
Cafèdialog – bord 2: Hvordan kan vi skape et sunt og inkluderende fritids- og 
aktivitetstilbud til alle barn og unge? Spesielt fokus på SFO 

 

o Tilrettelegging for bredere deltakelse 

o Tilbud for ungdom må markedsføres bedre 

o Tilgjengelige møteplasser for barn og unge, der det ikke er 
behov for dyrt utstyr eller nødvendig å betale for å delta: for 
eksempel kunstisbane 

o Videreføre satsningen «Friluftskveld på låvaberget», men med 
spesielt fokus på barn og unge 

o Gi ungdom medbestemmelse – og dermed sikre tilbud som 
treffer målgruppa 

o La ungdom utforme aktiviteter og tilbud selv 

o Sørge for at kulturskolens tilbud er bredt, og passer med 
ungdoms kulturuttrykk. For eksempel streetdance 

o Målrettet innsats for å nå innvandrere og inkludere dem i lag og 
foreninger 

o Legge bedre til rette for at barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne kan delta i ordinære tilbud – for eksempel ved å 
tilby kurs og veiledning til voksenledere 

o Utvide opplevelseskortet for familier med vanskelig økonomisk 
situasjon 

o Er lag og foreninger villige til å lage tilbud som ikke handler om 
prestasjon? Fotballtrening en gang eller to i uka, der hvem som 
helst kan delta, med fokus på fotball mer enn trening 

o Gjennomføre fritidstilbud ute i bydelene 

o Tilby lag og foreninger å gjennomføre aktiviteter i sfo 

o Idrettsskole med Idrettsrådet 



o Gjennomføre cafèdialog for lag og organisasjoner med tema 
«hvordan inkludere flere i positive aktiviteter» 

o Kulturendring i lag og organisasjoner, der det er et uttalt mål å 
trekke til seg flere barn og ungdommer – la flere ta del i det 
gode fellesskapet 

o Organisere fritidstilbudet ute i bydelene 

o Skape tilbud som har til hensikt å la barn og unge være sammen 
på tvers av etnisitet, kjønn, tro, bakgrunn etc 

o Tilby de unge Felden Creus, avspenning, yoga etc 

2 SFO 

o Kan SFO dra på bedriftsbesøk? 

o Mer konkurranse, idrett og aktivitet inn i SFO 

o Redusere prisen på sfo 

o Heldagsskole med sunne måltider 

o Juliåpent SFO-tilbud – også for de som ikke bruker SFO ellers i 
løpet av året 

o Holde prisen på SFO så lav som mulig 

o Gode lokaler for SFO 

 

3 Annet 

o Begynner barna for tidlig på Pingvinen? Bør det bli et rent 
ungdomstilbud 

o FYSAK  - fysisk aktivitet inn i skolen 

o Bruke FAU for å lage tilbud på den enkelte skole 

o Kunst i det offentlige rom, laget av barn og unge 

o Kroppsfokus – vi er forskjellige 


