sosiale fellesskapet, delta på et 
fritidstilbud og være en del av et lag, 
uavhengig av sosial status, familieforhold, 
økonomi, og/eller kultur og etnisitet. 

200 000 

INN PÅ TUNET NORGE SA Ferie tilbud og 
alternativ 
mestringsarena på 
Austerli gård 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

122 813 

 

Åfjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Åfjord kommune Aktivitetstilbud for barn 
og unge i hele 
kommunen 

Kommunen vil gjennom tiltaket tilby felles 
aktiviteter hvor for barn og unge kan 
oppleve mestring, få gode opplevelser, blir 
sett, føle tilhørighet og skape nye 
vennskap. Noen av tiltakene vil være "Ung 
i Åfjord", en uke med kultur og aktiviteter 
for barn og unge i hele kommunen og 
Sommerklubb 3 uker i sommerferien. 
Aktiviteter også enkelte dager i høst og 
vinterferie. 

100 000 
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Vestfold og Telemark 
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Bamble 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

BAMBLE ANDELSGÅRD 
SA 

Alle skal med Bamble Andelsgård ønsker å gi bort 
andeler til barnefamilier med lav inntekt, 
som ellers ikke hadde hatt mulighet til å 
delta som andelshavere. Opplæring og 
veiledning i praktisk arbeid i åkeren, samt 
såing, dyrking, luking og høsting. Fri 
tilgang til høsteklare grønnsaker. 
Arrangering av sosiale sammenkomster 
med fokus på inkludering og gjensidig 
erfaringsutveksling. 

22 000 

Bamble kommune Utlånssentral Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

60 000 

Bamble kommune Venneklubben Tiltaket skal foregå på to tettsteder i 
kommunen i 2021. Aktiviteten skal foregå 
en dag i uka i gymsalen fra skoleslutt til ca 
kl. 18.30. Aktiviteten skal bestå av et felles 
måltid og sunn mat, bevegelse og 
hobbyaktiviteter. Tett samarbeid med 
lokale lag og foreninger skal gjøre at 
nærmiljøet får en vekst og barn hjelpes til å 
finne rett fritidsaktivitet. Barna skal få 
prøve ut og kurses i ulike aktiviteter som 
innebandy, dans, taekwondo, teatersport, 
orientering, laksefiske, snøskuter, 
hestestell, friluftsliv, skrapping, tegning og 
foto. Målet er å hjelpe barna inn i aktivitet 
som de liker. 

150 000 

BAMBLE KOMMUNE 
TEKNIKK OG 
SAMFUNNSUTVIKLING 

Sommer med mening "Sommer med mening" er et 
sommerjobbprogram der 10 deltakere får 
tilbud om sommerjobb med ordinær lønn. 
Målet med tiltaket er å gi barn fra 
lavinntektsfamilier en mestringsarena, en 
mulighet til å bli kjent med arbeidslivet og 
bidra til varig endrede muligheter samt å 
tjene egne penger. Halvparten får tilbud 
om sommerjobb i ordinært arbeidsliv via 
koordinator i NAV. I denne pakken ligger 
det også trening i intervju-takning, kursing i 
arbeidsliv, CV og søknad. Den andre 
halvparten får tilbud om jobb som 
arbeidsledere i satsningen "Frilufts-kurs", 
der de sammen med Secundus 
gjenbruksbutikk og lokale lag og foreninger 
skal tilby opplæring i praktisk camping, 
muligheter i nærområde, regler rundt 
camping og fiske mm. De skal også tilby 
turdager der kursdeltagere og andre får 
teste ut sine nye kunnskaper. 

200 000 
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DRIVE FOR LIFE AS Inspire Camp Bamble Drive for life (tidligere Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med ferietilbudet 
Inspire Camp ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen opplever 
mestring, glede og økt samhold. De ønsker 
med Inspire Camp å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et ferietilbud og være 
en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

75 000 

Bamble kommune SommerKlubben SommerKlubben er et tilbud om aktiviteter i 
skolens sommerferie for ungdom i alderen 
13-19 år. Tilbudet holder åpent hver dag 
fra 15:00 til 21:00 i uke 26 og 27. 
Ungdommene kan delta en eller flere 
dager og tiltaket er gratis. Kommunen 
samarbeider med lokale lag og foreninger 
og tilbyr ulike sportsaktiviteter, turer i 
skjærgården, turer til nærliggende 
institusjoner (DuVerden, Høyt-og-lavt, 
badepark eller museum), ulike 
naturutflukter, samt benytte nærmiljøry 
(strandwolleyball, krabbefiske, bading, 
geochaching, sykkeltur, øyhopping), samt 
diverse kunst-og-håndverk kurs til de som 
vil være inne, matlagingskurs med 
bondekvinnelaget og internasjonal 
forening. 

62 000 

 

Drangedal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Drangedal kommune Støtte til ferie og 
fritidstiltak - inngang i 
parker og andre 
aktivitetstilbud 

Målet med tiltaket er at målgruppen, deres 
familie og venner skal gi barn og unge et 
ferie- og fritidstilbud. Aktivitetene inkluderer 
lokalt kultursenter med kino, gårdstur, Bø 
Sommarland, Høyt og Lavt klatrpark og 
Dyreparken i Kristiansand. 

110 000 

DRANGEDAL 
FRIVILLIGSENTRAL 

Bærekraftig tiltak for 
barn og unge 

Drangedal frivilligsentral ønsker å tilby flere 
aktivtetstilbud både for målgruppen, men 
er også åpen for alle barn og ungdom. 
Aktivitetstilbudet har utspring i en aktivtets- 
og ungdomscafe, og de ønsker å tilby 
aktiviteter som bygdehage og matlaging, 
teater/film. Planlegger filmcamp om 
sommeren for ungdom, samt dagstur med 
båt for familier i målgruppen. 

100 000 
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Færder 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

FÆRDER KOMMUNE Rockeverksted Fritid 
Færder 

Rockeverksted Fritid Færder er kommunes 
ukentlige gratis tilbud til ungdom som 
ønsker tilrettelagt musikkopplæring med 
instruktør i egnede øvingslokaler. Også 
åpent i skoleferier. Tilbudet appellerer 
tradisjonelt til unge som ikke nødvendigvis 
finner seg til rette i gjennomorganisert 
aktivitet. Det serveres gratis mat og det 
finnes også supplerende aktiviteter. 

180 000 

TJØME SKATEKLUBB Jevnlige skateskoler og 
musikkworkshops 

Tjøme skateklubb ønsker å tilby jevnlige 
skateklubb med utlån av utstyr for barn og 
unge i aktivitetspark sentralt på Tjøme i 
sommerhalvåret. Musikkworkshops med 
utlån av utstyr er også et tilbud 10-15 
ganger ila året i nyoppført kultur- og 
aktivitetshus. 

70 000 

FÆRDER KOMMUNE BUA Færder - 
oppgradering og 
vedlikehold av 
utlånsordning 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

200 000 

 

Hjartdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hjartdal kommune Opplevelseskortet 
familie i Hjartdal 
kommune(endret fra 
fritidskort til barn og 
unge i Hjartdal 
kommune) 

Hjartdal kommune skal i dette tiltaket 
videreføre opplevelseskort med flere gratis 
aktiviteter for målgruppen. Videre skal skal 
de organisere skyss for de i målgruppen 
som ikke kommer seg på aktiviteter, 
grunnet manglende busstilbud. Målet med 
tiltaket er å fremme sosial inkludering, 
forebygge helseproblemer og bidra til alle 
barn og unge får samme muligheter for 
deltakelse i ulike samfunnsarenaer 
uavhengig av foreldrenes inntekt. 

100 000 

 

Holmestrand 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

HOLMESTRAND 
KOMMUNE 

BUA utlånssentral, 
Holmestrand kommune 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

600 000 
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Holmestrand kommune Gamingrom på 
ungdomsklubben 

"Det etableres gamingrom på 
ungdomsklubbene i Hof og Sande. 
Det er ytret ønske om bilsimulatorer 
(komplett oppsett), komplette gaming 
PC'er og VR- briller med spill. I tillegg 
kreves plassbygde møbler og 
gamingstoler." 

220 000 
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Horten 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

ÅSGÅRDSTRAND 
IDRETTSFORENING 
HOVED 

Alle skal med - 
Åsgårdstrand 
Idrettsforening. 

Åsgårdstrand idrettsforening har stor 
deltakelse innen allidrett og fotball. 
Arrangerer fotballskole vår og høst og 
aktivitetsuke på allidrett, og har mål om at 
alle barn og ungdom skal ha anledning til å 
delta på dette. Ønsker også å kunne bidra 
med utstyr til målgruppen. 

150 000 

FOTBALLKLUBBEN ØRN 
HORTEN 

Ny aktivitet - nye 
muligheter 

Fotballklubben Ørn Horten ønsker å 
rekruttere barn og ungdom til futsal, som er 
et fotballtilbud som tilbys innendørs 
ukentlig. Målsetting om å opprette et 
attraktivt alternativt eller supplerende tilbud 
i fotballklubben. Vil også gi et ferietilbud i 
vinter-, høst- og juleferie. Ønsker å 
rekruttere bredt, samtidig som de har et 
spesielt fokus på å inkludere 
innvandrerungdom, spesielt jenter, til 
futsal. 

290 000 

FF ROLLERSKIS AS Rulleski for alle, 
sommerrull med FF 

FF Rollerskis AS ønsker å tilby 
rulleskitilbud som er åpent for alle barn og 
unge i Horten kommune i 4 dager 
sommeren -21. 

120 000 

 

Kragerø 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Kragerø kommune Etterskoletid Målet er å tilby ungdommer i Kragerø en 
etterskoletidskafe å være på etter skolen. 
Et sted de kan være sammen med venner, 
få sunn og god mat, gjøre lekser og slappe 
av uten noen krav. På Etterskoletid får 
ungdommene et sted å være, der alt av 
aktiviteter og mat er gratis. Målet er å 
skape en arena der ungdom kan delta på 
lik linje uavhengig av familiens økonomi 
eller bakgrunn. Der får de også 
informasjon og kunnskap om andre 
aktuelle aktiviteter og tilbud i Kragerø. 

435 000 
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Larvik 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

LARVIK KOMMUNE Fargespill Larvik Fargespill Larvik er et barne- og 
ungdomsprosjekt og et 
inkluderingsprosjekt og består av rundt 120 
barn og ungdom fra ca. 25 ulike land. 
Noen av aktørene er født og oppvokst i 
Norge, noen med norske foreldre, andre 
som annengenerasjons innvandrere. Noen 
har kommet som flyktninger eller gjennom 
arbeidsinnvandring. Noen er fortsatt 
asylsøkere og venter på svar. Fargespill 
Larvik setter opp musikalske forestillinger i 
ulike format og på ulike arenaer. 
Forestillingene bygges opp med folkesang 
og dans som aktørene har med seg fra 
sine land og kulturer. Disse musikalske 
perlene forenes så med norske 
musikktradisjoner og global 
ungdomskultur, og gjennom sang og dans 
fra deres oppvekst forteller barna og 
ungdommene sin egen historie om hvem 
de er og hvor de kommer fra. 

500 000 

LARVIK KOMMUNE Aktiv Larvik Larvik kommune sitt tiltak "Aktiv Larvik" er 
en folkehelse-og levekårssatsning som 
retter seg mot hele befolkningen. Tiltaket 
har til hensikt å tilrettelegge for økt fysisk 
og sosial aktivitet gjennom en gratis 
aktivitetskalender, med mål om sosial 
utjevning og integrering. Aktiv Larvik tilbyr 
drop-in aktiviteter gjennom hele året, 
systematisert i en aktivitetskalender, i 
tillegg til aktiviteter og aktivitetsuker i 
skolens vinterferie-og høstferie, samt deler 
av sommerferien. Ferieaktivitetene som 
tilbys kan f.eks være svømming, 
bueskyting, fekting, karate, bordtennis, 
turn, ulike ballspill, skating, klatring, 
friluftsaktiviteter, overnattingsturer, 
aktivitetsdag/opplevelsestur, skidag m/leie 
av buss, musikkaktiviteter, tegning, grafiti 
og LAN. De ulike lag/foreninger og frivillige 
organisasjoner stiller med egne 
aktivitetsledere/instruktører, i tillegg til 
kultur og idrett (KI) sine egne ansatte. BUA 
utstyrssentral stiller med utstyr og 
aktiviteter i samarbeid med KI. 

600 000 

INN PÅ TUNET NORGE SA Ferie tilbud og 
alternativ 
mestringsarena på 
Fjære gård 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

276 250 
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LARVIK KOMMUNE Utstyrssentral BUA Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

400 000 

VESTFOLD FRIE FILMERE Sommerfilmskole 
LARVIK - Filmfest 2021 

Søker ønsker å skape en sommerfilmskole 
som et tilbud som også vil omfatte unge i 
lavinntektsfamilier i Larvik. De vil særlig 
utvikle et tilbud som fungerer som et 
inkluderende tiltak for unge i familier med 
lavinntekt, De vil også i samarbeid med 
sentrumskolen jobbe med Filmfest 48 timer 
på Bølgen kino høsten 2021 som en 
alternativ mestringsarena for unge som 
faller utenfor ordinær skole. 

70 000 

 

Midt-Telemark 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

MIDT-TELEMARK 
FRIVILLIGSENTRAL 

Sammen om å 
inkludere barn og unge 
i Midt-Telemark 

Frivilligsentralene i Midt-Telemark (Bø 
Frivilligsentral og Frivilligsentralen i 
Sauherad) skal sammen med Ung Arena 
tilby lavterskel-aktiviteter for barn og unge 
for å bidra til at alle barn og unge skal ha 
mulighet til å delta på sosiale arenaer der 
de opplever mestring og tilhørighet. 
Prosjektet består av følgende aktiviteter: 
Etter skoletidtilbud, Ungdomsklubb, 
ferieaktiviteter i sommer-, vinter og 
høstferien, boltreplass på oppblåsbare 
lekeapparat, snekkerbu for praktisk læring 
mellom generasjoner, sykkelmekking for 
reparasjon og praktisk mestring, 
matpakkesmøring for motivering til sunn 
mat. 

460 000 

BØ FRIVILLIGSENTRAL BUA i Midt-Teleamrk Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

80 000 

 

Nissedal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nissedal kommune Sommeraktivitet i 
sentrum 2021 

Tiltaket skal være eit aktivitetstilbod retta 
mot ungdom i aldersgruppa 13-19 år. 
Aktivitetstilbodet skal gjennomførast 8 
fredagar i sommarferien. Her vil det vere 
aktivitetar som bading, ballspill, bordtennis, 
fisking osv.. Dei vil også få servert mat. 
Tilbodet vil vere eit samarbeid mellom 
kommunen og frivillige lag og foreninger. 

100 000 
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Nome 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nome kommune UNG:Fritid Nome Nome kommune skal med dette tiltaket 
invitere målgruppen, med deres familier og 
til aktivitet i feriene, åpent golfsenter. I 
tillegg skal de tilby aktivitetskort og 
aktivitetsguide til de som trenger det. 
Tiltakene vil kunne skape tilhørighet til 
lokalsamfunnet, forebygge ensomhet, 
tilrettelegge så alle barn og ungdom som 
ønsker det kan være jevnlig fysisk aktive, 
transporttiltak skal hindre mangel på 
mobilitet, kulturkort -og fritidskortet og 
gratis aktiviteter skal fremme deltakelse fra 
flest mulig. 

260 000 

 

Notodden 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

FLEKS SØREBØ Dager og leirsamlinger 
på vikinggården 
Guvihaug 

Dager og leirsamlinger på vikinggården 
Guvihaug. De planlegger å holde åpent en 
kveld i uken og en eller to dager i helgene i 
sommerhalvåret, utenom skoleferiene. I 
skoleferiene skal det arrangeres samlinger 
over to-tre dager og ett på fem dager. 
Planlagte prosjekter er laging av jern, 
smiing av smykker, spenner, verktøy, 
beltespenne, laging av belte, laging av kull, 
laging av tjære, spinning av ulltråd, 
nålebinding, planering av jorde, dyrking av 
mat og urter, høsting og matlaging, 
bygging av koie, garving av skinn, røyking 
av kjøtt. 

160 000 

Notodden kommune Aktivitetsommer 2021 Hovedmålsettingen med aktivitetsommer 
er å tilby gratis aktiviteter og bidra til en 
mer innholdsrik sommer for barn og unge 
som av økonomiske og/eller psykososiale 
grunner ikke har anledning til å 
reise bort eller fylle ferien med aktiviteter 
på egen hånd. Dette er et 
samarbeidsprosjekt som omfavner mange 
av Notodden kommunes lag og foreninger 
og flere offentlige institusjoner. 

80 000 

 

Porsgrunn 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Porsgrunn kommune Klokkerholmen 
feriekoloni og 
sommerskole 

Målsetningen med tiltaket er å gi ferietilbud 
til barn og unge som ikke har råd eller 
mulighet til slike tilbud. Gjennom 
aktivitetene foregår integrering og 
sosialisering som gir mestring og kan 
styrke det enkelte barns selvbilde. Tilbudet 
gis 7 uker i skolens sommerferie fra 
mandag formiddag til fredag ettermiddag. 
Deltagerne bruker seilbåter, tråbåter, 
robåter, kanoer og kajakker. De fisker fisk, 
krabber, spiller fotball, kurvball og 
bordtennis, skyter med pil og bue, har 
skattejakt, natursti, sover i lavvo. 

300 000 
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Porsgrunn kommune Opplevelseskortet Opplevelseskortet skal gi barn og unge fra 
lavinntektsfamilier, mulighet for å delta i 
aktiviteter sammen med andre barn og 
unge i lokalsamfunnet. Målet er at 500 kort 
skal nå målgruppen i 2021. Kortet deles ut 
gjennom Familiehelsetjenesten. Dette 
regnes som en stabil og treffsikker ordning, 
som når barn og unge som trenger det 
mest. Hvert kort inneholder 2-3 opplevelser 
med mulighet for å ta med seg en venn 
eller familie. 

320 000 

TELEMARK RØDE KORS Fellesverket Henrys 
Hus Porsgrunn 

Fellesverket Henrys Hus er et aktivitetshus 
for ungdom i Porsgrunn sentrum. Tilbudet 
fungerer som en integreringsarena og et 
sted ungdom kan møtes på tvers, og hvor 
forutsigbare voksenpersoner sørger for at 
stedet oppleves trygt. Strategien på 
Fellesverket Henrys Hus er å gi et gratis 
tilbud til alle ungdommer, uavhengig av 
sosio-økonomisk bakgrunn. Ved å nå 
bredt, ser man at tilbudet også inkluderer 
ungdom fra lavinntektsfamilier og i sårbare 
livssituasjoner, uten stigmatisering. Søker 
tilbyr et bredt spekter av faste aktiviteter for 
ungdom; åpen møteplass, 
konflikthåndteringsskurs, arbeidstrening, 
leksehjelp og kreativt verksted. I tillegg har 
de mange andre sporadiske aktiviteter i 
helger og ferier på og utenfor huset. De 
lager og serverer varmmat til alle våre 
aktiviteter. 

200 000 

HERØYA 
NÆRMILJØSENTER 

Etter Skoletid - Herøya Etter Skoletid er et åpent tiltak som gir 
barn fra lavinntektsfamilier i Herøya bydel 
et fast tilbud og aktivitet lokalt, et trygt sted 
å være før foresatte kommer hjem fra 
arbeid. ES tilbyr mestringsfølelse og 
inkludering gjennom lek og moro, 
leksehjelp og voksenkontakt, mat og 
sosialt felleskap gjennom hele skoleåret. 

180 000 

PÅ SYKKEL I TELEMARK Alle Barn Sykler 
utlånsordning 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

50 000 

EIDANGER IDRETTSLAG Aktivitetsguide Aktivitetsguideordning for barn og ungdom 
fra lavinntektsfamilier. Idrettslaget søker 
om midler til en aktivitetsguidekoordinator i 
20% stilling og lønn til 20-30 
aktivitetsguider. Målet er at 100 barn får 
benytte seg av aktivitetsguideordningen i 
2021 på veien til å bli selvstendige 
likeverdige deltakere i organisert idrett i 
Porsgrunn kommune. 

290 000 
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Porsgrunn kommune Kultur i inkludering "Kultur i inkludering" er et helhetlig tiltak i 
Porsgrunn som har som mål å styrke barn 
og ungdoms selvfølelse, kompetanse og 
egenverd. De fire konkrete 
signalprosjektene innenfor tiltaket er alle 
bygget på en felles modell med samarbeid 
mellom Porsgrunn kulturskole, andre 
kommunale virksomheter i Porsgrunn og 
Skien og frivillige organisasjoner. Det er et 
mål at alle prosjektene skal gå inn i en 
varig driftsform i løpet av 2022/23. 

400 000 
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Sandefjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

SANDEFJORD 
FRIVILLIGSENTRAL 

Utvidelse av 
utlånssentralen ved 
Sandefjord 
frivilligsentral. 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

180 000 

STIFTELSEN 
SANDEFJORD 
KYSTKULTURSENTER 

Kystarena Kystarena er et aktivitets- og 
arbeidstreningstilbud til ungdom med 
svake levekår, liten tilhørighet til utdanning, 
arbeidsliv og sosiale arenaer. Tiltaket skal 
gi mestring og tilhørighet gjennom praktisk 
læring og sosial aktivitet. En ansatt 
prosjektleder i full stilling. Nært samarbeid 
med kommunen og frivillige som veiledere 
og rollemodeller. Aktivitet skjer på 
stiftelsens område i Sandefjord havn, på 
fartøyer, maritime gjenstander og 
bryggeanlegg. Det gis praktisk opplæring, 
samfunnskunnskap, sosial adferd, 
inkludering, fellesskap og ansvar i 
individuelle og gruppebaserte aktiviteter. 
Aldersgruppe hovedsakelig 18-25 år. 
Aktivitet på dagtid hver ukedag, også i 
sommerferietiden. Stiftelsen besørger 
ledelse, tyngre investeringer. Driftsmidler 
er tilskudd fra offentlige kilder. 

400 000 

SANDEFJORD RØDE 
KORS 

Ferieopplevelser, 
inkludering og 
fellesskap for ungdom 
på Fellesverket 
Sandefjord 

Fellesverket Sandefjord er et aktivitetshus 
for ungdom som tilbyr fire faste aktiviteter: 
Sosial møteplass, leksehjelp, gatemegling 
og arbeidstrening. I tillegg tilbys en rekke 
andre aktiviteter som turer og utflukter, 
ferietilbud, temakvelder, treffpunkt og 
internasjonalt arbeid. På Fellesverket er 
det også en ungdomskafé med gratis varm 
mat og drikke. 

800 000 

VESTFOLD FRIE FILMERE Filmverksted, kultur og 
makerspace 

Vestfold Frie Filmere ønsker å 
gjennomføre filmverksted som en alternativ 
mesteringsarena og ferieaktivitet for unge i 
lavinntektsfamilier særlig fra Varden- 
omradet og sentrumsområdene rundt 
Byskolen i Sandefjord. I tillegg ønsker 
søker å gjennomføre byomfattende tiltak til 
unge i aldren 15-20 år gjerne fra familier 
med mangfoldsbakgrunn knyttet opp til 
Gatefestivalen Kulturkræsj sommeren 
2021 og utover høsten 2021, som et 
Kulturkræsj UNG tiltak sammen med 
Napern . 

235 000 
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INN PÅ TUNET NORGE SA Ferie tilbud og 
alternativ 
mestringsarena på 
Fjære gård 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

276 250 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Sandefjord Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 

 

Siljan 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Siljan kommune Ferieaktiviteter Ferie og fritidsaktiviteter innebærer at det 
vil bli arrangert regelmessige aktiviteter for 
barn og unge i målgruppen gjennom hele 
året. I tillegg vil det arrangeres aktiviteter i 
skoleferiene. Alle tilbudene er gratis og 
åpen for alle. Dette er gode møteplasser 
som bidrar til inkludering og sosial 
mestring for alle, men særlig for de som 
ellers vill stått uten noe tilbud i ferie og 
fritid. 

90 000 

 

Skien 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Skien kommune Positiv Fritid Skien kommune vil med dette videreføre 
lavterskel aktivitetstilbud, fordelt på ulike 
tiltak. Etterskoletid tilbudet i 
"risikotidspunktet" rett etter skolen to dager 
i uken i tilknytning til lokaler ved 
ungdomskolene i kommunen. Tilbudene 
innebærer et enkelt måltid og har fokus på 
at tilbudet skal være en sosial møteplass. 
Positiv Fritid fast på mandager. Med et fast 
oppmøtested og ulike aktiviteter/utflukter 
hver gang. UngJobb, et tiltak for å gi 
ungdom arbeidserfaring og knytte dem opp 
mot tilbudene i bydelshusene. 

700 000 
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Skien kommune Lørdagsbarn Målsettingen til Lørdagsbarn er å gi et 
kvalitativt godt kulturtilbud (gjennom hele 
vår- og høstsesongen) til barnefamilier - 
også de som av økonomiske årsaker ikke 
kan benytte seg av det øvrige kunst- og 
kulturtilbudet. Med midler fra Bufdir brukes 
til å sette opp kvalitetsproduksjoner uten at 
billettprisen må skrus opp og slik at de som 
trenger det kan få fribilletter. 

50 000 

FRIVILLIG GULSET Gulset gaming-nettverk 
(GGN) 2021 

Gulset e-SportSenter er et 
samarbeidsprosjekt som møter 
utenforskapsutfordringer gjennom gaming 
og E-sport som fritidsaktivitet på Gulset, 
primært for ungdom som ikke er aktive i 
idrett. Målgruppen inviteres til jevnlige 
gamingaktiviteter i hverdager og i feriene. I 
tillegg får de tilbud om å låne med seg 
spillutstyr hjem. 

150 000 

SAREPTA MKK Aktiv Sommerjobb 2021 Aktiv Sommerjobb 2021 skal gi 20-30 
ungdommer mellom 16 og 21 år trening og 
mulighet for sommerjobb som gir 
arbeidspraksis, erfaring, dokumentasjon og 
nettverk som styrker deres mulighet til å 
fortsette med deltidsarbeid og få seg jobb. 
Prosjektet inkluderer spesielt ungdom med 
begrenset nettverk 

400 000 

Skien kommune Alle skal med Stigeråsen skole har ansatt en koordinator 
som følger opp elever og foreldre, men mål 
om at disse skal delta i en fritidsaktivitet. 
Tiltaket er tenkt å være et utjevnende tiltak 
for at barn som lever med 
fattigdomsproblematikk blir med, og blir 
værende, i positive fritidsaktiviteter. Tiltaket 
gjennomføres ved at en person ansettes i 
skolen for å jobbe direkte inn mot barna, 
foresatte, frivilligheten og offentlige 
instanser. Dette fordi skolen sitter med 
detaljkunnskaper om de sårbare barna og i 
mye større grad kan skreddersy hjelpen. 
Målet er å styrke de sårbare barna og 
foreldrene til selv å kunne håndtere ulike 
barrierer for å delta på fritidsaktiviteter og 
at frivillige lag i enda større grad blir flinke 
til å tilpasse og følge opp de sårbare 
barna. 

350 000 

PÅ SYKKEL I TELEMARK "Utlånsordning - Alle 
barn sykler" 

Med "Utlånsordning - Alle barn sykler" skal 
de gis tilbudet om utlånssykler til alle barn 
og unge i kommune i målgruppa 6 til 19 år 
som lever under forhold som oppleves som 
fattigdom og dette hele året, under 
utlånsentralen regi og i samarbeid med 
skolene og fritidsklubbene, kommune 
informasjon portalene skal vi sørge for at 
tiltaket rekrutteres barna som ikke har 
mulighet til å skaffe egen sykkel eller få 
hjelp til å lære å sykle utenom 
opplæringsprogram 

150 000 
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Skien kommune Ferie for alle Barnefamilier og ungdom får tilbud om 
varierte og innholdsrike aktiviteter i 7 uker i 
sommerferien og i skolens høstferie og 
vinterferie, for ungdom også i påskeferien. 
Tilbudet skal sørge for at flest mulig får en 
ferieopplevelse på lik linje med alle andre. 
Alle ferietilbudene er et samarbeid med 
lag/foreninger og andre. "Ferietid" har en 
viktig forebyggende og integrerende rolle i 
kommunen som innbyggerne ønsker og 
etterspør. 

570 000 

Frelsesarmeen Møteplassen FA Skien Frelsesarméen har hatt virksomhet i Skien 
siden 1890, det har vært en virksomhet der 
mottoet «Suppe, såpe og frelse» har vært 
vesentlig. Ved siden av ordinær 
menighetsvirksomhet har det vært drevet 
et utstrakt sosialt arbeid. I mars 2020 flyttet 
Frelsesarméen til nytt og mer 
hensiktsmessig lokale på Prestejordet (tidl. 
Skien videregående skole). Her har vi i 
betydelig grad utvidet vårt tilbud for barn, 
unge og familier og dette er en viktig del av 
korpsets sosiale virksomhet i Skien. Det 
legges vekt på at dette er et tilbud for alle, 
men tilrettelagt slik at det er fullt mulig for 
barn, unge og familier med 
fattigdomsproblematikk å delta på lik linje 
med øvrige deltagere. 

300 000 

IF SKIDAR IF Skidars aktiviteter for 
barn og unge 2021 

Idrettsforeningen IF Skidar skal med dette 
tiltaket arrangere faste e-sport-kvelder, 
samt arrangere lavterskel 
sommerferieaktiviet i sine lokaler 3 uker ila 
sommerferien. En håndfull ungdommer 
ansettes til å bidra til gjennomføringen av 
tiltakene. 

180 000 

FRIVILLIG GULSET 
 

Etter Skoletid - Gulset 
2021 

Etter Skoletid-Gulset er et åpent 
fritidstilbud på ettermiddagstid når foreldre 
er på jobb med brødmat/varmmat, 
voksenkontakt, leksehjelp, lek og 
relasjonsbygging. Tiltaket er etablert på 
bakgrunn av dokumenterte behov for 
kostnadsfri fritidsaktivitet basert på 
levekårsindikatorer. Tiltaket skal styrke 
inkludering, nettverksbygging og sosial 
mestring. Tiltaket inngår i strategisk 
bydelssamarbeid mellom skole og frivillig 
sektor. 

200 000 

DNT TELEMARK  
 

Fra DNT junior til DNT 
ung 

Tiltaket innebærer tilbud om deltakelse på 
totalt tre turer/aktiviteter i måneden for 
barn/ungdom i alderen 12-26 i 
Skiensområdet. Turene og aktivitetene 
som tilbys er mangfoldige og spennende, 
som for eksempel hundekjøring, skøyting, 
klatring, rafting, kajakkurs, kiting, 
overnatting på Gaustatoppen og tur på 
Hardangervidda. Søker ønsker å gjøre 
aktivitetene så billige som mulig å delta 
på, særlig for målgruppen. Gjennom 
samarbeid med NAV og andre aktuelle 
samarbeidspartnere ønsker de å gjøre en 
særlig innsats for å inkludere barn og 
unge fra sårbare og ressurssvake familier, 
og vil blant annet tilby gratis overnatting 
på DNT Telemarks/Skien Turlags hytter til 
disse familiene. 

200 000 
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Tinn 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Tinn kommune Ferieaktiviteter for barn 
og unge i Tinn 
kommune 

Målet er å gi barn og unge gode 
opplevelser, og noe hyggelig å gjøre i 
skolens ferier. Det vil være tilbud om 
varierte aktiviteter i alle ferier og leir i løpet 
av sommerferien. Det vil blant annet være 
tur til museer, alpinanlegg, kino, badeland 
m.m. 

170 000 

Tinn kommune Etter Skoletid Etter skoletid er et fritidstilbud til barn fra 5. 
til 7.trinn 1-2 dager per uke. .Tilbudet 
inneholder et måltid, tilbud om leksehjelp, 
biljard, dans, fotballspill, andre brettspill og 
formings-/håndarbeidsaktiviteter. 

70 000 
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Tokke 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Tokke kommune Ferietilbod for 
ungdommar i Tokke 

Tiltaket vil tilby ferieaktiviteter til ungdom i 
Tokke. Det er valgt å gå bredt ut med 
tilbudet for hindre stigmatisering og for å 
legge til rette for en god inkluderingsarena. 
Tilbudet skal være attraktivt for 
aldersgruppen, og det er lagt opp til god 
spredning i både program og tidspunkt. 
Det er planlagt fire turer i sommerferien, en 
tur i høstferien og en tur i vinterferien. 

60 000 

 

Tønsberg 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

TØNSBERG OG OMEGN 
TURISTFORENING 

Utebarn leker best - 
Barnas Turlag 

Prosjektet handler om å starte lokale 
friluftsgrupper med tett tilknytning til de 
ulike nærmiljøene i Tønsberg og Omegn. 
Målet er at hver av bydelene/tettstedene 
har et fast møtepunkt minst annenhver uke 
i sitt umiddelbare nærmiljø hvor barna kan 
leke, spise middag ute og utfolde seg i 
naturen. Alt skal være drevet av frivillige - 
som gjerne er foreldrene til de aktuelle 
barn. 

328 000 

Tønsberg kommune TBGung Ferie og fritid Formålet er å kunne tilby opplevelser i 
fellesskap med andre, samt fremme 
tilhørighet og gi de unge aktiviteter i 
skolens ferier, samt noen uker gjennom 
året. Tiltaket er rettet mot barn og unge 
som kommer fra familier med lav inntekt, 
enslige forsørgere, familier med mange 
barn, sykdom i familien eller av andre 
grunner som medfører at de ikke har tilbud 
om aktivitet, ferieturer eller ikke deltar i 
ordinære fritidsaktiviteter og som gjør at de 
kommer inn betegnelsen barn og unge 
som er berørt av fattigdomsproblemer. 

412 400 

Tønsberg kommune Aktivitetsworkshops for 
barn og unge 

Det søkes om støtte til gjennomføring av 
ulike workshops for barn og unge, og 
gjennomføring av BiBaBy - et prosjekt om 
bier og barn i byen. 

128 000 

VESTFOLD FRIE FILMERE Sommerfilmskole med 
forsterke høstaktivitet 

Tønsberg Filmverksted sitt opplegg med 
Filmskole i skolens ferie er et gratis tilbud 
som et alternativt sommerferie tilbud i 
Tønsberg sentrum, sommeren 2021, rettet 
mot unge i familier med sosio-økonomiske 
utfordringer. Videre har prosjektet et særlig 
mål om å inkludere unge med en 
mangfoldsbakgrunn gjennom egne 
dedikerte tiltak, slik vi har gjort med 
mottaksklassen på Grevskogen VGS. 

180 000 

EUROPAFILM AS Gratis skole- og 
organisasjonskino for 
barn og unge - 
Tønsberg 

Tiltaket består i å arrangere gratis 
filmvisninger for barn og unge i flere 
kommuner rundt omkring i landet. Søker 
planlegger å samarbeide med lokale 
organisasjoner i kommunene. Tiltaket er 
spesielt rettet mot barn og unge i 
målgruppen. Arrangementene vil også 
være åpent for andre. 

150 000 
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Vinje 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vinje kommune Inkluderande 
ferieaktivitetar for 
ungdom i Vinje 
kommune 2021 

Vinje kommune skal arrangere 
inkluderande ferieaktivitetar for ungdom i 
kommunen. Aktivitetane vil vere 
tilgjengeleg for alle, uavhengig av 
bakgrunn. Eksemplar på aktiviteter kan 
vere tur til eit alpinanlegg, fisketurar, 
hundespannkjøyring, sykkeltur, ol. 

110 000 
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Vestland 
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Alver 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Alver kommune Sommaraktivitetar i 
Alver 

Alver kommune søker om å arrangere 
sommeraktiviteter for både barn og 
ungdom i kommunen 3-5 dager i uka over 
en periode på 7 uker. Prosjektet et en 
videreføring fra i fjor. Noen ungdommer vil 
jobbe med aktiviteter for barn. 
Sommeraktivitetene er åpne for alle, men 
50 % av plassene er forbeholdt målgruppa. 

465 000 

Alver kommune BUA Frekhaug og BUA 
Manger 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

300 000 

NORDHORDLAND 
BALLKLUBB 

Sommerferie for alle Nordhordland Ballklubb planlegger 
sommerleir i to uker. Uke 1 er forbeholdt 
tidligere deltagere, imens uke 2 er rettet 
mot nye deltagere i målgruppen. Det er 
planlagt oppfølging av deltakerne i 
etterkant av sommerleiren med mål om at 
de skal ønske og begynne å spille fotball. 
Ungdom i klubben vil bidra med 
gjennomføring av aktivitetene. 

160 000 

 

Askøy 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

ASKØY KOMMUNE 
KULTUR OG IDRETT 

Søknad om midler til 
BUA Askøy 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

150 000 

ASKØY RØDE KORS Gatemegling og 
Kompis 

Ved hjelp av lek, øvelser å refleksjon vil 
søker tilby ungdom i alderen 13-25 verktøy 
innen konflikthåndtering og 
kommunikasjon. Gjennom Gatemegling 
skal ungdommene bli bevisst egne 
reaksjonsmønstre, og få redskaper til å 
uttrykke behovene sine bedre og sette ord 
på følelsene som oppstår i en konflikt. Slik 
skal ungdom bli utrustet til å bli 
«fredsarbeidere» i sine egne 
miljøer.Kompis er en inkluderingsaktivitet 
for ungdommer mellom 13-25 år som 
ønsker seg en kompis eller ønsker å være 
en kompis for andre. Aktiviteten har som 
mål å skape sosialt nettverk og gode 
inkluderingsprosesser blant ungdom, og 
har et særlig fokus på inkludering av 
ungdom med fluktbakgrunn. 

450 000 
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ASKØY RØDE KORS Barnas Røde Kors 
Askøy 

Barnas Røde Kors Askøy skal være et 
møtested for barn uavhengig av økonomi, 
etnisitet eller religiøs tilhørighet.BARK 
Askøy sitt overordnede mål er at alle barn 
skal vokse opp i trygge fellesskap der den 
enkelte utvikler gode holdninger, verdier og 
danner nye vennskap. Gjennom BARK vil 
barna ha muligheten til å oppleve positive 
fritids-opplevelser sammen med trygge og 
engasjerte voksne. Det skal fokuseres på 
aktiviteter som utvikler positive verdier og 
holdninger, fysiske og sosiale ferdigheter 
og vennskap på tvers av kjønn, sosial 
status og etnisk bakgrunn. 

160 000 

 

Aurland 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Aurland kommune Ferie for alle Tiltaket «Ferie for alle» er eit 
interkommunalt samarbeid retta mot 
familiar i Aurland og Lærdal med 
flyktningbakgrunn, med avgrensa økonomi. 
Tiltaket vil vera viktig for integreringa av 
familiane, og då spesielt borna som vil få 
oppleva ulike aktivitetar og tilbod i 
området, som deira klassekameratar og 
truleg har fått oppleva. Borne og dei 
vaksne vil og verte betre kjent med 
kvarandre på tvers av kommunane . Ein 
ser at ein ferieoppleving med overnatting 
er noko som treff dei spesielt då de gjev i 
større grad ein oppleving av ferie. I 
samband med ein lang sommarferie vil det 
verta satt pris på i stor grad, slik at dei kan 
fortelje klassekameratane sine om det når 
dei byrjar på eit nytt skuleår. 

75 000 

 

Austevoll 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Austevoll kommune BUA Austevoll Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

85 000 
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Austrheim 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Austrheim kommune Opplevelser for barn og 
unge i Austrheim 2021- 
2022 

Tiltaket består av gratis eller billige 
aktiviteter gjennom året, både i ukedager, 
helger og sommerferier, for barn og unge 
mellom 0 og 25 år, både i og utenfor 
målgruppen. Tiltaket drives av 
ungdomsklubben og biblioteket, og mange 
ungdommer jobber frivillig på aktivitetene. 
Aktivitetene består blant annet i åpen hall i 
feriene, karneval, kulturaktiviteter på 
biblioteket, havsport, ulike kurs og kreative 
aktiviteter, familiedager, sommerleir og 
andre aktiviteter i sommerferien, tur til 
trampolinepark og juleaktiviteter. 

140 000 

 

Bergen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I BERGEN 

Ferietiltak Søker vil tilby ferieturer i sommerferien og 
på vinteren samt familiedager i andre 
helger. 

520 000 

STIFTELSEN NYE 
FYLLINGSDALEN TEATER 

Cirkus Balance 2021 Tilbudet omfatter ulike aktiviteter innen 
tradisjonelle Cirkus-tradisjon og nysirkus- 
tradisjon. Tilbudet vil være foregå ukentlig 
over en lengre periode, og vi vil sørge for 
at hver enkelt elev får oppfølging fra 
instruktørene, med egne treningsopplegg 
for hver deltaker. 

200 000 

SPILLHUSET BERGEN Spillsenteret som en 
inkluderende kultur- og 
mestringsarena 

Spillhus Bergens er en møteplass spesielt 
tilrettelagt for unge som faller utenfor. Her 
kan man utforske, bygge opp e-sport lag, 
bli med på sjakkkurs og turneringer, spille 
brettspill og rollespill, få nye venner, være 
med å bestemme, utvikle seg og bygge 
kompetanse, være med i Kodeklubben, 
være aktiv i foreninger, eller bare henge. 

300 000 

BERGEN KOMMUNE 
BYRÅDSAVDELING FOR 
BARNEHAGE, SKOLE OG 
IDRETT 

Aktiv i dalen Målet er å gi varierte, positive fritids- og 
sosialiserendetilbud for målgruppen. det er 
fokus på lystetonte og spennende 
aktiviteter i ferier, foruten kreativ utfoldelse 
innen musikkproduksjon. 

130 000 

WAY FORWARD Fra gata til aktivitet og 
idrett - Bergen 2021 

Way Forward har som hovedmål å fremme 
gode integreringsarenaer for barn og 
unges utvikling, dette gjøres gjennom å 
skape møteplasser og tilbud hvor barn og 
unge deltar, uavhengig av deres sosiale, 
kulturelle og økonomiske bakgrunn. Det vil 
være tilbud om leksehjelp, barneklubb og 
ungdomscafe med varierte aktiviteter. Det 
vil også være tilbud i ferier. 

430 000 

STIFTELSEN CRUX Fuglekassen Tiltaket innebærer ferie og fritidsaktivteter, 
samt kulturopplevelser for barn og familier 
som er i en sårbar situasjon grunnet 
familiens problematikk knyttet til 
kriminalitet, rus og/eller psykisk helse. 
Hovedfokuset er på barna, dvs gi dem 
positive opplevelser som de ikke vil få 
mulighet for ellers, gi økt mestringsfølelse, 
samt også styrke kontakten mellom barna 
og foreldre gjennom felles opplevelser. 

250 000 
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SPORTSKLUBBEN TRANE LIM 
(LIM=LekserIdrettMat) / 
Slettebakken 
Sommercamp 

Fritidsaktiviteter for barn ved Slettebakken 
skole. LIM er også en sosial møteplass 
hva angår skolearbeid og 
idrettsaktivitetene. 

350 000 

AKKS BERGEN Musikkaktivitet for barn 
og unge: Bandleiren 
LOUD, kurs og 
workshops 

Tiltaket skal bidra til mestring, bygge 
selvtillit, etablere nye vennskap og læring. 
Videre skal tiltaket bidra til at barn og 
unge, som normalt ikke deltar på kultur- og 
fritidsaktiviteter, får et fullverdig tilbud og 
kan delta på de samme premissene som 
andre. LOUD! Jentenes bandleir er i 
høstferien, mens kurs og workshops er 
tilgjengelig hele året. 

190 000 

BERGEN KOMMUNE 
BYRÅDSAVDELING FOR 
BARNEHAGE, SKOLE OG 
IDRETT 

Ung og aktiv i Bergen Etat for idrett og idrettslag i Bergen 
kommune tilbyr ferie- og fritidstilbud 
gjennom hele året. 

230 000 

BERGEN RØDE KORS EVA, Bergen Røde 
Kors 

EVA i Bergen Røde Kors ønsker å 
arrangere en sommertur for barn på 
Krisesenteret i Bergen sammen med 
mødrene deres. Turen skal gå til Dale Oen 
Experience i Øygarden over tre dager og 
vil inkludere to overnattinger. Barna blir tatt 
med på klatring, padling, fisking og mange 
utendørsaktiviteter. 

100 000 

VESTLAND 
IDRETTSKRETS 

Inkludering i idretten i 
Bergen 

Vestland idrettskrets sammen med NFF H 
og NHF RV, arbeider med å «bryte ned» 
økonomiske barrierer som hindrer 
deltakelse i idrettsaktiviteter. Arbeidet skal 
også med å øke deltakelsen av barn og 
ungdommer med flerkulturelle bakgrunn. 
Gjennom aktivitetstiltakene gis spesielt 
barn og unge fra lavinntektsfamilier 
mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. 
Aktivitetstiltakene er ferieaktiviteter, 
sykkelkurs for jenter, lavterskel 
idrettsaktiviteter og feltarbeid. 

250 000 

STIFTELSEN ROBIN 
HOOD HUSET 

Fritids- og 
ferieaktiviteter for 
barnefamilier på Robin 
Hood Huset 

Tiltaket vil gjennom aktiviteter i helger og 
ferier gjennom hele året for barn i følge 
med voksne bidra til å bedre 
oppvekstsvilkårene for barn i familier med 
økonomiske og sosiale utfordringer. 
Tiltakets målgruppe er barn i Bergen og 
omland som vokser opp i familier med lav 
inntekt, og deres omsorgspersoner. Alle 
aktiviteter og tilbud er kostnadsfrie. 

930 000 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I BERGEN 

Skattkammeret Bergen Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

400 000 
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BERGEN KOMMUNE 
BYRÅDSAVDELING FOR 
BARNEHAGE, SKOLE OG 
IDRETT 

BUA Åstveit Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

235 000 

BERGEN ELITE 
BALLKLUBB 

Aktivitetstilbudet i 
Loddefjord og Olsvik 
(iLOOL) 

Tiltaket innebærer at fasilitetene ved 
Olsvikåsen videregående skole gjøres 
tilgjengelig for fysisk aktivitet, kultur- og 
fritidsaktiviteter, samt leksehjelp på dagtid 
alle lørdager/søndager samt i ferier i 
skoleåret 2021/22. 

790 000 

ZINKEN UNG Zinken Ungdomsklubb Zinken Ungdomsklubb er et tiltak for 
vanskeligstilt ungdom over hele Bergen. 

300 941 

Bergen kommune Inkludering gjennom 
deltidsarbeid 

Deltakerne gjennomfører et obligatorisk 
arbeidsforberedende kurs over fire kvelder. 
På kurset får de en innføring i 
arbeidslivskunnskap, og hovedmål er å 
arbeide med holdninger knyttet til ulike 
aspekter ved å være i arbeid. 

 

Når deltakerne er ferdig på kurset får de 
tildelt en arbeidskoordinator fra 
Utekontakten som følger opp deltaker i 
prosjektperioden. Det utarbeides en 
individuell oppfølgingsplan med hovedmål 
om å fullføre 50 timer med deltidsarbeid. I 
oppfølgingsplanen kan også andre 
målsettinger inkluderes ut i fra den 
enkeltes behov. Arbeidskoordinator og 
ungdom har gjennom oppfølgingsperioden 
fokus på mobilisering av ressurser, samt 
avdekke eventuelle utfordringer som de 
sammen kan jobbe med for å bedre 
livssituasjonen til den enkelte. 

1 430 000 

BERGEN RØDE KORS Arbeidstrening på 
Fellesverket Bergen 

Arbeidstrening på Fellesverket skal tilby 
alternative mestringsarenaer for ungdom 
som opplever å falle utenfor skole eller 
arbeidsliv, og tilrettelegger rundt den 
enkelte ungdoms behov og forutsetninger. 

150 000 

BERGEN KOMMUNE 
BYRÅDSAVDELING FOR 
BARNEHAGE, SKOLE OG 
IDRETT 

Ferie- og fritidstilbud 
ved Gimle 

Ferie og fritidstilbud ved Gimle er et tiltak 
med en rekke aktiviteter på ettermiddag, 
helg og ferier, for ungdom i Årstad bydel 
som er knyttet til Gimle oppveksttun - 
skole. Målet er å forebygge utenforskap, 
og fremme inkludering og deltakelse, for 
ungdom som er berørt av 
fattigdomsproblematikk. 

400 000 

SPORTSKLUBBEN BRANN Brannsjansen Målsetningen å inkludere unge sårbare i 
arbeidslivet eller motivere dem til å fullføre 
skole. Søker ønsker at kandidatene skal få 
et bedre fundament i livet og ta flere 
bevisste valg slik at de kan komme styrket 
ut av programmet uansett utfall. Tilbudet 
dekker tett oppfølging gjennom hele uken 
og året, tilrettelagt arbeid, fysisk aktivitet, 
faglig påfyll, koordinering av 
hjelpetjenester, sosiale tiltak, servering av 
frukt og lunsj. 

770 000 
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FORENINGEN 
LØVSTAKKEN 
FRIVILLIGSENTRAL 

Løvstakken UT Målet for tiltaket er å gi barn og unge uten 
økonomiske forutsetninger, muligheten for 
å delta i friluftsliv på lik linje med 
jevnaldrende som har bedre forutsetninger. 

199 300 

STIFTELSEN 
MENINGSFULL 
OPPVEKST I LAKSEVÅG 

Aktiv i Bergen Vest Kultur- og fritidstilbud til barn og unge i 
Laksevåg bydel. Åpent i alle skoleferier. 

300 000 

 

Bjørnafjorden 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Bjørnafjorden kommune Utstyrssentral BUA 
Bjørnafjorden 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

600 000 

Bjørnafjorden kommune Alternativ 
meistringsarena for 
ungdom mellom 13-20 
år 

Åpen hall for ungdom mellom 13 og 20 år. 
Målet er å få ungdommene inn fra gata og 
tilby dem et bredt spekter av aktiviteter slik 
at de kan påvirke hvilke aktiviteter de 
ønsker å drive med. Åpen hall vil være 
åpen fire ganger i uken fra kl. 15-18, to 
dager i uken for elever i 
ungdomsskolealder, og to dager for elever 
i videregående skole og opp til 20 år. 

165 000 

 

Bremanger 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Bremanger kommune BUA Bremanger Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

158 000 

 

Bømlo 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

BØMLO 
FRIVILLIGSENTRAL SA 

BUA Bømlo Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

310 000 
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BØMLO 
FRIVILLIGSENTRAL SA 

Ferieklubb Frivilligsentralen søker om tilskudd til 
ferieklubb for 1. - 4. klasse og 4. - 7. klasse 
m overnatting i to ulike sommerferieuker, 
samt aktiviteter i høst og vinterferie og 
adventstid og juleferie. For å unngå 
stigmatisering er tiltaket for alle barn og 
unge, men det er spesielt fokus på å 
rekruttere barn i målgruppen. 

120 000 

 

Etne 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Etne kommune KULTURell ferieDAG 
2021, Etne kommune 

Tiltaket er en åpen, gratis kulturdag i 
høstferien ved to ulike lokasjoner i 
kommunen, der barn og unge som ikke 
deltar i organisaerte fritidsaktiviteter får 
tilbud om å prøve ut ulike kulturaktiviteter. 
Tiltaket er åpent for alle, men barn og unge 
i målgruppen blir spesielt inviterte. Spesielt 
fokus på å få med barn fra flyktningfamilier 
og deres foreldre. 

100 000 

 

Fedje 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Fedje kommune Aktivitetskort for å 
inkludere barn og 
ungdom 

Tiltaket gjer det mogleg for barn og 
ungdom frå familiar med lav inntekt til å 
saman med vener og familier kunne delta 
på kultur- og fritidsaktiviteter. Vi vil lage eit 
aktivitetskort som gir adgang til forskjellige 
aktiviteter i gjennom heile året, med ekstra 
fokus i ferier. Målet er at barn og ungdom 
skal oppleve meistring og likeverdig 
deltaking saman med andre barn og 
ungdom. 

50 000 

 

Fitjar 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTINGA FITJAR 
FRIVILLIGSENTRAL 

Aktiv Fitjarungdom2021 Tiltaket består i å invitere ungdom fra 
8.trinn til 17-årsalder til Åpen Hall 1-2 
kvelder per måned. Lag og organisasjoner 
blir invitert inn til å holde ulike aktiviteter 
som ungdommene kan få teste ut. Målet er 
at ungdommene i kommunen blir koblet på 
flere fritidstilbud og kjent med hvilke tilbud 
som finnes etter å ha prøvd. Tiltaket er 
kostnadsfritt for deltakerne. 

130 000 

 

Fjaler 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTELSEN RØDE KORS 
NORDISK UNITED WORLD 
COLLEGE 

Ferie i friluft UWC RKN ynksjer i samarbeid med Fjaler 
Kommune å tilby barn og ungdom i 
aldersgruppa 6-16 år frå låginnteksfamiliar 
og andre eit ferietilbod i vinterferien, 
sommarferien og haustferien. Prosjektet vil 
vere eit samarbeid mellom UWC RKN og 
Fjaler kommune gjennom fleire ullike 
instansar som barnevernstenesta, NAV, 
flyktningstenesta og folkehelsekoordinator 

60 000 
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Gloppen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Gloppen kommune Sommarjobb - eit steg 
mot sjølvstende 

Gloppen kommune tilbyr ungdom i 
Ungdom i målgruppen sommerjobb / 
ekstrajobb i et prosjekt der de får 
opplæring i søknadsskriving, erfaring fra 
intervjusituasjon, reel arbeidsperiode med 
lønn og påfølgende attest som er nyttig å 
ha med seg i arbeidslivet. 

85 000 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Camp Gloppen Drive for life (tidligere Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med ferietilbudet 
Inspire Camp ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen opplever 
mestring, glede og økt samhold. De ønsker 
med Inspire Camp å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et ferietilbud og være 
en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

85 000 

Gloppen kommune Sommaropplevingar! Gloppen kommune ønsker å gi barn og 
ungdom mellom 10 - 13 år både i og 
utenfor målgruppa en uke med aktiviteter 
og sosiale opplevelser i nærområdet. 
Aktivitetene inkluderer musikk, dans, sport, 
klatring, baking, biljard mm. 

25 000 

 

Gulen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Gulen kommune Gulen frivilligsentral - 
utstyrssentral 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 

 

Høyanger 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Høyanger kommune Sommar og- 
vinterferieaktivitet- 
Høyanger kommune 

Tiltaket vil gje forskjellige ferie og 
aktivitetstilbod til dei ulike aldersgruppene i 
målgruppa i skolens sommerferie og 
vinterferie: 
- Ein overnattingstur over to netter i 
vinterferien 
- Ein overnattingstur over to netter i 
sommarferien 
- Buss t/r Siplo skitrekk x 7 dager 
- Dagsutflukter Førde 2 stk i sommarferie 
- Dagsutflukter Bergen 2 stk sommarferie 
- Aktivitetar i nærmiljøet. Ein aktivitet i veka 
gjennom heile sommarferien( x 8 utflukter) 
. Men og enkelte helger, ellers i året. (3 
utflukter) 

160 000 
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Kinn 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Kinn kommune Ferie og opplevingar er 
gull verdt! 

Kinn kommune tilbyr videreføring av 
sommerferie- og helgetiltak for barn og 
ungdom i målgruppa, som de har arrangert 
siden 2016. Sommerferietiltakene 
inkluderer sjøaktivitetsskole, kystskole, 
friluftsskole, seilskole, fotballskole, 
håndballskole og gårdsuker. Kommunen 
tilbyr også helsetilbud til familier med 
aktiviteter som kanopadling og kajakkurs. 

440 000 

Kinn kommune Opne møteplassar for 
alle 

Kinn kommune har som mål å redusere 
sosiale ulikheter ved å arrangere 
gratisarrangement og fellesaktiviteter 
gjennom hele året, samt i feriene. 
Aktivitetene skal gjennomføres av frivillige 
organisasjoner eller kulturelle institusjoner 
og frivilligsentralene skal være med på å 
tilrettelegge for aktiviteter som gratis kino, 
juleverksted, bowling, feiring av FN.- 
dagen, generasjonsfeiring på Luciadagen 
med mer. 

150 000 

Kinn kommune BUA Målæy "Utstyrssentralen skal drive utlån av 
utstyr for å redusere de økonomiske 
barrierene for deltakelse i ulike ferie- 
og fritidsaktiviteter. Utlån skal være 
gratis eller ha svært lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være faste 
rutiner for samarbeid med én eller flere 
aktører som er i regelmessig, direkte 
kontakt med tilskuddsordningens 
målgruppe (NAV, politi, barnevern eller 
andre). 

150 000 

 

Kvam 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Kvam herad Ung Fritid Ung fritid er kommunens hovedsatsing for 
barn og unge med ulike arrangement / 
tiltak gjennom året innenfor ferie- og 
fritidstilbud for aldersgruppen 11-18 år. 
Tilbudet er universelt, og deltiltakene 
inkluderer vinter- og høstferietilbud som 
LAN-party, kino, bowling og Ungjobb, samt 
møteplass med aktiviteter. 

255 000 

 

Kvinnherad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Kvinnherad kommune Ferie og fritidstilbod for 
born og unge i 
Kvinnherad 

Målet med tiltaket er å gi barn og unge et 
fritidstilbud i ferier. Det vil være tilbud om 
ferieklubb for barn i 1. til 7. klasse og et 
eget tilbud for ungdom i sommerferien og 
aktiviteter i høst- og vinterferien. 

400 000 

 

Luster 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 
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Luster kommune Fritidstilbod og 
aktivitetar i feriane 

Det skal etableres et gratis ferie- og 
aktivitetstilbud for alle barn i 4 - 7 klasse i 
kommunen. Aktivitetene skal i all 
hovedsak foregå ute i naturen og være 
friluftsaktiviteter, det vil også være tilbud 
om en overnattingstur i løpet av 
sommerferien. 

150 000 
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Samnanger 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Samnanger kommune Sommarklubben Målet med tiltaket er å betra høva til at 
fleire barn og unge skal få delta på 
aktivitetar i sommarferien, 
uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale 
situasjon. Tilbodet omfattar ulike aktivitetar 
både utanfor og 
innafor kommunen sine grenser. Tilbodet 
vil vare 5 dagar i sommarferien med 
bading, grilling, kano, indoor skydiving på 
Voss, kino og trampolinepark. Det vert 
servering av eit måltid kvar dag. Tilbodet 
krev påmelding. 

62 600 

 

Sogndal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Sogndal kommune Opplevelseskort og 
aktivitetar knytt til dette 

Tiltak som skal bidra til at alle barn og 
unge, saman med sin familie, som er 
berørt av fattigdomsproblem/vedvarande 
låginntekt skal kunne delta på 
fritidsaktivitetar og få opplevingar på lik 
linje som andre barn og unge. 

160 000 

Sogndal kommune Ferieaktivitet for 
ungdom 

Ferieaktivitetar for barn og unge, i haust-, 
vinter- og sommarferien. Aktivitetar ut ifrå 
ynskje frå deltakarane, sesong og årstid. 
Spesifikt retta mot målgruppa, men og for 
andre barn og unge innanfor aldersgruppa, 
busett i kommunen. 

200 000 

 

Stad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Stad kommune Aktivitetar til born og 
unge 

Stad kommune søkjer om kr. 100.000,- for 
å kunne dekke kostnaden med ferietilbod, 
mestringsarenaer og nye aktivitetsarena 
for born i lavinntektsfamiliar i 
aldersgruppen 6-19 år. 

100 000 

Stad kommune Kulturopplevingar for 
alle i Stad kommune 

Stad kommune søkjer om midlar til å 
kunne kjøpe inntil 500 billettar til 
kulturarrangement og kulturopplevingar. 
Målgruppa for tiltaket er born og ungdom i 
alderen 0-19 år som tilhøyrer husstandar 
med vedvarande lavinntekt. Det skal lagast 
kvartalsvise aktivitetsprogram, og rutiner 
for kjøp, henting og betaling av billettar. 
Det vert også laga rutiner for informasjon 
om og bruk av ordninga. Prosjektet er eit 
breitt samarbeid på tvers av mange 
avdelingar og kommunalområde i Stad 
kommune og eksterne kulturarrangørar. 

80 000 
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Stad kommune Aktivitetskveldar og 
"alle med" dugnad 

Stad kommune, Eid og Selje Frivilligsentral 
saman med private, næringsliv, lag og 
organisasjonarsøkjer om kr. 130.000,- til 
vidare utvikling av tidligare støtta prosjekt 
"Open idrettshall". Tiltaket skal inkludere 
alle i Stad kommune og blir flytta ut frå 
idrettshallen og inn i fritidsklubbar, 
ungdomshus og samlingsplassar for 
ungdomen. Målet med prosjektet er å 
arrangere 16 
aktivitetsdagar/aktivitetskveldar kor 
målgruppa er barnefamiliar og ungdom 13- 
19 år. 

110 000 

 

Stord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

VESTLAND 
IDRETTSKRETS 

Inkludering i idretten på 
Stord 

Vestland idrettskrets sammen med NFF H 
og NHF RV, arbeider med å «bryte ned» 
økonomiske barrierer som hindrer 
deltakelse i idrettsaktiviteter. Arbeidet skal 
også med å øke deltakelsen av barn og 
ungdommer med flerkulturelle bakgrunn. 
Gjennom aktivitetstiltakene gis spesielt 
barn og unge fra lavinntektsfamilier 
mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. 
Aktivitetstiltakene er ferieaktiviteter, 
sykkelkurs for jenter, lavterskel 
idrettsaktiviteter og feltarbeid. 

210 000 

Stord kommune Inkluderande fritid Stord kommune er i ferd med å få 
Fritidserklæringa ut i livet, og skapar eit 
levande engasjment hjå våre 
samarbeidspartanar for barn og unge i 
målgruppa for tilskotsordninga. Kommunen 
skal saman med frivilligheita, lag og 
organisasjonar gi barn og unge tilbod om å 
delta i minst ein fritidsaktivtet samt gi 
moglegheit til kultur- og opplevelsestilbod, 
og vil syngleggjera alle tilboda gjennom 
aktivtetskalenderne som skal utarbeidast 
slik at tilbodet vert synleg og kontakt med 
frivilligheten, lag og organisasjonar vert 
enklare å få til og meir tilgjenglelg enn den 
er idag. Gjennom den digitale løysinga 
Join får men ein enkel og god 
administrasjon av ordninga, og ein sikrar 
tilbodet til alle som treng det på ein rettvis 
og god måte. 

200 000 

Stord kommune Utlånsordning BUA- 
Stord 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

260 000 



140 
 

Stryn 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STRYN 
FRIVILLEGSSENTRAL 

BUA Stryn Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

300 000 

 

Sunnfjord 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Sunnfjord kommune EIN BUA i Sunnfjord 
kommune 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

550 000 

 

Sveio 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Rogaland 

Skattkammeret Sveio Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

250 000 

 

Tysnes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

TYSNES IDRETTSLAG Klatring for alle Klatring for alle innebærer at det skal 
arrangeres et regelmessig gratis 
klatretilbud for barn og unge i Tysnes 
kommune. Tilbudet omfatter gratis 
uforpliktende/drop-in klatring for barn og 
unge sammen med trygge voksne i 
Tysneshallen. 

20 000 
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Ullensvang 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Ullensvang kommune Vanvittig morro 2021 Ullensvang kommune ynskjer å gje 
barnefamiliar som elles ikkje har 
mogelegheit/føresetnadar til å reise på 
ferie, sjansen til å oppleva gode 
ferieminner saman med heile familien. Dei 
ynskjer å tilby ein gratis ferietur der 
familiane får mogelegheit til å dele gode 
opplevingar og skapa felles minner. 

200 000 

Ullensvang kommune Ung jobb for 15, 16 og 
17 åringer 

Ung jobb for 15, 16 og 17 åringar er eit 
prosjekt for å få fleire ungdommar inn i 
arbeidslivet . Det er eit hovedmål å gje 
tilbudet mest til dei som bur i fattige 
familier, invandrarbakgrunn eller andre 
som strevar med å få ein god og trygg 
plass i samfunnet. 

150 000 

 

Vaksdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Vaksdal kommune UNG IVAKSDAL Ung i Vaksdal er ulike aktiviteter på tverrs i 
kommunen, her kan alle delta uansett 
bakgrunn. Eksempler på aktiviteter er 
rafting, kino, svømming og skitur. 

150 000 

Vaksdal kommune Bulk - Barn og unges 
låneklubb - trenger 
utstyr 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis 
eller ha svært lave kostnader for 
målgruppen. Det skal være faste rutiner 
for samarbeid med én eller flere aktører 
som er i regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

185 000 

 

Voss 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

VOSS HERAD 
KOMMUNALAVDELING 
KULTUR OG FRITID 

Ferieaktivitetar for 
ungdom på Voss 

Ferietiltak for ungdom i Voss, i sommer-, 
vinter-, og høstferie med varierte 
aktiviteter. 

150 000 

VOSS RØDE KORS 
LOKALFORENING 

Aktivitetskortet Aktivitetskort til 230 barn og unge (6-19år) 
berørt av fattigdomsproblem i Voss herad. 
Målet med tiltaket er å dempe 
konsekvensene av fattigdom blant barn og 
ungdom. Aktivitetskortet gir tilgang på 
aktiviteter som kino, svømmehall, bowling 
osv. 

424 500 

VOSS 
IDROTTSLAG 

Livslang Skiglede Skiopplæring og integrering i skimiljø og 
kultur, gjennom kveldstrening ein gong i 
veka, aktivitet i feriar og 
skileikarrangement i regi av Voss Alpin. 

80 000 

 

Øygarden 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 
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Øygarden Aktivitet for barn og 
unge i Øygarden 

Søker vil tilby gode og inkluderende 
aktiviteter til alle barn og unge i Øygarden 
kommune uavhengig av økonomi og 
psykososiale forhold. Søker vil tilrettelegge 
for et bredt utvalg av tilbud over hele 
kommunen. Alle instanser i kommunen 
skal arbeide for å rekruttere barn og unge 
fra målgruppa. 

850 000 

FORENINGEN BASECAMP 
UNGDOMSDIAKONITILTAK 
/BASECAMP YDS- 
BASECAMP YOUTH 
DIACONAL SERVICE 

Basecamp Aktiviteter 
for alle 

Basecamp Aktiviteter for alle skal bidra til å 
gi ungdom i alderen 13-20 år, som av ulike 
årsaker ikke har mulighet til dette ellers, 
opplevelser og erfaringer av mestring . 

170 000 

STIFTINGA TRELLEVIK 
KYSTKULTURSENTER 

Stiftinga Trellevik 
Kyskultursenter 

Tiltaket "Mellom Holmar og Skjær" blir i sin 
helhet drevet på dugnad av medlemmer av 
Trellevik Båtlag. Tiltaket handler om å tilby 
aktviteter ute. 

35 000 

WAY FORWARD Fra gata til aktivitet og 
idrett - Nye Øygarden 
2020-2021 

Way Forward har som hovedmål å fremme 
gode integreringsarenaer for barn og 
unges utvikling, dette gjøres gjennom å 
skape møteplasser og tilbud hvor barn og 
unge deltar, uavhengig av deres sosiale, 
kulturelle og økonomiske bakgrunn. Det vil 
være tilbud om leksehjelp, barneklubb og 
ungdomscafe med varierte aktiviteter. Det 
vil også være tilbud i ferier. 

200 000 

 

Årdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Årdal kommune Utvidet utstyrsbank Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

60 000 
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Viken 
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Asker 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Asker kommune Kultur- og fritidstilbud 
for barn og ungdom i 
Asker 

Ungkultur søker med dette hovedsakelig 
om personalressurser til å videreføre, 
videreutvikle og forsterke sitt gratis kultur- 
og fritidstilbud. Søker ønsker å etablere og 
utvide tilbud som de mener når 
målgruppen i større grad ved å vektlegge 
gruppeaktivitet og jr-tilbud. 

1 100 000 

STIFTELSEN NAKUHEL 
ASKER - LOKALT SENTER 
FOR NATUR KULTUR OG 
HELSE 

Inkluderende 
aktivitetsfellesskap for 
barn og unge ved 
NaKuHel Asker 

Det søkes om støtte til 2 ulike typer 
aktivitetsfelleskap for barn og unge ved 
senteret: Ferieleire og Fritidssamlinger. 
Leirene foregår i vinter- høst og 
sommerferien. Målet er å gi et gratis 
ferietilbud for opptil 40 barn fordelt på ulike 
leiruker. Fritidssamlinger er et tilrettelagt 
tilbud for barn og unge og deres familier. 
Det legges opp til 7 samlinger totalt. 
Kjernen i begge tiltak er 
mestringsopplevelser, læring og glede 
innenfor rammen av trygge sosiale 
fellesskap. Varierte uteaktiviteter og fokus 
på mat og tilberedelse av lokale råvarer 
ute og inne, er tema i begge tiltak. 

218 000 

Asker kommune Sommerjobb i avdeling 
Aktivitet og Utvikling 

Søker ønsker å gi et tilbud om sommerjobb 
til ca. 26 ungdommer i alderen 17 til 25 år 
og at alle får tilbud om å jobbe to uker 
hver. Sommerjobbene vil gjennomføres i 
perioden juni, juli og august. Aktuelle 
søkere til sommerjobbene vil få tilbud om 
jobbsøkerveiledning i løpet april og 
kontrakter skrives i mai. 

536 000 

Asker kommune En videreutvikling av 
sommerjobbprosjektet 

Sommerjobbprosjektet vil bidra med 
tidligere inkludering av unge i 
lavinntektsfamilier. Uten arbeidserfaring er 
det vanskelig å komme inn på dagens 
arbeidsmarked, spesielt for de med 
begrenset nettverk. Får man 
arbeidserfaring tidlig viser det seg at det er 
lettere å få arbeid senere. De unge i 
prosjektet vil få muligheten til å tjene egne 
penger, få kunnskap og erfaringer for livet. 

625 000 

INN PÅ TUNET NORGE SA Ferie tilbud og 
alternativ 
mestringsarena Hauger 
gård 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

62 500 
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Aurskog-Høland 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

INN PÅ TUNET NORGE SA Inn på tunet ferietilbud 
og alternativ 
mestringsarena på 
Kollerud gård 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

150 000 

BYGDETRUPPEN TEATER Sommerteater for barn Bygdetruppen teater ønsker å tilby 
sommerferietilbud med overnatting, som 
varer i 5 dager. Barna kan velge mellom 3 
ulike kurs, og det er også lagt opp til sosialt 
samvær på kveldene etter kursene er 
ferdig. Kursavgift er differensiert for barn i 
lavinntektsfamilier og andre. 

30 000 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Aurskog-Høland Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 

 

Bærum 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Bærum kommune Inkludering av barn og 
unge i Bærum, 2020 

Målet med tiltaket er å styrke barn, unge 
og deres familier i områder berørt av 
fattigdomsproblematikk/ med stor andel 
minoritetsspråklige, gjennom å gi dem 
muligheten til å delta i kultur, friluft -og 
ferieaktiviteter på lik linje med andre 
familier. 

1 500 000 

BÆRUM RØDE KORS Mat på Fellesverket - 
samlende og 
inkluderende 

Søker ønsker å tilby varm, gratis mat til 
ungdommene som kommer på 
Fellesverket 3 dager i uken i en utviklende 
og inkluderende ramme i kafèen på 
Fellesverket. Søker ønsker å organisere 
aktiviteten som en arbeidstreningsarena 
for ungdom som trenger dette for å styrke 
sin CV og fremtidige jobbmuligheter. 

300 000 

BÆRUM RØDE KORS Sommeråpent 2021 Søker ønsker å holde Fellesverket åpent 
gjennom sommermånedene og dermed 
tilby en trygg møteplass for ungdom og 
som en base for annen aktivitet som for 
eksempel deltakelse på Ungdom og fritids 
Camp Kadetten. 

150 000 
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RYKKINN 
FRIVILLIGSENTRAL 

Ferie på Rykkinn Tiltaket innebærer at det skal arrangeres et 
regelmessig fritidstilbud i fellesferien for 
målgruppen. Tilbudet omfatter ulike 
aktiviteter for barn og unge og for deres 
familier. Tilbudet vil gjennomføres 2-3 
dager i uken på dagtid. Det er opprettet 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

500 000 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON OSLO 

Skattkammeret Rykkinn Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

480 000 

Bærum kommune BUA- Marie Plathe Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

255 000 

 

Drammen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

FORELDRERÅDET 
GULSKOGEN SKOLE 

Ekte Kjærlighet På 
Gulskogen 

Søker ønsker å skape et variert og 
inkluderende aktivitetstilbud til elevene ved 
bydelens skoler. 

993 000 

RETT FRAM 
OPPLEVELSER 

MS Sommerferie 2021 Rett Fram Opplevelser er en frivillig 
organisasjon som skaper aktiviteter, 
opplevelser og minner for livet til barn, 
unge og barnefamilier som av forskjellige 
årsaker holdes utenfor det sosiale 
fellesskapet. Søker vil tilby dagsturer med 
seilbåt som inneholder bespisning, bading, 
fiskemuligheter og samhold . 

350 000 

SKI- OG BALLKLUBBEN 
DRAFN 

LederPuls LederPuls er et aktivitetslederkurs med 
deltakere fra Galterud og Marienlyst 
ungdomsskole som går igjennom en 
teoretisk (akademi) del, og en aktivitetsdel. 

250 000 

Drammen kommune Sommerjobb Tiltaket er rettet mot ungdom i alderen 15 
til 18 år i Drammen kommune. 
Sommerjobbprosjektet vil være med på å 
gi ungdommene muligheter som de ellers 
ikke hadde fått, så som arbeidserfaring, 
referanse, aktivitet og egen inntekt. 

400 000 

Frelsesarmeen Sammen etter skoletid - 
leksehjelp, opplevelser 
og ferietilbud 

Tiltaket innebærer et tilbud etterskoletid 3. 
dager i uken med felles måltid. I 
forbindelse med flerkulturell kvinnegruppe 
annen hver uke tilbyr søker også 
leksehjelp og lekegruppe for de minste. 

480 000 
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Drammen kommune Kulturverksted Ung 
Kultur. 

Down Under er et ungdoms kulturhus i 
Drammen kommune. Huset er åpent for 
alle i alderen 9 år og oppover. Søker 
ønsker å starte opp 3 tiltak i 2021 hvor 
målet er å nå ut til barn og unge som i dag 
ikke er brukere av våre eksisterende tilbud. 
Målet er å gi et gratistilbud til barn og unge 
som av forskjellige grunner ikke melder 
seg på ordinære kurs og fritidsaktiviteter. 

400 000 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I DRAMMEN 

Friminuttet Tiltaket er et etter skoletidstilbud for barn 
fra 1. til 7. klasse. Det omfatter aktiviteter, 
leksehjelp, trening på og utvikling av økt 
sosial kompetanse, relasjon med andre, 
måltider og ferietilbud. Det er åpent 
gjennom skoleåret og i flertallet av skolens 
ferier. 

800 000 

NEDRE EIKER RØDE 
KORS 

Spennende ferie og 
fritid 

Målsetningen med tiltaket er at 
marginaliserte barn og ungdom i Nedre 
Eiker kommune skal få tilbud om å delta i 
fritidsaktiviteter gjennom året, og gi barn 
og ungdom og deres familier mulighet til å 
delta på aktiviteter i feriene, gjennom 
vinter- og sommerleir, samt enkelte 
aktiviteter igjennom året. 

450 000 

Drammen kommune Lavterskel ferie- og 
fritidstilbud 

Utvikle og utvide Undergrunnens tilbud og 
kulturinnhold, bidra til aktivitet i 
nærområdet og øke samarbeid med skole, 
lag og foreninger og andre for å gi et bredt 
kostnadsfritt kultur og fritidstilbud. 

300 000 

BEVISSTUNG BevisstUng- Alle 
ungdom skal ha 
mulighet til et tilbud 
etter skole tid. 

Tiltaket skal tilby ungdom varierte og gratis 
aktiviteter på fritiden og i ferier. Tiltaket 
retter seg mot ungdom med 
innvandrerbakgrunn og ungdom som 
vokser opp i lavinntektsfamilier. 

500 000 

Drammen kommune Gratis kulturopplevelser 
på G60 

Hovedmålet med tiltaket er å kunne tilby 
både aktiviteter og opplevelser, som er 
gratis, og dermed gi nye muligheter for en 
gruppe unge i Drammen uten at økonomi 
skal være det styrende for muligheten til å 
delta i kulturell aktivitet. 

300 000 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I DRAMMEN 

Skattkammeret 
Utlånssentral 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis 
eller ha svært lave kostnader for 
målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

250 000 

Drammen kommune Ung og aktiv på Fjell Søker ønsker å tilby gratis aktiviteter som 
bidrar til deltakelse og medvirkning fra 
flest mulig barn og unge på Fjell og i 
Drammen for øvrig som ellers i liten grad 
har midler til å benytte seg av 
eksisterende tilbud. 

600 000 
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Eidsvoll 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

VÆR SÅ GOD 
MATUTDELING 

Verksteder, kurs, 
møteplasser og tilbud 
for barn og ungdoms 
inkludering 

Vær så god matutdeling tilbyr verksted, 
kurs og møteplasser som er åpent for alle 
barn og ungdom. Aktivitetene inkluderer 
konserter og arenaer med og for barn og 
ungdom, kurs innen redesign, foto, film, 
musikk, sang, band, 
musikkprogrammering, lys og lyd, dans, 
kunst, grafisk design og 
programmeringskurs. 

350 000 

Eidsvoll kommune Ferietilbud Barn og 
Unge i Eidsvoll 

Eidsvoll kommune planlegger å arrangere 
vinterferie-, sommerferie- og 
høsteferiefestivaler for barn og ungdom 
både i og utenfor ordningens målgruppe. 
Programmet er variert, slik at deltagerne 
har mange aktiviteter å velge mellom innen 
blant annet kultur, musikk, LAN party, film, 
friluftsliv og mekking av moped. 

435 000 

PINSEKIRKEN HÅPET Band for barn Pinsekirken-Håpet ønsker å tilby 
bandøvelser for barn på barneskolen. 
Tilbudet skal være åpent og gratis for alle, 
og vil være tilrettelagt både for barn som 
allerede kan spille et instrument / har 
erfaring med å synge, og barn som ikke 
har erfaring. Pinsekirken kan bistå m 
kjøring og henting ved behov. Mat vil bli 
tilbudt. 

100 000 

 

Enebakk 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Enebakk kommune Aktiv fritid for alle "Aktivt fritid for alle" har som sitt 
overordnede mål å forebygge utenforskap 
og ekskludering. Dette skal kommunen 
gjøre ved å hjelpe de som trenger det med 
å skaffe seg nødvendig utstyr. På den 
måten skal alle som ønsker det få mulighet 
til å delta på fritidsaktiviteter på lik linje 
med andre jevnaldrende. 

200 000 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Camp Enebakk Drive for life (tidligere Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med ferietilbudet 
Inspire Camp ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen opplever 
mestring, glede og økt samhold. De ønsker 
med Inspire Camp å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et ferietilbud og være 
en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

85 000 

 

Flesberg 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 
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DRIVE FOR LIFE AS Inspire Camp Flesberg Drive for life (tidligere Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med ferietilbudet 
Inspire Camp ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen opplever 
mestring, glede og økt samhold. De ønsker 
med Inspire Camp å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et ferietilbud og være 
en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

85 000 
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Flå 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Flå kommune Sommergøy og 
aktivitetsdag 

Målsettingen med tiltaket er å gi barn og 
unge både i og utenfor målgruppen i Flå 
gode sommeraktiviteter og arena for 
mestring og tilhørighet. Tiltakene er gratis 
og det gjennomføres ulike aktiviteter på 
dagtid i løpet av en uke i sommerferien. 
Et supplerende deltiltak er å gi barn og 
unge i målgruppen og deres familier et fint 
ferieminne sammen i en fornøyelsespark. 

50 000 

 

Fredrikstad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

FREDRIKSTAD 
SPEIDERRÅD 

Piratleir og 
sommerklubb 

Piratleiren og sommerklubben er en 
aktivitet med vekt på friluftsliv, samhold og 
samarbeid hvor unge leder barn. Tilbudet 
er åpent for alle barn i 1.-7. klasse. I 2021 
planlegger søker å utvide tilbudet fra 2 til 3 
uker. Som vil øke kapasiteten med 50%. 
Søker mener dette er spesielt viktig i 2021 
siden det mest trolig vil være flere barn 
som ikke får en ferieaktivitet grunnet 
COVID. 

1 200 000 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I ØSTFOLD 

Skattkammeret 
Fredrikstad 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

750 000 

Fredrikstad kommune Virksomhet Fritid i 
Fredrikstad 

Tiltaket handler om å kunne gi barn og 
unge, som ellers ikke har mulighet, 
opplevelser og aktiviteter i helger og ferier. 
Uten kostnad. Det vil også være fokus på å 
skape en relasjon med trygge 
voksenpersoner, og at barn og unge ellers 
kan få informasjon om våre avdelinger og 
benytte seg av våre tilbud gjennom hele 
året. 

600 000 

Fargespill Østfold Fargespill Østfold- 
Fargerik møteplass 
Fredrikstad 2021 

FARGERIK MØTEPLASS FREDRIKSTAD 
er en helårs møteplass med kulturtilbud 
rettet mot barn og ungdom i målgruppen. 
Møteplassen vil holde til på St. Croix- 
huset 3 dager pr. uke og baseres på sang 
og dans fra brukernes kulturer. I tillegg vil 
prosjektet ha jevnlige sosiale samlinger og 
tilbud i skolens ferier. Instruktørene er 
profesjonelle utøvere og pedagoger med 
flerkulturell kompetanse. Tiltaket skal 
munne ut i en konsert på Kulturhuset Blå 
Grotte hvert år sammen med profesjonelle 
musikere. FARGESPILL ØSTFOLD 
samarbeider med sentrumsskoler, St. 
Croix- huset, Kulturhuset Blå Grotte, 
Fredrikstad Kommune, FRIS, Kulturskolen 
i Fredrikstad, Inkluderings og 
flyktningkoordinator, Fredrikstad Sentrum 
Frivilligsentral m.fl. 

400 000 
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FREDRIKSTAD KOMMUNE 
SEKSJON KULTUR, MILJØ 
OG SAMFUNNSUTVIKLING 

Barnas verdensdager i 
Fredrikstad - hele året 

Tiltaket skal ha som målsetning å gjøre en 
positiv forskjell i hverdagen for utsatte barn 
i Fredrikstad og deres familier. Dette vil 
Home-Start Fredrikstad, Fredrikstad 
sentrum Frivilligsentral og Barnas 
verdensdager i Fredrikstad gjøre ved å 
initiere til gratis arrangementer i forskjellige 
bydeler hvor søker vil invitere lokale 
familier til å delta både med planlegging og 
gjennomføring. 

228 896 

CHRISTIANIA CERAMIC 
WISAM CADI AL SAMAD 

Keramikk prosjekt: 
Tilbake til Røttene! 

Tiltaket består i å arrangere keramikk kurs 
for barn og unge. Kurset avsluttes med en 
utstilling av arbeidet til deltakerne. 
Deltakere vil rekrutteres i samarbeid med 
både kommunale tjenester og frivillige 
orgnasiasjoner. 

351 824 

Fredrikstad kommune Inkluderende 
fritidstilbud til ungdom i 
Fredrikstad 

Søker ønsker å skape aktivitetstilbud som 
er gratis innenfor ungdommens interesse 
områder, med mål om å gi attraktive 
opplevelser gjennom aktivitet, tilhørighet 
og gi flere av de samme mulighetene som 
andre har. 

250 000 

 

Frogn 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Frogn kommune Utlånsentralen Bua 
Drøbak 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

300 000 

INN PÅ TUNET NORGE SA Inn på tunet ferietilbud 
og alternativ 
mestringsarena på gård 

Tiltaket tar utgangspunkt i gården som 
aktivitetsarena med de ressurser som er 
tilgjengelig på gården og i nærmiljøet. 
Målet er å gi deltakerne positive 
opplevelser og mestringsfølelse, samt øve 
egenskaper som utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og 
gjennomføringsevne. Det skal opprettes 
samarbeid med kommunale tjenester og 
frivillige lag og foreninger for å kunne gi et 
variert tilbud og for å rekruttere barn og 
unge i målgruppen. 

150 000 

 

Gjerdrum 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Gjerdrum kommune Alle skal med – aktiv i 
Gjerdrum 

Gjerdrum kommune skal med dette tiltaket 
tilby lokalt aktivitetskort, kurs (lyd- og 
lysteknikk, instrument, ol), utlånsordning, 
ferieaktiviteter i feriene i form av dagsturer 
og overnattingsturer, LAN-arrangement og 
et etterskoletid-tilbud. Tiltakene skal 
forebygge negative konsekvenser av 
fattigdom og bistå barn og unge som av 
andre grunner er i en sårbar situasjon. 

180 000 
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Gol 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Gol kommune Ferie aktiviteter for 
barn, unge og familier 

Aktivitetsdager for barn i alderen 0-19 år 
og familier med fokus på å skape positive 
ferie opplevelser og minner. Målgruppen er 
barn som ikke ellers vil få disse 
opplevelsene, men enkelte dager er det 
åpent for alle å delta, da man ser positive 
effekter av å ha en blandet gruppe. 

190 000 

 

Halden 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Halden kommune Et inkluderende 
fritidsmiljø i Halden 

Halden kommune vil med tiltaket 
videreutvikle og etablere felles forståelse 
og langsiktig koordinert samarbeid mellom 
det offentlige og frivillige arbeidet som er 
rettet mot barn og foreldre i 
lavinntektsfamilier i Halden. Blant annet 
skal det arrangeres aktiviteter og turer for 
elever ved Halden videregående skole og 
Låby skole, det skal utarbeides et 
gamingtilbud for ungdom og det skal 
arrangeres ferieopphold og dagsturer for 
barnefamilier i målgruppen. Totalt oppgir 
de å nå rundt 800 barn og ungdom i 
kommunen i løpet av tilskuddsåret. 

988 000 

VÅR VERDEN Internasjonale 
kulturmøter og 
familiearrangementer 
2021 

Målet med tiltaket er å arrangere 26 gratis 
kulturarrangementer for innbyggerne i 
Halden gjennom tilskuddsåret. Fokus på å 
få med lavinntektsfamilier. 
Arrangementene spenner fra forskjellige 
matlagingskurs, ulike workshops og kurs 
for ungdom, formingsverksverksteder, 
konserter, kino og forestillinger i Halden 
sentrum. Unge frivillige bidrar i 
gjennomføringen av arrangementene. 

500 000 

EXTRA GIVERGLEDE 
HALDEN 

Sunn mat og sosial 
aktivitetsarena 

Tiltaket «Sunn mat og sosial 
aktivitetsarena» er et prosjekt som jobber 
for å gi barn og ungdom en god holdning 
og godt forhold til sunn og god mat. 
Tiltaket vil også operere som en sosial 
aktivitetsarena for barn og ungdom som 
vokser opp berørt av barnefattigdom. 
Tiltaket vil gi sunn mat til barn og ungdom 
i målgruppen 1-2 ganger i uken og utover 
dette ha et sosialt aktivitetstilbud og 
samlingssted for den samme målgruppen 
disse dagene. Utover dette vil prosjektet 
ha som mål å gjennomføre 
matlagingskurs med fokus på sunn og 
billig mat for målgruppen og dens familie 
for å få et større fokus på sunn og 
ordentlig mat i familier som er berørt av 
fattigdom. Resultatet av prosjektet vil 
også tilgjengelig gjøres for andre som 
jobber med målgruppen som en ressurs. 

200 000 
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STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I ØSTFOLD 

Skattkammer Halden Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis 
eller ha svært lave kostnader for 
målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

200 000 

 

Hemsedal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hemsedal kommune Aktiv inkludering Psykisk helsetjeneste skal invitere til 
dagsturer og overnattingsturer, og til 
dagstreff som familiemiddag, julebord og 
skikurs. Målgruppen er levekårsutsatte 
familier og familier berørt av helseproblem. 

100 000 

 

Hole 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

RINGERIKE OG HOLE 
RØDE KORS 

Barnas Røde 
Kors(BARK), Hole 

Tiltaket består i en organisert 
gruppeaktivitet med ulike aktiviteter 2 timer 
annenhver uke for barn og ungdom mellom 
6 og 18 år, samt ulike ferieaktiviteteter for 
barn, ungdom og familier som sommerleir, 
overnattingsturer, aktivitetsdager og 
juletrefest. 

125 000 

Hole kommune Aktiv sommer for 
ungdom 

Hole Ungdomsfrivilligsentral ønsker også i 
år å organisere en ferieuke (5 dager) for 25 
ungdom mellom 12-18 år i Hole kommune. 
Målet med tiltaket er å gi ungdom i 
kommunen en mulighet til å delta på 
ferieaktiviteter en uke i august, uavhengig 
av familiens økonomiske situasjon 
hjemme. Det vil være 5 ulike aktiviteter 
spredd over 5 dager, som turer til Fangene 
på Fortet, Altitude trampolinepark, 
Tusenfryd og overnattingstur med 
båtaktiviteter og padling. 

48 000 

 

Hurdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Hurdal kommune Ferieaktiviteter for barn 
og unge fra 
lavinntektsfamilier 

Tiltaket innebærer at det gis et gratis 
aktivitetstilbud i sommer-, høst- og 
vinterferien for barn og unge mellom 6 og 
18 år i Hurdal. Målgruppen er barn og 
unge fra lavinntektsfamilier, men for å 
unngå stigmatisering vil alle barn i 
aldersgruppen få plass. Det vil være et 
variert og attraktivt aktivitetstilbud både i 
og utenfor Hurdal. Tilbudet omfatter to uker 
i sommerferien deriblant en uke med 
Sommerlab i regi av Forskerfabrikken, og 
minimum tre aktiviteter i henholdsvis høst- 
og vinterferien. 

150 000 

 

Indre Østfold 
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Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Indre Østfold kommune Ferie, fritid og mestring 
i Indre Østfold 

Ferie, fritid og mestring i Indre Østfold vil 
legge til rette for gode opplevelser familier, 
barn og unge i mellom. Tiltaket skal sørge 
for at kommuneområdene, sammen med 
frivillighet og næringsliv skal dra i samme 
retning for innbyggerne, spesielt de som 
opplever utfordringer ihht lavinntekt. Lokale 
aktivitetstilbud skal prioriteres. Ungdom, 
fortrinnsvis med lavinntektsutfordringer 
skal få muligheter til å bli kjent med 
arbeidslivet. 

500 000 

Indre Østfold kommune Ungdom for barn Ungdommer (16-19 år) skal søke og få 
mulighet til å jobbe ved alle fem 
innbyggertorg og bibliotek i kommunen. De 
får lønn og kan selv betale for å delta på 
aktiviteter som koster penger, både 
fritidsaktiviteter og kulturaktiviteter. 
Ungdommenes oppdrag er å skape og 
drive et gratis fritidstilbud for yngre barn (0- 
13 år) og deres familier. 

800 000 

FRIVILLIGHETSSENTRALE 
N I TRØGSTAD 

BUA Trøgstad Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

80 000 

ASKIM FOTBALL Alle i G 2007 til Ål Cup. 
Askim fotball 

Askim fotball skal med dette sørge for at 
alle spillerne i årgang 2007, med flere 
familiemedlemmer, skal få være med på Ål 
cup 2021. Oppholdet inkluderer 4 dager 
med kjekke ferieaktiviteter. Klubben har 
medlemmer fra målgruppen. 

30 000 

Indre Østfold kommune Home-Start 
Familiekontakten Indre 
Østfold 

Home-Start Familiekontakten Indre Østfold 
vil med dette tiltaket gi barn og familier 
gode opplevelser sammen igjennom året. 
Aktivitetene innebærer flere dagsturer og 
overnattingsturer ila sommerferien, 
høstferien og vinterferien, samt 
teaterbesøk og kreativt verksted i løpet av 
året. 

250 000 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I ØSTFOLD 

Skattkammer/Løkkis 
Indre Østfold 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

500 000 

CHRISTIANIA CERAMIC 
WISAM CADI AL SAMAD 

Keramikk prosjekt: 
Tilbake til Røttene! 

Tiltaket består i å arrangere keramikk kurs 
for barn og unge. Kurset avsluttes med en 
utstilling av arbeidet til deltakerne. 
Deltakere vil rekrutteres i samarbeid med 
både kommunale tjenester og frivillige 
organisasjoner. 

100 000 

 

Jevnaker 
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Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Jevnaker kommune BUA Jevnaker Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

289 000 

 

Kongsberg 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

KONGSBERG RØDE KORS Utlånssentral 
Kongsberg 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

110 000 

Kongsberg kommune NaKuTe-camp. 
Sommercamp for barn 
9-12 år med natur, 
kultur og teknologi. 

NaKuTe-camp er en ukes sommercamp 
innen Natur, Kultur og Teknologi, der totalt 
80 barn i målgruppen får heldagsaktivitet 
på kulturskolen, vitensenteret og ute på tur 
i samarbeid med Kongsberg og omegn 
Turistforening. Barna får tilbud om ulike 
aktiviteter knyttet til temaene, under 
veiledning av fagpersoner. NaKuTe-camp 
er i uke 26 og uke 33, kl. 10-15 hver dag. 
Det serveres lunsj hver dag, og kommunen 
bidrar med transport der dette trengs. 
Tilbudet er gratis. 

150 000 

KONGSBERG RØDE KORS Barnas Røde Kors 
Kongsberg 

Et lavterskel, gratis tilbud til 
barneskolebarn med fokus på mestring og 
integrering. 

80 000 

Kongsberg kommune Ferieåpent på 
Kongsberg Vitensenter 

Ferieaktiviteter på Kongsberg Vitensenter 
er et drop-inn tilbud for aldersgruppen 6-18 
år i vinterferien, sommerferien og 
høstferien. Frileik med teknologi som tema, 
men også tilpassede grupper, temaer og 
kurs. Målgruppen er barn og unge, med et 
spesielt fokus på å nå barn i 
lavinntektsfamilier og barn i 
innvandrerfamilier. Tilbudet krever ingen 
forkunnskaper eller krav til utstyr, og er helt 
gratis. 

150 000 

 

Krødsherad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Krødsherad kommune GØY/Sommergøy i 
Krødsherad kommune. 
Ferietilskudd og 
aktivitets kostnader til 
barn i 
lavinntektsfamilier. 

Tiltaket skal bidra til at barn og unge i 
kommunen, uavhengig av foreldrenes 
økonomi, skal få mulighet til å delta på 
forskjellig aktiviteter i skolens ferier. Det vil 
blant annet være tilbud om en 
overnattingstur, "åpen idrettshall, klatring, 
skogsturer m.m. 

100 000 
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Lier 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STOPPEN SPORTSKLUBB Like muligheter for alle Stoppen SK er en idrettsklubb ønsker å 
videreføre og styrke rollen som 
inkluderingsansvarlig i klubben, som jobber 
med å følge opp familier med barn som 
ønsker å delta i idretten. I tillegg 
arrangeres det en rekke aktiviteter som 
åpent klubbhus for barn og unge i ulike 
aldersklasser, løkkefotball hver lørdag, 
fotballcup på utvalgte kvelder, 
gratisplasser på fotballskole på sommeren, 
gratisplasser på fotball-FFO temakvelder 
m.m. Aktivitetene skal være for de som 
ønsker det. 

150 000 
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DRIVE FOR LIFE AS Inspire Lier Drive for life (tidl. navn: Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med 
aktivitetsprogrammet Inspire, ønsker de å 
skape en trygg lokal arena der målgruppen 
opplever mestring, glede og økt samhold. 
De ønsker med Inspire å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et fritidstilbud og 
være en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

200 000 

 

Lillestrøm 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Lillestrøm kommune Ung i jobb Tiltaket skal tillby ungdom i målgruppen en 
tilrettelagt vei inn i arbeidslivet der de får 
utvikle seg og oppleve mestringsfølelse, se 
resultater av egen arbeidsinnsats og utvide 
sine egne muligheter for å få jobb senere. 
15 ungdom i målgruppen skal få tilbud om 
jobbsøkerkurs, sommerjobb og oppfølging 
gjennom året. 

500 000 

Lillestrøm kommune Ferieaktiviteter for barn 
og unge 

Kommunen ønsker å arrangere 
ferieaktiviteter i alle skolens ferier. Tilbudet 
skal være for barn og unge fra 
lavinntektsfamilier i Lillestrøm kommune. 
Tiltakene vil også favne barn og unge i 
familier som strever av andre årsaker, og 
som trenger gode ferieopplevelser. 
Aktivitetene tilbys alle barn og unge i 
kommunen. Alle aktiviteter skal være gratis 
for alle fra lavinntektsfamiliene og andre 
sårbare grupper. Det vil bli et bredt utvalg i 
tilbud og aktiviteter både innad og utenfor 
kommunens grenser. 

700 000 

Lillestrøm kommune Møtested biblioteket Fast gratis ukentlig tilbud for eldre barn og 
ungdom i eller rundt bibliotekets lokaler 
med et variert tilbud av kurs og aktiviteter 
der barn og unge kan oppleve mestring, 
lærdom og fellesskap uavhengig av 
økonomisk, etnisk, språklig eller sosial 
bakgrunn. Fast månedlig treff for familier i 
samarbeid med kulturskolen, der man kan 
få prøve seg på kulturskoleaktiviteter. 

740 000 

LIONS CLUB SØRUM Sørum-modellen ( tidl. 
Lions Fritid med 
Bistand) 

Tiltaket handler om å skape et nettverk 
mellom lag/foreninger og skolen der eleven 
gis et tilbud om støtte og integrering og 
derved hindre drop-out og annen risiko. 
Tiltaket er for ungdom som faller utenfor 
fellesskapet og som ikke har et fritidstilbud 
av ulike grunner. Tilbudet skal være 
innenfor et område eleven har interesse og 
anlegg for. 

60 000 
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PAKISTANSK 
KULTURFORENING 
SKEDSMO 

Bli Med 2021 Tiltaket vil være lavterskeltilbud som skal 
arrangeres i løpet av året hvor det settes 
fokus på aktiviteter som formidling av 
kultur, fritid og ikke minst ferieaktiviteter. 
Alle aktiviteter skal foregå etter arbeids- og 
skoletid og noen av aktivitetene vil bli 
gjennomført i helgene for å nå ut til flest 
mulig i målgruppen. 

177 787 

FROGNER FRITIDSKLUBB Driftsmidler Frogner 
Fritidsklubb 

Frogner Fritidsklubb vil tilby ungdom i 
nærområdet et sted å være og aktiviteter. 
Klubben er åpen to dager i uken. I tillegg 
vil de arrangere kurs i podcastproduksjon, 
etablere en ungdomsbedrift som skal drive 
kaféen på klubben og ansette en person i 
en liten stilling som skal fange opp og følge 
opp ungdom som sliter. 

193 800 

FET IDRETTSLAG 
HOVEDSTYRET 

Sommeruka - En Fet 
uke 2021 

Sommeruka - En Fet uke er en 
aktivitetsuke for ungdom av ungdom i uke 
32. Hovedmålsetningen er å kunne gi 
ungdom fra Fetsund og Lillestrøm 
kommune en variert og innholdsrik aktiv 
uke rett før skolestart. Sommeruka skal 
være en fylt med aktiviteter som 
ungdommen vanligvis ikke får muligheten 
til å prøve ut. Dette skal gjøres gjennom et 
omfattende samarbeid blant frivillige 
organisasjoner i Lillestrøm kommune. 

190 000 

MERCY HOUSE Håp for fremtiden - en 
gladere hverdag 

Prosjektet ”Håp for fremtiden – en gladere 
hverdag” er en satsing som Mercy Kids 
ønsker å gjøre for barn, ungdom og deres 
familier som lever i fattigdom på forskjellige 
måter i Lillestrøm kommune. Tiltaket 
inneholder faste treff for barn og ungdom, 
et par helgeturer med bevisstgjørende kurs 
for barna, helgeturer for ungdom, 
familiedag og samtaletilbud. 

303 430 

TRITON LILLESTRØM 
SVØMME- OG 
TRIATLONKLUBB 

Nemo Camp 2021 
(ferietilbud) 

Målet med tiltaket er å inkludere barn og 
ungdom fra familier som er rammet av 
fattigdom gjennom opplevelser, kunnskap 
og ferdigheter i både svømming, 
førstehjelp og livredning i både sommer- 
og høstferie. 

100 000 

 

Lunner 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Gran kommune UngHadeland skaper 
Fritid for Alle 2021 - 
Lunner kommune 

UngHadeland skaper Fritid for Alle 2021 - 
Lunner kommune" skal bistå barn og unge 
(6 - 25 år) som av ulike grunner faller 
utenfor / ikke føler seg hjemme i det 
ordinære aktivitetstilbudet til å kunne delta 
på viktige sosiale arenaer på fritiden. 
UngHadeland skal, gjennom ulike tiltak, 
skape fritid for alle - motvirke utenforskap 
og bidra til integrering og inkludering. 

285 000 

 

Lørenskog 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 
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Lørenskog kommune VERKSTEDET - et hip- 
hop/urban tilbud for 
ungdom 

Verkstedet er et gratis musikk- og 
fritidstilbud hvor hiphop interessert ungdom 
kan få hjelp med tekstskriving, innspilling 
og produksjon. Ungdom skal få muligheten 
til å utvikle musikkferdigheter, styrke 
sosiale relasjoner, oppleve mestring og 
positiv tilhørighet. 

800 000 

Lørenskog kommune Finn din stemme! Målsettingen med Finn din stemme er 
sosialisering og forebygging av 
marginaliserte barn og unge som berøres 
av levekårsutfordringer, mangel på sosial 
inkludering og sosial aksept. Tiltaket er 
ment å gi barn og unge mulighet til å 
utvikle interesser og ferdigheter i en unik 
alternativ mestringsarena som gir 
introduksjon til kulturliv og kunstnerisk 
virksomhet. 

610 000 

 

Marker 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Marker kommune LAN – rom. Mer enn 
bare skjermer 

Markoer kommune ønsker å tilby gaming 
som en aktivitet på ungdommens kulturhus 
i kommunen Tilbudet vil være åpent 2-3 
ganger i uka for ungdom i og utenfor 
målgruppa i alderen 13-25 år. I tillegg til 
gaming vil det serveres mat. 

110 000 

 

Modum 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Modum kommune Ferieaktivitet for 
ungdom 

Modum kommune viderefører universelle 
ferieaktiviteter på dagtid for ungdom i 
aldersgruppen 13-19 år. Tilbudet vil være 
en uke i sommerferien og i høstferien. 
Aktiviteter som vil tilbys er bli-kjentdag og 
fire aktivitetsdager til Tusenfryd, Høyt og 
Lavt, Sommarland og trampolinepark. 

320 000 

Modum kommune BUA Modum Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

200 000 

 

Moss 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTELSEN KIRKENS 
BYMISJON I ØSTFOLD 

Skattkammeret Moss Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

600 000 
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DRIVE FOR LIFE AS Inspire Camp Moss Drive for life (tidligere Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med ferietilbudet 
Inspire Camp ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen opplever 
mestring, glede og økt samhold. De ønsker 
med Inspire Camp å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et ferietilbud og være 
en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

85 000 

 

Nannestad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nannestad kommune UngNannestad-BUA Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

200 000 

Nannestad kommune Ung & Aktiv i 
Nannestad 

Tiltaket 'Ung & Aktiv i Nannestad' skal 
være en målrettet tverrfaglig innsats for å 
fremme sosial inkludering. Kommunen 
tilbyr varierte aktiviteter og arrangementer 
som ferietiltak,, friluftsgruppe, filmkvelder, 
ungdomscafe mm. 

200 000 

 

Nes 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nes kommune Turer og opplevelser for 
alle "Opptur" 

Målsettingen med tiltaket er å gi barn, 
ungdom, unge voksne og familier i Nes 
kommune som er berørt av 
fattigdomsproblemer, et tilbud på fritiden 
og i ferier som kan bidra til sosialisering, 
nettverksbygging, integrering og fremme 
folkehelsen. Tiltaket vil gjøre det lettere 
tilgjengelig for barn og unge i Nes som 
vokser opp i familier med økonomiske 
utfordringer å delta i aktiviteter og kulturelle 
tilbud og oppleve tilhørighet. Tiltaket 
omfatter ferieaktiviteter, turer og 
aktivitetsdager for sårbare grupper, 
mestringsaktiviteter for alle, og mulighet for 
å bruke ulike kunstuttrykk som foto, tekst 
og video for uttrykke seg på en ny måte. 

350 000 
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Nes kommune Språkjobb 2021 "Språkjobb" er en deltidsjobb for ungdom 
med hovedfokus på integrering og 
inkludering. Ungdom med og uten 
innvandrerbakgrunn utgjør jobbpar og skal 
jobbe sammen i løpet av sommeren og 
høsten 2021. Ungdommene vil tilegne seg 
verdifull erfaring fra arbeidslivet som igjen 
kan gjøre det enklere å få jobb senere i 
livet. Samtidig vil jobbparene lære av 
hverandre, både språk, kultur og historie 
gjennom tiden de arbeider sammen. 

250 000 

 

Nesbyen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

STIFTELSEN NESBYEN 
FRIVILLIGSENTRAL 

Utlånsbua Nesbyen Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

80 000 

 

Nittedal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

GJELLERÅSEN 
IDRETTSFORENING 

Likt for alle Dette tiltaket har til hensikt å gjøre det 
lettere for alle å være med i et idrettslag 
ved at de får delta i første omgang 
gjennom 3 år uten å betale for treninga. 
Tiltaket blir et lavterskel-prosjekt, der alle i 
de tre første åra i barneskolen får delta i de 
aktivitetene de ønsker uten å tenke på at 
det er økonomisk belastende for familiene. 

430 000 

Nittedal kommune BUA Nittedal Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

200 000 
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Nordre Follo 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nordre Follo kommune Tiltak rettet mot barn og 
unge i ferier og skolefri 
dager 

Nordre Follo kommune avdeling ung fritid 
vil arrangere aktiviteter for ungdom i 
alderen 10-18 år i sommer-, høst-, 
vinterferiene. Tiltakene treffer den gruppen 
som denne støtten er tenkt for, uten at 
noen føler seg utenfor eller annerledes. 
Aktiviteten og turene er lagt opp med høy 
kvalitet i alle ledd, tiltakene styrker 
deltagernes identitet og virker mot 
stigmatisering. Sommerjobbprosjektet vil gi 
to ukers jobb til 30 ungdom fra 
lavinntektsfamilier. Dette tiltaket vil minske 
utenforskap, og vil gi ungdom muligheten 
til selv å tjene egne penger. 

800 000 

SKI IL FOTBALL Cupdeltakelse, utstyr, 
fotballskole, tr.samling 
og fotball-SFO 

Søker vil med tiltaket gi mulighet til at flere 
barn og unge fra familier med lav 
betalingsevne kan delta i organisert 
fotballaktivitet i klubben, både på vanlige 
fotballag og på fotball-SFO på 
ettermiddagene. Vanlige aktiviteter på 
lagene er trening, kamper, cuper og 
treningssamlinger. På fotball-SFO er det 
lagt opp til mat, leksehjelp, spill og 
fotballtrening/fysisk aktivitet. Fotball-SFO 
har åpent hver ettermiddag. Det skal også 
være mulighet for å få støtte til nødvendig 
utstyr. I tillegg ønsker søker at alle på 
lagene skal 
få være med når laget drar på cuper, 
treningsleir eller har sosiale samlinger og 
vil derfor at de som trenger det kan søke 
om støtte til egenandel. 

300 000 

Nordre Follo kommune Ferieaktivitet for 
nybosatte flyktninger 

Kommunens flyktningtjenste ønsker å 
videreføre sin tradisjon med å arrangere 
ferieturer for nybosatte flyktningfamilier. 
Målet for tiltaket er at barn og unge i 
nybosatte flyktningfamilier skal få en 
opplevelse av å reise på en sommerferie , 
ha en aktivitet i løpet av sommerferien og 
få en fin opplevelse sammen med familien 
sin. 

158 400 

FRAMTIDEN I VÅRE 
HENDER OPPEGÅRD 

BUA Oppegård Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

250 000 
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Nore og Uvdal 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Nore og Uvdal kommune "Aktiv i Nore og Uvdal" Tiltaket består i ulike turer med og uten 
overnatting gjennom 2 uker i sommerferien 
med turer til fjellet, Langedrag, klatrepark, 
badeland og trampolinepark, samt 
ukentlige aktiviteter i 25 uker gjennom året. 
De ukentlige aktivitetene gjennnomføres 
etter skoletid i samarbeid med idrettslag og 
er eksempelvis fisking, skyting, skikurs, 
snowboard, turn, sying, kunstkurs og 
introduksjon til 4H. Her blir det også 
servert middag til ungdommene som 
deltar. Det er også ønskelig å ansette 
aktivitetskontakter/fritidskontakter i 
kommunen. 

75 000 

 

Rakkestad 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

RØDE KORS RAKKESTAD Rett etter skoletid og 
andre fritidsaktiviteter 

Et sted å være for barn og unge etter 
skoletid, hvor de får mat og leksehjelp, 
samt enkelte turer for å gi opplevelser og 
mestring. Barna blir sett av tilgjengelige 
voksne, og knytter kontakt med andre 
barn. 

150 000 

Rakkestad kommune Jobbsmak Rakkestad Rakkestad kommune sliter med stort 
utenforskap. Kommunen vet at det er en 
stor risiko for generasjonsoverføring, og at 
barn som vokser opp med forelde uten 
arbeidstilknytning også selv havner utenfor 
arbeidsliv. Derfor ønsker kommunen å 
sikre at barn/ungdom i lavinntektsfamilier 
hvor foreldrene står utenfor arbeidslivet får 
en tidlig tilknytning og erfaring med arbeid, 
allerede fra de er ungdom 

160 000 

 

Ringerike 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Ringerike kommune BUA Ringerike Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

300 000 

RINGERIKE OG HOLE 
RØDE KORS 

Barnas Røde 
Kors(BARK), Ringerike 

Tiltaket består i en organisert 
gruppeaktivitet med ulike aktiviteter 2 timer 
annenhver uke for barn og ungdom mellom 
6 og 18 år, samt ulike ferieaktiviteteter for 
barn, ungdom og familier som sommerleir, 
overnattingsturer, aktivitetsdager og 
juletrefest. 

200 000 
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FOSSEN FRILUFT AS Opplev naturen - 
Friluftsaktiviteter for 
barn og unge med 
familier 

Målet med tiltaket er å gi barn og ungdom 
med familie et godt ferie og fritidstilbud, 
ved å arrangere friluftsturer med 
overnatting i skoleferier, i tillegg til to 
månedlige friluftsturer med aktiviteter på 
ettermiddag/kveld for samme gruppe. 
Friluftsliv og aktiviteter i naturen bidrar til å 
skape samhold, glede og følelsen av å 
mestre. Aktiviteter i naturen fremmer både 
psykisk og fysisk helse. Søker vil bidra 
med å skape gode og minneverdige 
opplevelser hos en gruppe som verken har 
råd, eller kunnskap til å gjøre det på 
egenhånd. Alle aktivitetene er gratis for 
familiene. 

300 000 

Ringerike kommune Opplevelseskortet- 
gratis adgang til kultur- 
og fritidsaktiviteter for 
barn og unge fra 
lavinntektsfamilier 

Opplevelseskortet skal gi gratis adgang til 
kultur- og fritidsaktiviteter for 30 barn og 
unge fra lavinntektsfamilier. Tilbudet er 
allerede etablert i Ringerike og drives av 
Kiwanis Club Ringerike i samarbeid med 
Nav Ringerike og Ringerike kommune. Det 
søkes om tilskudd til å opprettholde 
Kiwanis arbeid med Opplevelseskortet og 
bidra til at flere familier kan motta tilbudet. 

60 000 

Ringerike kommune Smaksverkstedet- et 
etterskoletidsprogram 
for barn og unge 

Smaksverkstedet er et ukentlig 
etterskoletidsprogram for barn og unge 
over SFO alder (5-7) trinn. Kursets 
varighet er to timer hver uke over 10 uker. 
Tilbudet er gratis og fremmer matglede, 
matkunnskap og skaper sosialt fellesskap 
på tvers av sosioøkonomisk og kulturell 
bakgrunn. Det skal gjennomføres to 
kursrekker av Smaksverkstedet i regi av 
Folkelig AS. 

110 000 

 

Rollag 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Rollag kommune Flere i aktivitet og 
formidle friluftsglede 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

67 000 
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Rælingen 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

NORDSTJERNA 
UNDERVISNINGSSENTER 

Ferie Aktivitetstilbud for 
Barn og Ungdom 

Dette tilbudet er en videreføring av et tilbud 
til barn og unge. Mange nyankomne 
innvandrere og flyktninger og barn og unge 
som ikke har økonomi til å delta på noen 
ferier eller aktiviteter i sommerferien og får 
tilbud om deltagelse på 1 av 4 uker. Disse 
deltagerne får delta på et variert 
aktivitetstilbud med mulighet til 
medbestemmelse i opplegget. Tilbudet 
inkluderer mulighet for noen deltagere som 
ønsker det å delta på ukentlige aktiviteter 
utover hva ukesoppholdet tilbyr. Tilbudet er 
et dagtilbud med transport til og fra og mat 
inkludert. Dette er for å sikre deltagelse 
hele uka da oppfølging fra foresatte ikke er 
til stedet i målgruppen av varierte årsaker. 
Noen vil så videre få tilbud om enkelte 
ukentlige aktiviteter for deltagelse gjennom 
skoleåret. 

300 000 

Rælingen kommune En sommer for alle - 
gjennom jobb og 
aktiviteter 

Målsettingen med tiltaket er å tilby 
sommerjobb til ungdom for at de skal 
skaffe seg arbeidserfaring, få positiv 
mestringsarena og økt selvbilde. Målet er 
videre å engasjere ungdom gjennom et 
jobbtilbud som bidrar til å utjevne 
sosioøkonomiske forskjeller mellom unge i 
Rælingen samtidig som det styrker kultur- 
og fritidstilbudet for unge i skoleferien for 
alle kommunes barn og unge. 

220 000 

NORDSTJERNA 
UNDERVISNINGSSENTER 

Ukentlige 
Fridtidsaktiviteter for 
Barn og Ungdom 

Tiltaket er et ukentlig aktivitetstilbud ("Hest 
etter skole" og "moroklubben") etter 
skoletid for barn og ungdom i alderen 7-14 
år. Det vil være mulighet for deltagelse 1 
av 4 dager i uka. Tilbudet inkluderer frukt 
eller måltid og transport til og fra 
aktiviteten. Tilbudet er gratis for barn i 
målgruppen, og nødvendig utstyr vil være 
tilgjengelig. Det er etablert 
samarbeidspartnere gjennom tidligere 
prosjekt om "Sommeraktivitetsuker". 

130 000 

 

Sarpsborg 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

SARPSBORG RØDE KORS Vi ser framover Sarpsborg Røde Kors ønsker med tiltaket 
å tilby ferie- og fritidsaktiviteter til familier i 
lavinntektsgruppen. Aktivitetene 
planlegges i samarbeid med foreldrene og 
barna. 

175 000 
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ØSTFOLD RØDE KORS "Den kulturelle gryta" 
2021 på Fellesverket 
1016 

Tiltaket har måltidet som utgangspunkt for 
fellesskap, læring, sosial utjevning, 
inkludering og integrering, for ungdom i 
alderen 13-25 år. Åpen møteplass hvor 
ungdom står for matlaging og servering 3 
ganger i uken inkl. temakvelder med fokus 
på ulike kulturers mattradisjoner. I tillegg 
matlagingskurs 1 gang pr. mnd. Det skal 
være aktiviteter som leksehjelp, 
gatemekling tilgjengelig for alle på ukentlig 
basis, og det skal legges tilrette for 
arbeidstrening for ungdom som er i den 
eldre enden av aldersskalaen inn i våre 
aktiviteter, inkl. formiddagskafè. 

574 500 

Sarpsborg kommune Gratis mat Fritidsklubbene i Sarpsborg kommune 
ønsker å tilby alle barn i aldersgruppen 6- 
19 år et gratis måltid etter skoletid. 

160 000 

Sarpsborg kommune OlavsDragene "Olavsdragene" er et ferietilbud for 
ungdommer i alderen 13 - 20 år, er en 
blanding av frivillig arbeid, opplæring og 
sosiale opplevelser. Gjennom å jobbe 
frivillig vil ungdommen bli kjent med mange 
andre ungdommer som også er interessert 
i å lære om hvordan en festival fungerer. 

75 000 

CHRISTIANIA CERAMIC 
WISAM CADI AL SAMAD 

Keramikk prosjekt: 
Tilbake til Røttene! 

Tiltaket består i å arrangere keramikk kurs 
for barn og unge. Kurset avsluttes med en 
utstilling av arbeidet til deltakerne. 
Deltakere vil rekrutteres i samarbeid med 
både kommunale tjenester og frivillige 
orgnasiasjoner. 

225 923 

Sarpsborg kommune Ferieklubb på 
kulturskolen 

Ferietilbudet i uke 25 og 40 vil bidra til at 
mellom 30 og 40 barn som er berørt av 
fattigdomsproblematikk kan kose seg med 
kulturskoleaktivitet, kino og 
museumsbesøk i to av skolens ferier. De 
unge skal få dans, kunst og 
musikkundervisning av profesjonelle 
pedagoger som er vant med denne 
målgruppen, i tillegg til besøk i byens 
parker sammen med kjente medarbeidere. 

180 000 

SARPSBORG RØDE KORS Barnas Røde Kors 
(BARK) 

Barnas røde Kors vil gi ett lavterskeltilbud 
for barn mellom 6 og 13 år i Sarpsborg 
Kommune. Søker ønsker å satse på 
mangfold, og mestring ute i det fri. 

170 000 

NORSK FOLKEHJELP 
SARPSBORG OG HALDEN 

Karriere undervisning 
og livsmestring. 

Gjennom dette prosjektet vil Norsk 
Folkehjelp Sarpsborg jobbe for å bygge 
opp tillit, samarbeid og hjelpe målgruppen 
med å motivere dem til arbeid og 
utdanning. Dette skal gjøres gjennom å la 
deltakerne i prosjektet prøve seg i 
arbeidslivet over en kort periode. De får 
prøve en jobb de liker, eller en jobb som 
ligger nært deres interesseområde. Og 
ikke minst skal de få lønn/honnør for 
arbeidet. 

907 200 

 

Ullensaker 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 
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Ullensaker kommune Variert kulturtilbud i 
ferie og fritid 

Søker ønsker å gi barn og unge 
muligheten til gode kulturaktiviteter 
igjennom året (både i og utenom ferie). Det 
arrangeres flere kurs og workshop som 
også bidrar til mestringsfølelse. F.eks. 
skapende/kreative aktiviteter som 
musikkproduksjon, lære seg et instrument 
eller dans. Kommunen har et godt tilbud 
innen idrett i ferier og fritid, men ønsker å 
styrke de kulturelle tilbudene for barn og 
unge som skal være gratis. 

1 000 000 

Ullensaker kommune Aktiviteter og turer for 
barn og ungdom i 
Ullensaker kommune 

FABU, spesielt via ungdomshusene i 
Ullensaker kommune, skal tilby aktiviteter 
og turer gjennom hele året for 
ungdommene i kommunen. Noen av disse 
skal springe ut i fra ungdomshusene 
åpningstid, andre er utenfor åpningstida og 
vil foregå i helger eller ferier. Målgruppa er 
ungdommer i kommunen som vokser opp i 
familier med vedvarende lavinntekt. 

200 000 

ULLENSAKER KIRKELIGE 
FELLESRÅD 

Åpen leir Åpen leir er en årlig sommerleir beregnet 
på barn som av ulike årsaker trenger et 
positivt ferietilbud med lav terskel. Det 
arrangeres også et gjensynstreff for alle 
deltakere og ledere på høsten etter leiren. 
Leiren er et samarbeid mellom Ullensaker 
kirkelige fellesråd (v/ Hovin menighet) og 
Forebyggende avdeling for barn og unge i 
Ullensaker kommune. FABU har ansvaret 
for å rekruttere barn, mens kirken har 
ansvaret for å planlegge og gjennomføre 
leiren. Dette samarbeidet sikrer god 
kvalitet og god oppfølging av de barna som 
er med. 

58 000 

 

Vestby 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

SON SLALOMKLUBB Gratis utlån av 
alpintutstyr til barn 

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr 
for å redusere de økonomiske barrierene 
for deltakelse i ulike ferie- og 
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller 
ha svært lave kostnader for målgruppen. 
Det skal være faste rutiner for samarbeid 
med én eller flere aktører som er i 
regelmessig, direkte kontakt med 
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, 
politi, barnevern eller andre). 

100 000 
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Vestby kommune UT!3 Tiltaket skal tilby gratis ferieaktiviteter til 
kommunens barn og ungdom i alderen 12 
til 18 år. Gjennom disse aktivitetene skal 
kommunen nå ungdom både innenfor og 
utenfor målgruppen ved å tilby ulike 
aktiviteter som favner flest mulig. 
Ambisjonen er å skape arenaer som 
fremmer opplevelsen av mestring, 
utvikling, tilhørighet, fellesskap, likeverd, 
samhold og mulighet til å stifte nye 
bekjentskaper, som dermed kan anses 
som viktig forebyggende arbeid for å 
hindre utenforskap. Tilbudet organiseres 
som dags- og overnattingsturer i alle 
skoleferier, og som ordinære arbeidsvakter 
i to ukers intervaller i sommerferien. 
Arbeidet knyttes til utvikling av 
arbeidsmodeller for å sikre at alle 
kommunens barn og ungdom har mulighet 
til en aktiv fritid uavhengig av bakgrunn og 
forutsetninger. 

300 000 

DRIVE FOR LIFE AS Inspire Camp Vestby Drive for life (tidligere Kjør for livet) er en 
nasjonal organisasjon som har som 
overordnet mål å inkludere barn og 
ungdom, forhindre utenforskap og 
redusere barnefattigdom. Med ferietilbudet 
Inspire Camp ønsker de å skape en trygg 
lokal arena der målgruppen opplever 
mestring, glede og økt samhold. De ønsker 
med Inspire Camp å gi barn og unge 
muligheten til å bli en del av det sosiale 
fellesskapet, delta på et ferietilbud og være 
en del av et lag, uavhengig av sosial 
status, familieforhold, økonomi, og/eller 
kultur og etnisitet. 

85 000 
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Øvre Eiker 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

HOKKSUND IDRETTSLAG HIL XTRA 
Aktivitetstilbud etter 
skoletid og ferier 
Loesmoen Idrettspark 

Hokksund IL søker om støtte for å 
opprettholde et aktivitetstilbud som dekker 
aktiviteter etter skoletid og i ferier. Det er 
planlagt et mangfold med mange aktiviteter 
som skal gi mulighet for variasjon og 
mestringsfølelse. 

 

De barna som ligger i målgruppa får dette 
tilbud om aktivitetstilbud etter skole og 
aktiviteter i ferier gratis. De som inngår i 
målgruppa drøftes i et tett samarbeid med 
NAV Øvre Eiker og Øvre Eiker kommune. 

 

De barna som er utenfor målgruppa 
betaler en egenandel for deltagelse 
(kostpris) for hhv. aktivitet etter skoletid og 
i ferier. 

283 250 

VESTFOSSEN 
IDRETTSFORENING 

Energitanken Energitanken skal bidra til et helårstilbud 
for barn og unge mellom 13-19 år bosatt i 
Øvre Eiker kommune. Tiltaket gir 
inspirasjon og mestring av ulike former for 
aktivitet og livsmestring gjennom skoleåret, 
sommerferien og store deler av skolens 
ferier. Tilbudet omfatter 15 ulike typer 
aktiviteter innenfor bevegelse, trening, 
livsmestrende ferdigheter og dans som gir 
kort tid på å oppnå mestring. 
Energitanken er opparbeidet i dialog med 
Øvre Eiker kommunes kultur og livskraft 
som bidrar inn med ressurser for å bidra til 
aktivitet for de prioriterte målgruppene i 
tiltaket. 
Tiltaket er åpent for ungdommer utenfor 
målgruppen men innenfor samme 
aldersgruppe for hele Øvre Eiker 
kommune. 
Energitanken bidrar til deltidsjobber for 
barn fra de prioriterte målgruppene 
innenfor alderen 18-20. 

360 000 

 

Ål 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Ål kommune Aktiv ung Aktiv ung er et tilbud til barn/unge 6-16 år 
som av økonomiske og/eller familiære 
årsaker ikke deltar på ordinære 
fritidsaktiviteter. Aktiv ung gjennomfører en 
aktivitet i uken på fritiden, ledet av trygge 
voksne aktivitetskontakter. Aktivitetene 
følger årstidene. Målet er at barna 
opplever mestring, trivsel, glede og 
inkludering i et trygt sosialt miljø, og også 
på alternative mestringsarenaer. I uke 25 
vil det arrangeres 5 dagers sommercamp. 

162 000 
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Ås 
Navn på søker Navn på tiltak Beskrivelse av tiltak Tilskudd 

Ås kommune Mestringsareaner og 
ferieaktiviter for barn og 
unge i Ås kommune 

Ås kommune vil, i samarbeid med frivillige 
lag og foreninger, å gi inkluderende 
fritidstilbud og ferieaktiviteter for barn, 
unge gjennom hele året. Aktivitetene skal 
være gratis og skal være et meningsfyllt, 
sosialt og inkluderende tilbud, uavhengig 
av bakgrunn og forutsetninger. 

380 000 

ÅS KOMMUNE TEKNIKK, 
SAMFUNN OG KULTUR 

Dansecamp Gjennom Dansecamp Ås ønsker søker å gi 
et gratis tilbud til alle som ønsker det i tre 
separate uker i skoleferier. Dansecamp Ås 
skal skape en inkluderende arena ved å 
bruke musikk, bevegelse og kultur. En 
åpen gratis arena som gir et meningsfylt, 
sosialt og inkluderende tilbud 

120 000 

 


