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Kommune/bydel
/frivillig direkte 
søker 

Søker Navn på tiltaket Tildeling 
RNB 

Oppsummering av tiltaket 

Direkte frivillig søker Antirasistisk 
Senter 

Agenda X Ferier 200 000 Agenda X har som målsetning å tilby 
ungdom ferieopplevelser uavhengig av 
familienes sosioøkonomiske situasjon. 
Tilbudet skal gi ungdom alternative 
kultur-, fritids- og ferieaktiviteter som 
tilrettelegger for mestring. Ungdom 
bidrar aktivt i både planleggingen og 
gjennomføringen av tilbudene, 
ungdommene fungerer også som 
leirledere på sommerleiren. Det er 
aktiviteter i de fleste av skolens ferier 
og aktivitetene består av kreative og 
sosiale verksteder, fremvisninger, 
samlinger og ekskursjoner. Det 
samarbeides med ulike frivillige 
organisasjoner og forebyggende 
tjenester i kommunene vedrørende 
rekruttering av målgruppen.  

Direkte frivillig søker Arbeider-
bevegelsens 
Rus- og 
Sosialpolitiske 
Forbund (AEF) 

Ferieklubben for barn 
og ungdom 

200 000 Tiltaket innebærer å gi barn, 
ungdommer og enslige forsørgere 
tilbud om en ukes leiropphold i 
sommerferien og/eller høstferien. Det vil 
arrangeres flere leirer for ungdommer, 
barn og familier. Sommerferien går fra 
mandag til søndag og høstferien går fra 
mandag til torsdag. Lek og moro, sol, 
bading og utflukter står på 
programmene gjennom ukene. 

Direkte frivillig søker BLÅ KORS 
KRISTIAN-
SAND 

Sommerjobbprosjekte
t 2021 – et samarbeid 
mellom Blå Kors 
Kristiansand og 
CEMO AS 

448 000 Blå Kors Kristiansand vil etablere et 
sommerjobbprosjekt i samarbeid med 
bedriften CEMO AS. Ungdommene får 
arbeidstrening og erfaring i 
kombinasjon med opplevelse av 
mestring. Prosjektet etableres også for 
å forebygge at unge mennesker havner 
i langvarig utenforskap og fattigdom. 
Sommerjobbprosjektet retter seg 
særskilt mot unge i Kristiansand som 
kommer fra familier med utfordringer 
relatert til rus, psykiatri og 
fattigdomsproblematikk eller med egen 
tilsvarende problematikk. 

Direkte frivillig søker Blå Kors Norge Blå Kors Ferier 2 500 000 Blå Kors Ferier er et gratis 
landsdekkende ferie- og fritidstilbud til 
sårbare/vanskeligstilte barnefamilier.  
Målet for 2021 er å gjennomføre 23 
organiserte ferier med varighet fra 3- 6 
dager. Det legger opp til felles aktivitet 
og felles måltider. Feriene gir 
muligheter for avslapning, aktiviteter på 
dagtid, og hyggelig sosialt samvær med 
spilling og lek på kveldstid. 



Direkte frivillig søker Den norske 
turistforening 

Naturopplevelser for 
livet 

1 000 000 Naturopplevelser for livet for alle vil gi 
barn og unge i målgruppen som ikke 
har mulighet til å delta i ferietilbud gode 
friluftsopplevelser med mening, 
mestring og sosialt fellesskap. 
Prosjektet gjør at utvalgte 
medlemsforeninger (Sør, Drammen, 
Oslo, Trondheim, Stavanger, og Asker) 
kan tilby gratisplasser/nedsatte 
deltakeravgift på ferieaktiviteter i regi av 
DNT, som for eksempel ferieaktiviteter 
med Barnas Turlag, ferieleir/hytteturer, 
BaseCamp, og NewtonCamp. 
Deltakerne får også tilbud om transport 
eller nødvendig utstyr gjennom 
utlånsordninger. 

Direkte frivillig søker DER DU BOR - 
TELEMARK 
(DDB-T) 

SKOLEFRI 
Sommer/Høst 2021 

200 000 SKOLEFRI - Sommer/Høst 2021 er et 
tilbud til barn, ungdom og familier med 
lavinntektsutfordringer om 4 dagers 
ferie/aktivitetsleir med lek, sport, 
friluftsliv, bading og fellesskap i trygge 
omgivelser. Prosjektet gjennomføres 
med inntil 5 leirer for 
skolebarn/ungdom/familier som deltar 
som egne "kohorter" med separate 
boenheter for å møte evnt. smittevern. I 
tillegg trenes ungdom som 
aktivitetsledere. 

Direkte frivillig søker For Fangers 
Pårørende 
(FFP) 

Barnefattigdom som 
konsekvens av 
foreldres fengsling 

200 000 Barn og unge som opplever fengsling i 
nær familie har dårligere levekår, 
dårligere økonomi og preges av en 
høyere forekomst av både sosiale og 
psykiske problemer enn andre barn. 
Hovedmålet med tiltaket er å minske de 
negative konsekvensene dette har, 
gjennom å fremme deltakelse i kultur-, 
ferie- og fritidsaktiviteter med For 
Fangers Pårørende Ung.  Både i 
Trondheim og Oslo har man tilrettelagt 
lokaler med spill og utstyr til barn og 
unge i ulike aldersgrupper, noe som gir 
en god arena for lek, samvær og 
aktiviteter med andre som opplever at 
mor eller far sitter i fengsel. Tiltaket 
inneholder varierte aktiviteter som blant 
annet teater, bowling, kreativt verksted, 
juleverksted og turer/aktiviteter i ferier. 

Direkte frivillig søker FORANDRING
SFABRIKKEN 
STIFTELSE 

Aktiviteter som 
forandrer 2021 

250 000 Målet med tiltaket “Aktiviteter som 
forandrer” er å gi unge som vokser opp 
i utenforskap med dårlig råd tilgang til 
fritids- og ferieaktiviteter gjennom hele 
året. Her skal de få et positivt 
fellesskap, og utvikle nøkkelferdigheter 
som ofte tas for gitt blant de med 
høyere levestandard. Ungdommene 
inviteres inn i både planlegging, 
gjennomføring og deltakelse sammen 
med andre ungdom og trygge voksne. 



Eksempler på aktiviteter er helgeturer, 
middagstreff eller sommerleir.  

Direkte frivillig søker FORENINGEN 
TIL SKI-
IDRETTENS 
FREMME 

Aktiv fritid for alle 500 000 Aktiv fritid for alle gir barn og ungdom 
fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta 
gratis på kurs og aktiviteter i 
Skiforeningens regi. Tilbudet omfatter 
også aktiviteter rettet mot hele familien. 
I tillegg kan familier med lav inntekt 
låne nødvendig utstyr gratis. Gjennom 
dette tilbudet kan flere tusen barn, 
ungdom og familier som er berørt av 
fattigdom oppleve likeverd og delta på 
aktiviteter på lik linje som andre. 
Tilbudet består av ulike kurs, aktiviteter, 
kultur og ferieaktiviteter innen ski og 
friluftsliv hele året, med hovedvekt på 
vinteraktiviteter.  

Direkte frivillig søker IOGT i Norge IOGT i Norge - 
Enestående familier 

2 198 085 IOGT Enestående familier skal 
gjennomføre over 650 helge- og 
ferieaktiviteter for familier med 
levekårsutfordringer. Et mål er å styrke 
nettverket rundt familier med bare en 
voksen, og bidra til at de kan 
gjennomføre aktiviteter de ellers ikke 
ville hatt økonomi eller overskudd nok til 
å gjennomføre. Aktivitetene kan være 
alt fra teltferie, skogstur, fjelltur, 
skøytedag, kinoturer med felles måltid 
m.m. Tiltaket har lokale grupper i 20 
kommuner. Det samarbeides med 
forebyggende tjenester i kommunene.  

Direkte frivillig søker Norges KFUK-
KFUM 

Forandringshuset 
Ferie- og helgetilbud 

10 100 000 KFUK-KFUM Forandringshuset vil med 
dette tiltaket tilby ferie- og helgetilbud 
for barn og unge i Oslo (Bydel Gamle 
Oslo, Bydel Søndre Nordstrand, Bydel 
Alna), Bergen (Bydel Laksevåg og 
Bergenhus), Drammen, Haugesund, 
Karmøy (Kopervik), Bærum og 
Stavanger (Hillevåg). Hovedmålet med 
tiltaket er å inkludere barn, ungdom og 
barnefamilier berørt av 
fattigdomsproblemer i ferie- og 
helgetilbud. Deltakere fra målgruppen 
er selv med på å utforme og gi innhold 
til aktivitetene. Det vil tilbys aktivitet i 6 
ferieuker og minimum 20 helgedager på 
hver lokasjon i 2021/22. 



Direkte frivillig søker Norges 
Musikkorps 
Forbund 

FeriePULSE 2021 200 000 FeriePULSE er lavterskel ferietilbud fra 
NMF i Oslo, Bergen, Molde og Skien. 
Barn og unge i alderen 7-18 år, med og 
uten korpsbakgrunn, blir invitert til en 
ferieuke fylt med musikk, læring, 
mestring, tilhørighet og trivsel. Retter 
seg spesielt mot familier som lever 
under vedvarende lavinntekt eller har 
språklig minoritetsbakgrunn. Tilbudet 
omfatter musikk- og danseopplæring, 
hjelp med transport, måltider og en 
avslutningskonsert for hele familien. 
Alle får mulighet til å begynne i sitt 
lokale korps eller annen kulturaktivitet, 
slik at de starter med en ukentlig 
aktivitet. 

Direkte frivillig søker Norges Røde 
Kors 

Røde Kors - Ferie for 
alle 

2 073 000 Ferie for alle handler om å inkludere 
barn i lavinntektsfamilier, med deres 
familier, mulighet til å oppleve gode 
ferieminner sammen med hele familien. 
Tilbudet er landsomfattende og 
arrangeres i alle skolens ferier. Familier 
fra alle landets kommuner har mulighet 
til å søke om ferie. Røde Kors 
samarbeider med ansatte i kommunen 
for å sikre at det er familier med størst 
behov som får tilbud om ferie. 

Direkte frivillig søker Norges Røde 
Kors 

Røde Kors - 
Aktiviteter for barn og 
unge  

7 000 000 Røde Kors ønsker å motvirke 
utenforskapet som er skapt av 
pandemien ved å tilby et variert 
aktivitetstilbud i sommer og utover året. 
Sommeraktivitetene som gjennomføres 
vil arrangeres på faste dager med ulike 
aktiviteter fra uke til uke gjennom hele 
sommeren. Aktivitetene baserer seg på 
lokale behov, og vil dermed variere fra 
sted til sted. Eksempler på 
sommeraktiviteter er leiropphold, turer 
til friluftsområder, lokale severdigheter 
og fornøyelsesparker. Tiltakene 
gjennomføres også gjennom allerede 
eksisterende Røde Kors-aktiviteter som 
på Fellesverket, som er ungdomshus i 
flere byer i Norge. I tillegg vil Røde Kors 
tilby aktiviteter gjennom BARK i 
sommer og videre utover året. BARK er 
en møteplass med aktiviteter for barn i 
barneskolealder, og er ment som en 
arena for sosial og kulturell inkludering. 
I BARK er fokuset på 
mestringsopplevelser.  I noen av 
lokalforeningene som planlegger 
BARK-aktivitet kan det være nødvendig 
å inkludere innkjøp av aktivitetspakker. 
Dette kan være enkelt utstyr dersom 
barna for eksempel mangler bekledning 
for å gjennomføre aktiviteten. 



Direkte frivillig søker Redd Barna Rett på lek og fritid. 
Inkluderende 
aktiviteter 

4 500 000 Tiltaket skal bidra til at barn og unge i 
familier som er berørt av 
fattigdomsproblematikk skal bli inkludert 
i aktiviteter på fritiden. Det skal tilbys 
sosiale aktiviteter i regi av tiltaket rundt 
omkring i landet, som turer og 
arrangementer. Dessuten skal frivillige 
hjelpe barn fra målgruppen i gang med 
jevnlige, organiserte fritidsaktiviteter. 
Det legges opp til tett samarbeid med 
familiene og kommunen. 

Direkte frivillig søker Redd Barna Fritid for alle etter 
koronaen 

2 000 000 Redd Barna vil gjennomføre 
aktivitetsdager der barn og unge fra 
områder der mange vokser opp i 
lavinntektsfamilier som er hardt rammet 
av koronanedstengingen får muligheten 
til å oppdage og prøve ulike 
fritidsaktiviteter innen idrett, kultur, natur 
og annet. Det vil også arrangeres åpne 
dager på fritidsklubber for å sikre at alle 
barn kjenner til tilbudet og føler seg 
velkommen. Målet er at flere barn og 
unge som vokser opp i lavinntekt 
gjenopptar organisert fritidsaktivitet 
etter koronanedstengingen, samt at de 
som ikke tidligere har deltatt begynner. 

Direkte frivillig søker RESPONS 
NORWAY 

SommerCamp DK 200 000 10 sommerleirer i Danmark med 
varierte aktiviteter som kajakkpadling, 
beachparty og lagkonkurranser for 
familier i målgruppen. 

Direkte frivillig søker STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON 
AUST-AGDER 
OG 
TELEMARK 

FRI Barn og Familie 
Aust-Agder og 
Telemark 

175 500 FRI Barn og Familie er et tilbud til barn 
og familier til domfelte i Aust-Agder og 
Telemark, organisasjonen ser et stort 
behov for å jobbe mer systematisk og 
direkte opp mot denne gruppen. Barna 
trenger støtte og veiledning, i 
kombinasjon med gode fritids- og 
ferietilbud. Det vil være tilbud om ferie- 
og fritidsaktiviteter, pappa- og 
mammakurs, foreldre- og 
familiesamtaler, tilrettelagt samvær 

Direkte frivillig søker STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON I 
DRAMMEN 

Camp Killingen 213 000 Tiltaket skal gi ca. 175 barn og unge et 
fem dagers opphold på feriestedet, 
Killingen i skolens sommerferie, det 
skal gjennomføres fem perioder á fem 
dager. 
Gjennom sommerferieukene skapes 
det gode ferieopplevelser for det 
enkelte barn og ungdom. Aktiviteter vil 
være seiling, padling, roing, sjøvett, økt 
mestring i vann, svømmetrening, 
overnatting i lavvo. Tiltaket samarbeider 
med andre offentlige instanser og 
skoler for å kunne rekruttere de barn og 
unge som har størst behov for en 
sommerferie, og der hvor familien selv 
ikke har økonomi til å dekke det.  



Direkte frivillig søker Stiftelsen 
Kirkens 
Bymisjon 
Rogaland 

Aktivitet og mestring 1400 000 Aktivitet og mestring er et tilbud til 
utsatte ungdommer som har behov for 
tilpasset tilbud for deltagelse, det vil 
blant annet være tilbud om 
arbeidstrening, ulike kurstilbud og 
mulighet for å engasjere seg som 
frivillig. Gjennom deltakelse i 
organisasjonens tiltak skal mulighetene 
deres til å fullføre utdanning og å 
komme ut i jobb øke. 

Direkte frivillig søker Stiftelsen 
Kirkens 
Bymisjon 
Rogaland 

Ventilene helge-, og 
ferietilbud 

620 000 Kirkens Bymisjon Rogaland skal 
arrangere helge-, og ferietilbud til 
målgruppen gjennom hele 2021. 
Tilbudet inneholder overnattinger, mat 
og aktiviteter som feks bowling, 
volleyball, hesteridning, vannski og 
snowboard. Tilbudet er åpent 37 helger, 
sommerferien, vinterferien og høstferien 
for barn og unge i alderen 6-23 år. Barn 
og unge fra hele landet inviteres.  

Direkte frivillig søker STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON 
VESTFOLD 

Fritidshuset 414 9047 Fritidshuset skal bidra til at barn og 
unge i målgruppen blir inkludert og gis 
mulighet til å delta i ferie- og 
fritidsaktiviteter de ellers ikke har 
mulighet til, for å føle at de blir inkludert 
og opplever mestring. For 2021 skal 
Fritidshuset holde åpent 5 dager i uken 
i Tønsberg, 3 dager i uken i Sandefjord 
og Larvik, og 3 dager i uken i 
Holmestrand.  Fritidshuset bidrar til at 
barn og foreldre opplever økt 
hverdagsmestring og knytter sosiale 
nettverk. Alt er gratis. I helger og ferier 
arrangerer Fritidshusene dagsturer, 
overnattingsturer og ulike aktiviteter. 

Direkte frivillig søker STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON 
VESTFOLD 

Skattkammeret 
Vestfold 

920 144 Kirkens Bymisjon Vestfold ved 
Skattkammeret Vestfold skal motvirke 
utenforskap ved å legge til rette for at 
barn og deres familier, som lever med 
fattigdom, har muligheten til å delta på 
lokale arrangementer, oppleve sosial 
tilhørighet og delta på ferie- og 
fritidstilbud på lik linje med andre barn 
og familier. Skattekammeret skal bidra 
til å gi alle barn mulighet til å delta i 
organisert fritidsaktivitet, uavhengig av 
foreldrenes sosiale og økonomiske 
situasjon. Tilbudet skal være åpent og 
tilgjengelig for alle, flere dager i uken. 
Det søkes om midler til Skattkammeret i 
Tønsberg, Holmestrand og Sandefjord. 

Drammen kommune FORELDRERÅ
DET 
GULSKOGEN 
SKOLE 

Ekte Kjærlighet På 
Gulskogen 

150 000 Søker ønsker å skape et variert og 
inkluderende aktivitetstilbud til elevene 
ved bydelens skoler. 



Drammen kommune STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON I 
DRAMMEN 

Skattkammeret 
Utlånssentral 

250 000 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). 

Gjøvik kommune DNT GJØVIK 
OG OMEGN 

Familiehelger på DNT 
Osbakken 

251 750 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 

Halden kommune EXTRA 
GIVERGLEDE 
HALDEN 

Sunn mat og sosial 
aktivitetsarena 

200 000 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. 

Halden kommune STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON I 
ØSTFOLD 

Skattkammer Halden 200 000 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). 



Haugesund 
kommune 

STIFTELSEN 
HAUGESJØEN 

På tur & tokt 150 000 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. 

Haugesund 
kommune 

Stiftelsen 
Kirkens 
Bymisjon 
Rogaland 

Uttlånssentralen 
Skattkammeret i 
Haugesund 

250 000 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). 

Indre Østfold 
kommune 

Indre Østfold 
kommune (fra 
1.1.2020) 

Ungdom for barn 200 000 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.  

Indre Østfold 
kommune 

STIFTELSEN 
KIRKENS 
BYMISJON I 
ØSTFOLD 

Skattkammer/Løkkis 
Indre Østfold 

200 000 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). 

Kristiansand 
kommune 

BLÅ KORS 
KRISTIANSAN
D 

Posebyen Kulturskole 400 000 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. 

Oslo kommune, 
Bydel Alna 

FURUSET 
ALLIDRETT IF 

BUA Alna/Furuset 151 474 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). 

Oslo kommune, 
Bydel Alna 

FURUSET 
ALLIDRETT IF 

Alna juniorklubb - Et 
kultur- og 
aktivitetstilbud i regi 
av Furuset Allidrett 

150 000 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. 

Oslo kommune, 
Bydel Sagene 

SAGENE 
FRIVILLIGSEN
TRAL 

BUA Sagene 250 000 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). 

Oslo kommune, 
Bydel Søndre 
Nordstrand 

OSLO RØDE 
KORS 

Jentekveld 150 000 Jentekveld er en aktivitet med mål om å 
tilby unge jenter i Søndre Nordstrand 
som ikke benytter seg av andre 
fritidstilbud et fritidstilbud som er trygg 
og inkluderende, og som bidrar til 
sosialisering, utdannelse/kompetanse, 
og selvrealisering. Hensikten er å 
dempe konsekvensene av fattigdom og 
utenforskap. Tilbudet er åpent hver 
mandag etter skoletid. Aktivitetene som 
tilbys er leksehjelp, middagsservering, 
en åpen sosialiseringsarena, 
temakvelder og kurs, samt utflukter i 
høst- og vinterferien. Ungdommene 
skal selv være med å bidra til innhold 
basert på deres behov. Det er ingen 
kostnader knyttet til deltakelse for 
ungdommene. 

Porsgrunn kommune Porsgrunn 
kommune 

Kultur i inkludering 400 000 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. 

Skien kommune DNT 
TELEMARK  

Fra DNT junior til DNT 
ung 

200 000 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. 

Skien kommune FRIVILLIG 
GULSET 

Etter Skoletid - Gulset 
2021 

200000 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.  

 

 


