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Våre første steg i Øyer kommune
Løsninger og ideer for hvordan ALLE barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter i Øyer kommune, uavhengig
av familiens økonomi
ALLEMED 15. NOVEMBER 2021, 12:01

Møteplass
I regi av ungdommene
Et sted å henge med venner
Lytte til ungdommene

Lytte til ungdommen
Spørre ungdommene!
Hva vil de gjøre?
Ungdomsrådet
Elevråd
Klubbstyrer
Sosiale medier (insta, snap, tik tok)

Hvem tar ansvar: Frode Fossbakken (koble på frivilligheten hvem kjøre?)

Plattform for anonyme spørsmål
Spørsmål på ting de lurer på
Kan finne svar - Konkrete svar
Anonymt
Plass i kommunen hvor man kan spørre - eller på nett.
"Spørsmålsbank"
Hvem: Kommunen + frivillige (samarbeide)

Tidsplan/neste møte:
Hvem tar ansvar:

Inkluderingsfond - Fritidspott som kan
brukes til aktiviteter

Aktivitetskortet

Ubyråkratisk:

Fritidskortet

Brukes til f.eks. Aktivitetskort, Gratis skiheis
Betalingsmåter
Lag og forening søke midler til kontingenter

F.eks. Lillehammer

Få med midler fra næringslivet
Frivillighet, kommune og næringsliv SAMARBEID
Tidsplan/neste møte: Fram mot 9. desember
Hvem tar ansvar: Politikerne

Transport - Aktivitetsbuss
Til og fra aktiviteter
10-15 min
Samarbeide med andre kommuner på ulike løsninger
Tilrettelegge for transport
Samarbeide med frivilligheten ("jeg skal dit - har plass")
Er det kl. 17 - Møt opp de som vil
Snapchat?
Nabohjelpen? Finnes apper som kan brukes
Få ordet ut om at det finnes
Aktivitetsbuss!!!: Ettermiddag/kveld. Det kommer en buss så tar
vi den. Gratis

Tidsplan/neste møte:
Hvem tar ansvar:

Gratis heiskort for ungdomsskolen
Hafjell skisenter
Tidsplan/neste møte:
Hvem tar ansvar:

Samarbeidsarena for frivilligheten og
kommune

Rulle

Struktureres mer
Frivillighetssentralen og kommunen
Dialogmøte
Frivillighetsbørs
Koble med de som kan hjelpe med de som har behov
Kommunen - styringsrolle
Mange vil hjelpe
Ringe rundt
Koble oss på andre (næringslivet, org + forening og kommune)

Tidsplan/neste møte: Første møte 18. november

Kommune vite hva frivilligheten trenger

Sammen med info om skole
Tidsplan/neste møte:

Foreldresamtale

Hvem tar ansvar:

Første skoledag: Nødvending informasjon om alle tilbud
(kontaktinfo og hva som skjer) - Konvolutt f.eks.
Alle elever og nye flyktninger/tilflyttere som kommer til Øyer

Fritidstelefonen
Hvem: Et fellestelefonnummer videreformidle og svare på enkle
spørsmål
De fleste kan ringe
Viktig å møtes med åpenhet
Hvordan få det ut? Noen i kontakt med skole eller bhg - Foreldre
er med. Oppslag.
Koordinerende rolle

Hvordan: FAU på foreldremøte. Læreren.
Koble på BUA
Koordinering!
F.EKS: App hvor man samler alt!
Tidsplan/neste møte: 25. november
Hvem tar ansvar: Aktivitetskoordinator (Hilde)

Få med næringslivet
Tidsplan/neste møte:

Bidrar med utstyr, penger, hva de kan bidra med

Hvem tar ansvar:

Hvem: Butikker, hoteller -> idrettsutstyr
Hvordan: Ta kontakt med folk og spørre
Hvilket behov - Hva trengs?

Alle lag og foreninger jobber med
kontingent

Tidsplan/neste møte:
Hvem tar ansvar:

Gode løsninger for kontingent
Står på nettet -> Problemer med å betale ta kontakt med styret
Hvordan: Nett
Hvem: Kasseres f.eks. Kontaktperson
Tidsplan/neste møte:

Kontaktperson
Aktivitetskoordinator
Frivilligheten

Hvem tar ansvar:

Ressursperson i frivillige lag og foreninger
Aktivitetskort

Informasjon om aktiviteter

Tidsplan/neste møte:
Hvem tar ansvar:

Hva finnes av aktiviteter?
Hvor henvende seg hvis man ikke har mulighet å betale?
Får det enkelt
Postkasse
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