Hva er en meningsfull fritid?
– informasjon til ungdommene som deltar under Ungdom og Fritids Stormøte 6.- 8. april
På årets Stormøte skal ungdommene blant annet delta i en workshop hvor vi skal
diskutere Fritidserklæringen.
Fritidserklæringen er skrevet under av den norske stat, kommunene og flere organisasjoner i
Norge. Den sier at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet

sammen med andre.

Ungdom og Fritid har fått i oppgave av Kulturdepartementet å lage en film om
Fritidserklæringen og dette arbeidet begynner vi med på lørdag 7. april under vårt Stormøte.
Derfor håper vi dere vil snakke med ungdommene om følgende i forkant at Stormøte og be de
forberede seg litt på temaet.
-

Hva driver du med når du er lykkelig på fritiden?
Hvilke tilbud skulle du ønske fantes der du bor?
Er det noe du ikke har mulighet til å gjøre?
Hva er en meningsfull fritid? Og hvorfor er dette viktig?
Hva kan voksne gjøre (politikere, beslutningstakere, ungdomsarbeidere) for at dere skal
få et bedre fritidstilbud?

Filming under Stormøtet
Innspillene som kommer fra ungdommene under workshopen skal brukes som grunnlag for en
sang som skal produseres. Deretter skal vi lage en musikkvideo hvor vi viser bilder av ungdom
som driver med ting de liker å gjøre på fritiden. Denne filmen vil sendes ut til alle fritidsklubber
og ungdomshus i Norge og vil distribueres i sosiale medier, youtube og på nettsider. Den vil
også bli vist på diverse konferanser og seminarer i regi av Ungdom og Fritid og andre
samarbeidsorganisasjoner.
Vi trenger samtykke for å kunne filme/ta bilder av ungdommene som deltar.
Hvis ungdommen er under 15 år, må vi ha foresattes signatur. Ungdom over 15 år kan gi
samtykke selv under Stormøte.
□

Jeg godtar at ungdommen kan bli tatt bilder av og filmes under Stormøtet.

□

Jeg godtar at bilder og film kan brukes til filmen som skal lages om Fritidserklæringen.

□

Jeg godtar at bilder og film av ungdommen publiseres i sosiale medier og nettsider.

NB! Om man ikke ønsker at ungdommen skal være med i denne filmen eller bli tatt bilde av, er selvsagt likevel mulig
å delta på workshopen.

_______________________________

_____________________________

Signatur foresatt

Signatur ungdom

