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O

rganisasjonen representerer over 650 medlemmer i
hele landet, og har en jevn vekst av medlemmer. Dette
gjør UoF til en organisasjon med stort potensial for
kompetansebygging og politisk slagkraft. Ungdom og
Fritid har et gjennomgående fokus på ungdomssatsing, og arbeider
for å løfte ungdomsdeltakelse og ungdommens egne stemmer
– lokalt, regionalt, og nasjonalt.
De åpne møteplassene har vært- og er sentrale kulturaktører for
barn og unge i lokalsamfunnet. Samtidig er de åpne møteplassene
viktige arenaer for utvikling av sosiale ferdigheter, samt for forebygging av utenforskap, ensomhet, og sosiale ulikheter.

Om Ungdom og Fritid
Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus (UoF),
er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte,
og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus, og lignende
åpne møteplasser. Demokrati, medvirkning, og samarbeid står sentralt,
og organisasjonen skal bidra til at barn og unge kan utvikle egenaktivitet,
samt dyrke personlige interesser og kulturuttrykk.
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UoF tar utgangspunkt i at barn og unge selv vet hva som er viktig
for barn og unge, og organisasjonen skal bidra til å styrke miljøer
som vektlegger at ungdom får kunnskap, motivasjon, og kapasitet
til å være unge samfunnsborgere. Gjennom egne demokratiske
styrer på møteplassene, skal barn og ungdom ha reell innflytelse
over drift og innhold i tilbudet.
I organisasjonens strategiske plan for 2019-2021 løftes det frem
fire strategiske hovedsatsinger: Tilgang, kvalitet, statusløft,
og organisasjon. Hovedsatsingene skal bidra til å sikre at
ungdom får oppleve åpne møteplasser med relevante tilbud
av høy kvelitet, og samt bidra til økt livskvalitet og mestring.
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OVERSIKT OVER UNGDOM OG FRITIDS
ADMINISTRASJON OG SENTRALT TILLITSVALGTE
Sentralstyret 2019-2021
Trine Ottosen
Leder (voksen)
Marius Thoresen
Nestleder (voksen)
Emmeli Hedvald
Medlem (voksen)
Tommy Wisth
Medlem (voksen)
Siv Janna Glømmi
Medlem (voksen)
Hanna Huseklepp
Nestleder (ungdom)
Annenth Vijayaindra
Medlem (ungdom)
Mohamed Alhaj
Medlem (ungdom)
Karina Kapelrud
Medlem (ungdom)
Hilde Woxen
Vara (voksen)
Kenneth Laugaland
Vara voksen)
Marius Ekhaugen
Vara (ungdom)
Emil Johan Stenhaug
Vara (ungdom)

Organisatorisk struktur
Våre medlemmer og lokallag er fritidsklubber, ungdomshus, og andre
åpne møteplasser for ungdom. UoF har kollektivt medlemskap som
betyr at ungdom, ansatte, og frivillige tilknyttet klubben er medlem
hos oss.
I løpet av 2019 og 2020 har det blitt opprettet et nytt demokratisk nivå i organisasjonen,
nemlig fylkesledd i landets elleve fylker. Dette innebærer blant annet rundt 80 nye tillitsvalgte i Ungdom og Fritid. Les mer om dette under avsnittet “fylkesledd”. Organisasjonens
høyeste organ er Landsmøte, som avholdes annethvert år. Her møtes delegater fra fylkesleddene, sentralstyret, og komiteer, for å bestemme veien fremover for Ungdom og Fritid.
På Landsmøte vedtas organisasjons regnskap, budsjett, strategisk plan, og politiske
dokumenter. I tillegg blir det valgt sentralstyre og komiteer for neste periode. Mellom
Landsmøtene er det sentralstyret som styrer organisasjonen, og disse består av
halvparten ungdom og halvparten voksne. Neste Landsmøte er i 2021.
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Arbeidsutvalget
Trine Ottosen
Hanna Huseklepp
Marius Thoresen

Leder (voksen)
Nestleder (ungdom)
Nestleder (voksen)

Kontrollkomité
Knut Remi Heimvik
Anne Marie Lund
Bjørnar Grande
Tom Andreas Kristensen
Anne Kari Ullensvang

Leder (voksen)
Medlem (voksen)
Medlem (voksen)
Medlem (voksen)
Medlem (voksen)

Valgkomité
Trine Walleraunet
Kristoffer L. Mathisen
Charlotte Larssen Kleiva
Astrid Gaup Skancke
Christian Lund

Leder (voksen)
Medlem (voksen)
Medlem (voksen)
Medlem (voksen)
Medlem (voksen)

Sekretariat
André Ruud
Marit Bredesen
Ida Schmidt
Henriette Bendiksen
Henriette Øyan
Amund Røhr Heggelund
Linn Ersland
Hedda Hakvåg
Linn Hattvang
Morten Fredriksen
Ingvild Bøhlerengen
Sara Belkilani
Jose Espinoza

Generalsekretær (100 %)
Kulturkonsulent (100 %)
Informasjonskonsulent (100 %) til 31. august 2020
Kommunikasjonskonsulent (100 %) fra 10. august 2020
Organisasjonskonsulent (100 %)
Samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig (100 %)
Administrasjonskonsulent (100 %) (Administrasjonskonsulent (50 %)
og internasjonal prosjektleder (50 %) fra 6. august 2020 – 31. juni 2021).
Prosjektkoordinator (100 %) fra 01. mars 2019 –30. september 2020
Prosjektkoordinator (100 %) fra 01. oktober 2020 – 31. desember 2021
Fylkeskoordinator (100 %)
Administrasjonssekretær (100 %) fra 06. august 2020 – 31. juni 2021
Organisasjonssekretær (100 %) fra 17. august 2020 – 01. mars 2021
Renholder (10 %)
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Medlemmer
Oversikten under viser utviklingen i registrerte fritidstilbud i Norge, og utviklingen av medlemsmassen i UoF.
Årstall

Medlemsutvikling Ungdom og Fritid

Antall fritidstiltak (klubber) fra 2003-2018
i KOSTRA
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Under er en grafisk fremstilling av våre medlemstall sammenlignet med KOSTRA 2009-2020:

500
Sentralstyret
Som alt annet, har tillitsvalgtarbeidet i 2020 vært
preget av Covid-19. Sentralstyret har hatt syv styremøter i løpet av året, to fysiske og fem digitale, og
det har blitt behandlet 126 saker. Sentralstyret rakk
dessverre bare å besøke én medlemsklubb før pandemien inntraff; Kultursenteret ISAK i Trondheim. Likevel
har året vært preget av mye aktivitet for de tillitsvalgte
i sentralstyret, både gjennom verv i andre organisasjoner/utvalg/prosjektgrupper, oppfølging av de nye
fylkesleddene, samt politiske og faglige møter.
Fordelingsutvalget
Fordelingsutvalget består av ungdomsrepresentantene
i sentralstyret, og har ansvar for fordelingen av UoF
sine frifondsmidler innenfor kategoriene “prosjekt”
og “samarbeid”. Fordelingsutvalget har hatt møter i
perioden det deles ut Frifond, fra mars til desember.
Vi har en praksis med at fordelingstutvalget har møte
i forbindelse med våre styremøter, men i år har vi hatt
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egne digitale møter som følge av koronapandemien.
Det er et viktig prinsipp for organisasjonen at det er
ungdom selv som søker om midler til egne aktiviteter
og prosjekter. Det er derfor også viktig at det er ungdom som behandler søknadene. Ungdommene i styret
gir utrykk for at behandling av Frifond-søknader gir god
kunnskap om hva som skjer på feltet på et nasjonalt
plan.
Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av sentralstyrets leder, og
to nestledere. Disse fungerer som beslutningsorgan
mellom styremøtene, etter mandat fra sentralstyret.
Utvalget har i 2020 hatt møter i forbindelse med styremøtene og ansettelser, og har behandlet hastesaker
hovedsakelig på e-post, via telefonmøter, og gjennom
chat-funksjon på Facebook. I 2020 har det vært flere
saker enn ved tidligere år, ettersom pandemien ofte
krevde raske avgjørelser mellom styremøtene.

400
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0

Medlemmer UoF
Antall fritidstiltak (klubber) i KOSTA

Vi er veldig fornøyd med en årlig økning på tolv medlemmer i 2020, særlig i et år preget av Covid-19 og avlyste aktiviteter, samt med en jevn og positiv medlemsutvikling over tid. Majoriteten av medlemmene våre
er kommunale fritidsklubber, men vi ser også en økende

interesse fra fritidstilbud drevet av andre aktører - særlig
frivillige organisasjoner. Dessverre ser vi igjen en nedgang i antall fritidstiltak i KOSTRA. Etter et år med
sosial distansering, ser vi det som særlig viktig at
kommunene prioriterer åpne møteplasser for ungdom.
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et er ansatt en egen fylkeskoordinator fra desember
2019, finansiert gjennom økt medlemskontingent,
som skal holde i dette arbeidet fra sentralt hold.
Målsettingen med arbeidet er å styrke demokratiet,
og de unges mulighet for reell og regional medvirkning i prosesser og temaer som angår dem. Det er også en god mulighet
for å bygge nettverk, og å kunne dele erfaringer på tvers av
kommunegrenser. Vi ønsker å sikre at alle regioner er representert,
og vi ønsker å komme tettere inn på lokale krefter, kartlegge,
og samle inn trender og tendenser i feltet.
UoF vil sørge for å legge til rette for at alle medlemmer i regionen
får tilbud om å delta på våre fylkesårsmøter, og at alle våre medlemmer har mulighet til å bli valgt som delegat til Landsmøte. Vi
ønsker at det skal være enkelt å delta for alle (mindre byråkrati
og regler), og organisasjonen skal tilby kurs, nettverk, og erfaringsutveksling. Det er et mål at det blir enklere å tilpasse samarbeid
lokalt, uansett lokal/ regional struktur og at ungdom er representert og blir hørt hele veien.
I april 2021 skal det avholdes Landsmøte, hvor ny strategisk plan
skal vedtas for perioden 2021-2023. Det skal også velges nye
sentralt tillitsvalgte for den nye perioden. Dette blir det første
Landsmøtet med delegater sendt fra fylkesstyrene, hvor vår nye
organisasjonsstruktur har lagt til rette for at det er representasjon av både ungdom og voksne i fritidsklubbfeltet fra alle
landets fylker.
Fylkesleddene vil gi klubbene styrken av å stå sammen – noe
som er verdifullt enten man skal søke fylkesmidler, uttale
segpolitisk i regionale saker, dele erfaringer med klubber i
nærmiljøet, eller arrangere kurs for å heve kompetanse.

DE NYE FYLKESLEDDENE ER:

Fylkesledd

Ungdom og Fritid Innlandet

Innføring av fylkesledd, i tråd med fylkesreformen, ble vedtatt under UoF sitt
Landsting 2019. I 2019 og 2020 er det etablert fylkeslag i alle elleve fylker.

Ungdom og Fritid Oslo

Ungdom og Fritid Møre og Romsdal
Ungdom og Fritid Nordland

Ungdom og Fritid Rogaland
Ungdom og Fritid Troms og Finnmark

Det er mobilisert frivillige fra fritidsklubber og ungdomshus i hele landet til fylkesleddet, og
medlemsklubbene har stemt frem hvert sitt fylkesstyre, bestående av minimum fem personer, der
halvparten er ungdom. Fylkesleddet inngår som et demokratisk ledd som tilfører organisasjonen
ca. 70 nye tillitsvalgte. Se oversikt her.

Ungdom og Fritid Agder
Ungdom og Fritid Trøndelag
Ungdom og Fritid Vestfold og Telemark
Ungdom og Fritid Vestland
Ungdom og Fritid Viken
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Den viktigste grunnsteinen for alt
ungdomsarbeid ligger i relasjonene,
og i møtene mellom mennesker.

amtidig har tiden med unntakstilstand gitt oss nye
muligheter. En sjokkdigitalisering har skapt enorm utvikling i det digitale ungdomsarbeidet, ført til diskusjoner om innovasjon, og om fremtidens ungdomsarbeid i
Norge og i Europa. Samtidig er både vi og feltet tydelige på at dette
ikke er den «nye normalen». Den viktigste grunnsteinen for alt ungdomsarbeid ligger i relasjonene, og i møtene mellom mennesker.

Pandemioppfølging
2020 har vært et krevende år for fritidsklubber og ungdomshus.
Stengte dører, restriksjoner, usikre budsjetter, og digitale løsninger
er noen av elementene som har preget Ungdom og Fritid.
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Under koronapandemien har Ungdom og Fritid tildels fungert som
et ressurssenter for ungdomsarbeidere og for våre medlemmer.
Organisasjonen opprettet tidlig en nasjonal smittevernveileder for
fritidsklubber og ungdomshus, som har blitt oppdatert i takt med
nye nasjonale endringer. Ungdom og Fritid bygde samtidig opp en
ressursbank for våre medlemmer, som inneholdt nivåinndeling
for smitteverntiltak i fritidsklubber, ressurser ved stengte klubber,
veilednig ved delvis åpning av fritidsklubber, forslag til aktiviteter
og ungdomsmedvirkning under koronapandemien, og mer. I tillegg
har UoF arrangert webinarer og fredagsklubber, gjennomført kartleggingsundersøkelser, hatt møter med statsråd og gjennomført
annet politisk arbeid.
Vi har hatt hyppig dialog med direktoratene og departemententene
om koronapandemien, og fikk i desember 2020 tildelt to millioner
kroner til utdeling av midler til juleaktivitet for sårbare barn og
unge. Behovet var så stort at vi etter kun 48 timer måtte stenge
ordningen. Da var midlene brukt opp og 70 klubber fikk innvilget
sine søknader.
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Mars 2020: Landet stenges ned, og UoF begynner arbeidet med å bistå feltet.
TILTAK

BESKRIVELSE

PERIODE

Nasjonal smittevernveileder
for fritidsklubber

Veilederen oppdateres ved større endringer i de
nasjonale retningslinjene. [Sist oppdatert
21.01.2021]

Start: Mars 2020.
* Oppdateres fortløpende

Kartlegging av behov/situasjon

Spørreundersøkelser og dialog

Vår 2020, høst 2020

Ressursside for stengte klubber

Eksempler fra felt: Digitalt ungdomsarbeid, digital
aktivitet, og digital medvirkning og tutorials

Mars/april 2020

Støtteordning til utstyr til digitalt
ungdomsarbeid

450.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen som våre
medlemmer kan søke på.

Mars/april 2020

Inspirasjon/deling av
medlemsaktivitet

Repost av digital aktivitet fra felt på sosiale medier.
Spesielt via IG stories.

Vår 2020

Webinarer/fredagsklubb

Aktuelle temaer/problemstillinger
– erfaringsutveksling

Vår 2020

Koronajul i norske fritidsklubber

Formålet er å sørge for at sårbare barn og unge kan
delta på attraktive og inkluderende fritidsaktiviteter i
julen 2020. To millioner bevilget fra Regjeringen

Desember 2020

Digital erfaringsutveksling

Via digitale kurs, digitale fylkesmøter, digital
landskonferanse, og via faglig forum på FB.

Vår 2020, og fortløpende
arbeid

*Frifond:

Ekstra oppfølging og tips, utsatte rapportfrister
og omdisponeringer. Støtte til utstyr ved digital
aktivitet, gamingrom, og tilpassede aktiviteter/
prosjekt (LAN etc.)

Vår 2020- høst 2020
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Landsmøte
Landsmøte er medlemmenes fora, hvor våre styringsdokumenter utvikles og vedtas for perioden. I 2020
har vi fulgt opp vedtakene fra Landsting 2019, hvor
det største arbeidet lå i å etablere en ny fylkesstruktur
med 11 fylkesledd. Høsten 2020 startet arbeidet med
Landsmøte 2021, og sentralstyret har gjennom møter
og prosesser arbeidet ut forslag til de ulike styringsdokumentene og strategiene for Ungdom og Fritid i
neste periode. Den sentrale valgkomiteen har jobbet
med å kartlegge og hente inn forslag til sentralt tillitsvalgte innen nominasjonsfristen på slutten av året.
Av andre aktiviteter i 2020 vil vi trekke frem:

Aktiviteter
UoF har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2020, til tross for koronapandemien. Noen
aktiviteter har blitt avlyst, men en del aktiviteter har gått som planlagt – i år
med en digital innpakning. Egne sentrale arrangementer er Landsmøte hvert
andre år, og vår årlige Landskonferanse for ungdomsarbeidere.
Vi har i perioden gjort en rekke prioriteringer for å kunne ha god medlemsoppfølging ved å gi faglig
påfyll opp mot situasjonen, og skape rom for erfaringsutveksling. Her kan vi nevne at vi våren 2020
hadde flere webinar med tema “Ungdomsliv i koronatid”, vi hadde digitale kurs, digitale fylkesmøter,
digital landskonferanse, erfaringsutveksling på faglig forum på Facebook, og mer. Vi opprettet også
en egen ressurside for klubbene i koronaperioden og utformet nasjonal smittevernveileder for fritidsklubbene. Les mer om våre kurs og Landskonferansen under “Kurs og kompetanse”.
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Arendalsuka
UoF hadde en avtale med Arendalsuka Ung for 2020.
På grunn av Covid-19 ble hele arrangementet avlyst.
Det er etablert et godt samarbeid med Arendal
kommune, Kulturtanken, UKM Norge, og Tverga. Vi
har ambisjoner om å videreføre samarbeidet i 2021.
Ungdom og Fritids pris
I 2019 utvidet vi Ungdom og Fritids pris fra én til fire
kategorier. I år har vi delt ut priser for:
Årets fritidsklubb: Ungdomskulturhuset Plan B,
Lillehammer kommune, Innlandet.
Årets ungdomsstyre: Bootleg Event, klubbstyret
på Bootleg ungdomsklubb i Hammerfest kommune,
Troms og Finnmark.
Årets prosjekt/ arrangement på klubb: Prosjektet
«Digital musikkfestival: LYST» Et samarbeidsprosjekt
mellom Audiator i Tromsø, Unge stormen i Bodø,

Ungdom og Fritid Bærum, St.Croix-huset Fredrikstad,
og Trikkehallen Oslo.
I tillegg delte vi ut en ærespris til noen som har
markert seg ekstra i sitt engasjement for ungdom.
Ungdom og Fritids ærespris er en årlig pris som deles
ut til personer, organisasjoner, eller andre som har
hatt en særlig innsats for å løfte fritidsklubber og åpne
møteplasser for barn og ungdom. I 2020 gikk denne
prisen til Redd Barna, for deres kampanje: Barns rett til
lek og fritid.
Prisen har en symbolsk sum på kr. 10 000 i hver
kategori, og æresprisvinneren kan gi pengene videre
til en valgfri fritidsklubb. Dette gjør vi for å synliggjøre
alt det gode ungdomsarbeidet, aktivitetsmangfoldet,
og ungdomsmedvirkningen som finnes rundt i våre
medlemsklubber.
Kulturkapsel
Gjennom hashtaggen #kulturkapsel på Instagram, viser
Ungdom og Fritids medlemsklubber hva som rører seg
på åpne møteplasser for ungdom i Norge. I 2020 har
hashtaggen til dels blitt brukt av våre medlemsklubber,
men grunnet koronapandemiens behov for prioritering,
har arbeidet med kulturkapsel ikke vært like konstant
som tidligere. #Kulturkapsel skal i 2021 gjennomgå
visse endringer, og blåses liv i.
Fritidsklubbenes dag
Fritidsklubbenes dag arrangeres hvert år for å vise
frem alt det fine som skjer på åpne møteplasser for
ungdom i Norge. Dette gjennomføres over hele landet,
den siste helgen i april.
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Ungdomsledelse - opplæringsprogram for
ungdomsarbeidere
UoF har gjennom Program for folkehelsearbeid i
kommunene 2017-2027 fått midler av Helsedirektoratet til å utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram
for ungdomsarbeidere på åpne møteplasser. Prosjektet
startet i 2018 og pågår ut 2021. Med Ungdomsledelse
ønsker vi å styrke ungdomsarbeideren som tilrettelegger for gode medvirkningsprosesser med barn
og unge, og gjennom dette bidra til økt ungdomsmedvirkning på klubbene og økt synlighet for
fritidsfeltet i tverrfaglige samarbeid.
I 2020 fortsatte gjennomføringsfasen i Undomsledelse, med planlagte dagskurs i alle fylker, samt
to fordypningskurs. Da nedstengingen tredde i kraft
i mars 2020 måtte alle planlagte kurs og aktiviteter
for våren 2020 avlyses. Vi brukte tiden til å digitalisere
både dagskurs og fordypningskurs, samt produsere
opplæringsvideoer i Ungdomsledelse. Videoene ligger
på UoFs nettsider: Ungdom og Fritid - Ungdomsledelse – filmer

Prosjekter
Ungdom har ikke stemmerett, men de har en stemme. Alle våre prosjekter
skal derfor bidra til å løfte barn og unges stemmer - både på et lokalt
og nasjonalt nivå.
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Møteplass datakultur
I 2019 inngikk UoF, KANDU, Tverga, og UKM et samarbeid om å løfte sosiale møteplasser for datakultur
og gaming (“Møteplass datakultur”). Årets ferske klubbundersøkelse viser at fritidsklubbfeltet er den største
aktøren på området “sosial gaming og datakultur”
for ungdom i Norge. Nærmere 500 av våre medlemsklubber tilbyr gamingaktiviteter, og nesten 300
arrangerer årlig LAN/ dataparty. Feltet har i flere tiår
jobbet med gaming, men de siste årene har dette blitt
en av de største og viktigste innholdsaktivitetene i
fritidsklubbene.

“

Kulturskolen, fritidsklubben,
og UKM er tre viktige offentlige ordninger i barn og unges
oppvekstmiljø.

Høsten 2020 har vi systematisk tilbudt digitale dagskurs, slik at vi nådde alle fylkene i 2020. Samtidig
gjennomførte vi et digitalt fordypnings kurs som var
samlingsbasert over flere uker. Totalt i 2020 har vi
gjennomført 12 kurs spredt i alle fylker, med 96 deltakere som representerer 62 kommuner. Siste planlagte
runde med videreutdanningen fritidspedagogisk ungdomsledelse ble også gjennomført, der vi hadde over
60 søkere på 20 studieplasser. 18 studenter av 20
gjennomførte og besto eksamen.

Den 25. januar i 2020 avholdt samarbeidspartnerne et
medvirkningsseminar for unge gamere og ungdomsarbeidere fra hele landet. Målet med seminaret var å
kartlegge behov og få innspill på hva som utgjør gode
møteplasser for gaming/ datakultur. Resultatene
ble samlet i en rapport (se www.datakultur.org).
I Rapporten løftes fem hovedfunn, ti lokale- og seks
nasjonale anbefalinger. Rapporten har vært ettertraktet og etterspurt, og vi opplever veldig god respons
både fra felt, myndigheter, og andre organisasjoner.

Tidligere prosjektkoordinator Hedda Hakvåg sluttet
høsten 2020, og vår nye kurskoordinator Linn Hattvang
startet 1. oktober 2020.

Kulturdepartementet skal lage en veileder for gaming
og datakultur, som skal være ferdig i løpet av våren
2021. Samarbeidspartnere i “Møteplass datakultur”
har gitt et tilbud på produksjon av dette, etter ønske
fra KUD. Produksjon og oppfølging av veilederen blir et
sentralt arbeid for prosjektet og for UoF det neste året.

Ungdommens stemme
I forbindelse med kommunevalget 2019 satt vi i gang
prosjektet Ungdommens stemme. Prosjektet springer
ut fra Barnekonvensjonens artikkel 12, barn og unges
rett til å si sin mening og å bli hørt. Prosjektet ble skapt
da Ungdom og Fritid i 2019 reiste rundt i landet sammen med dokumentarselskapet Paragon, for å besøke
fritidsklubber som samarbeider med asylmottak for
mindreårige i Norge. Prosjektet var ment å fortsette i
2020, men grunnet smittevernregler knyttet til Covid19, har det vært vanskelig å reise rundt i landet på en
forsvarlig måte for å besøke ungdom. Vi fikk likevel
videreført Ungdommens stemmeprosjektet i 2020,
gjennom videofilmene som ble laget til prosjektet
Mission Impossible (beskrevet i eget punkt). Ungdommens stemme videreføres dermed også til 2021.

Knapt to måneder etter Møteplass datakulturseminaret, inntraff koronapandemien kraftig. Det digitale
ungdomsarbeidet ble særlig viktig i perioden med
stengte fritidsklubber, og organisasjonen hadde stort
fokus på dette våren 2020. Erfaringene fra arbeidet
viste oss at potensialet i digitalt ungdomsarbeid er
stort. Spesielt Discord har vist seg å være en god kanal.
Ungdom og Fritid har derfor nylig inngått et samarbeid
med UKM Norge og Trondheim kommune, om et prøveprosjekt med en Nasjonal/ regional Discord-server for
ungdom. UKM går inn med midler for oppstart etter
nyttår, deretter vil det arbeides med å søke opp midler
for å finansiere drift for et helt år.
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Totalt i 2020 har vi
gjennomført 12 kurs
spredt i alle fylker,
med 96 deltakere
som representerer
62 kommuner.

Koordinert kulturarbeid
Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd, og UKM Norge
har gått sammen om prosjektet Koordinert kommunalt
kulturarbeid, og akter å styrke ungdommens kulturelle
grunnmur i kommunen.

og minimum fem ungdom. De lokale prosjektgruppene
skal starte arbeidet med en medvirkningsarena for
ungdom og ansatte, som gir innspill for videre arbeid.

Kulturskolen, fritidsklubben, og UKM er tre viktige
offentlige ordninger i barn og unges oppvekstmiljø.
De har felles målgruppe, men ofte ulikt nedslagsfelt
og appell. Det er ønskelig at alle tilbud fungerer godt
både hver for seg og sammen. Gjennom Koordinert
kommunalt kulturarbeid vil vi se hva som skjer når disse
tre tilbudene koordineres og blir et helhetlig tilbud.

Målet for prosjektet er bygge en solid felles kulturell
grunnmur for ungdom i kommunene og etablere samarbeid og helhetstenking på tvers av kommuner (utforme maler for kommunal praksis). Det er stort fokus
på å lytte til ungdom ved å gi ungdom kompetanse
og erfaring med å delta i utviklings- og beslutningsprosesser, en annen viktig målsetning er å øke deltakelsen og redusere frafallet i de kommunale
kultur- og opplæringstilbudene. Les mer her.

Fem kommuner er invitert med i dette toårige pilotprosjektet. Disse er: Arendal (Agder), Kongsberg
(Viken), Melhus (Trøndelag), Sola (Rogaland) og
Sunndal (Møre og Romsdal). I hver av de fem pilotkommunene etableres det en lokal prosjektgruppe
med en leder som har ansvaret for fremdrift. En fra
kulturskoleledelsen og fritidsklubbleder deltar i
prosjektgruppa sammen med lokal UKM-ansvarlig,

Prosjektet startet med et oppstartsmøte for alle
pilotkommunene i januar 2020, og det har siden vært
gjennomført prosjektmøter og spørreundersøkelse til
ungdom i alle pilotkommunene. Resultatene av dette
jobbes med nå og det planlegges en større konferanse
i 2021. Prosjektet har blitt noe forsinklet på grunn av at
en del planlagte arrangement ikke lot seg gjennomføre
på grunn av pandemien.
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Mission Impossible
Mission Impossible er et nordisk prosjekt, finansiert av Nordisk
ministerråd. Målet er å samle barn og unges tanker, ideer, og
anbefalinger for hvordan Norden kan nå bærekraftsmålene innen
2030. Det er et spesielt fokus på bærekraftsmål 4.7 - kvalitet i
utdanning. I løpet av 2020 har samarbeidspartnerne hentet inn
innspill fra alle de nordiske landene, som skal danne grunnlaget for
en samlet nordisk rapport i 2021. Ungdom og Fritid planla egentlig
en større ungdomssamling i april, men denne ble avlyst pga Covid19. Vi løste derfor oppgaven gjennom to mindre innspillsmøter
med ungdom, og ved å sende ut en digital spørreundersøkelse.
I tillegg har vi produsert fire videoer for sosiale medier, der ungdom
snakker om sine meninger rundt bærekraftsmålene. Prosjektet har
vært ledet av en ressursgruppe med fem ungdommer, som har
blitt “eksperter” på ett bærekraftsmål hver.

Internasjonale prosjekter
Ungdom og Fritid har lang erfaring med internasjonalt arbeid. For oss
er det viktig å være i kontakt med- og kjenne til hva som skjer innenfor
vårt fagfelt i Europa og resten av verden. Vi mener det er viktig å utvikle
og styrke de nasjonale rammene for norsk ungdomsarbeid.
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Youth Workers Online Learning Opportunities (YOLO)
YOLO er et strategisk partnerskap mellom Norge, Portugal,
Østerrike, UK, og Kroatia. Formålet er å utvikle kunnskap og
forståelse for hvordan ungdomsarbeidere kan utnytte digitale
plattformer for læring og kunnskapsdeling. Våren 2020 ble prosjektet midlertidig satt på pause grunnet Covid-19, men i høst
gjennomførte Ungdom og Fritid andre del av datainnsamlingen
i Norge, ved å spørre ungdomsarbeidere hva de bruker digitiale
plattformer til i dag, samt hva de liker/ ikke liker med ulike verktøy.
Danube University Krems i Østerrike har utviklet en forskningsrapport basert på resultatene fra alle samarbeidslandene.
Exploring Youth Work Education (EYWE)
Høsten 2020 startet Ungdom og Fritid opp et nytt europeisk
samarbeidsprosjekt sammen med våre søsterorganisasjoner på
Island og i Østerrike. Göteborg Universitet er også involvert som
forskningspartner i prosjektet. Prosjektet gjennomføres med støtte
fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom, og skal resultere i
et rammeverk for kompetanseheving og utdanning av ungdomsarbeidere basert på erfaring fra de tre landene. Som grunnlag for
arbeidet med rammeverket skal det utarbeides en forskningsrapport basert på fokusgruppeintervjuer i de ulike landene. Prosjektet
rakk så vidt å starte opp i september før det ble tydelig at vi ikke
ville kunne gjennomføre fysiske møter på en lang stund. Prosjektet
er derfor utsatt til august 2021.
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I

2020 har vi hatt et særlig fokus på hvilke konsekvenser Covid-19 har hatt for ungdom, og for
fritidsklubbfeltet. Vi har i tillegg arbeidet aktivt
med de vedtatte politiske hovedmålene våre:

• Etableringsstøtte for fritidsklubber
• Innføring av kvalitetskriterier
• Fritid er en kommunal kostnad
• Erstatningslokaler
Barne- og familiedepartementet (BFD)
UoF har faste kontaktmøter med BFD en gang i halvåret der vi informerer hverandre gjensidig. Vi deltar
også på andre arrangementer i regi av departementet
der relevante temaer tas opp. I 2020 har vi primært
jobbet med innspill til regjeringens samarbeidsstrategi
for lavinntekt. Strategien ble lansert i oktober 2020 og
inneholdt 65 tiltak for å gi alle like muligheter i oppveksten. Fritidsklubbene har fått et eget punkt i strategien som sier at det skal lages en utredning av fritidsklubbene som ser på deres rolle og funksjon, formål,
samfunnsnytte, kompetanse, kvalitet, utbredelse og
finansieringsmodell.
Vi har også hatt tett dialog med departementet knyttet
til koronapandemiens konsekvenser for fritidsklubber
og ungdomshus.

Myndighetskontakt
UoF har ambisjoner om å være en aktiv pådriver for en god og fremtidsrettet
barne- og ungdomspolitikk i Norge. Vi driver derfor et utstrakt påvirkningsarbeid, og samarbeider med en rekke sentrale aktører.
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
UoF har hatt mange treffpunkter med bufdir i året som
har gått. Blant annet har vi samarbeidet med direktoratet om gjennomføringen av to av regjeringens ungdomspanel. Dette har vært et oppdrag UoF, LNU, og
Unge Funksjonshemmede har samarbeidet om. Vi har
også satt i gang en syklus med årlige kontaktmøter
med det «nye» kompetansemiljøet på ungdomsmedvirkning som er tillagt bufdir.
Videre er UoF representert i Nasjonalt Utvalg for
Erasmus+ Aktiv Ungdom, og har i den forbindelse flere
treffpunkter med direktoratet. Bufdir er også sekretariat for Fritidserklæringen, og vi har deltatt på en rekke
av deres aktiviteter i forbindelse med oppfølgingingsarbeidet.

Kulturdepartementet (KUD)
I 2020 har UoF hatt god dialog med KUD. Vi har hatt
flere møter med politisk ledelse om både Ungdom og
Fritids Frifond og om prosjektet møteplass datakultur.
Vi hadde også med oss statsråden på besøk til
Ammerudklubben i forbindelse med lanseringen av
inkluderingsmidler for kulturfeltet. Vi har hatt hyppig
dialog med departementet om koronapandemien, og
fikk i desember 2020 tildelt to millioner kroner til
utdeling av midler til juleaktivitet for sårbare barn
og unge.
Vi har også kommet med flere innspill til regjeringens
arbeid med den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen.
Kunnskapsdepartementet (KD)
Kunnskapsdepartementet har også ansvar for integreringspolitikken. Vi deltok i september 2020 på et
innspillsmøte om hvordan frivilligheten og sivilsamfunnet kan bidra til økt deltakelse av barn og
unge med innvandrerbakgrunn.
Vi har også møtt politisk ledelse i departementet i
forbindelse med lanseringen av rapporten Møteplass
Datakultur.
Stortinget
UoF deltok i høringer om statsbudsjettet for 2021. Vi
deltok i familie- og kulturkomiteen, helse- og omsorgskomiteen, og kommunal- og forvaltningskomiteen. Våre
hovedprioriteringer i årets budsjettarbeid var: Oppfølging av Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid.
Styrking av støtteordningen «Ungdomstiltak i større
bysamfunn» Norges deltakelse i solidaritetskorpset.
I merknadene til statsbudsjettet henviste Ap til fritidsklubbene i sin merknad om såbare barn og unge under
koronapandemien. Regjeringen bevilget 2 millioner
kroner til «Koronajul» for å holde fritidsklubber og
ungdomshus åpne gjennom julen.

Årsberetning 2020

Ungdom og Fritid

25

Fagforbundet
Vi har i flere år samarbeidet tett med Fagforbundet,
blant annet om lovfesting av fritidsklubber og utdanningsmuligheter for ungdomsarbeidere. I 2020
arrangerte vi den digitale landskonferansen for ungdomsarbeidere sammen. Vi har også hatt flere møter
knyttet til utdanning av ungdomsarbeidere og hvordan
vi kan samarbeide om dette.
Redd Barna
I 2020 har vi fortsatt det gode samarbeidet med Redd
Barna. Både gjennom pilotprosjektet Bjørndalsinitativet, som har til formål å etablere gode strukturer for
ungdomsmedvirkning i lokalsamfunn og å jobbe med
betydningen av gode ungdomslokaler, og gjennom et
nytt prosjekt kalt «Et godt sted å være» som starer
opp i 2021. Utover dette har vi et nasjonalt samarbeid
knyttet til kravet og ønsket om at alle barn og unge
skal ha tilgang til en åpen møteplass som fritidsklubb.
Redd Barna har også bistått UoF med å løfte betydningen av at fritidsklubber holdes åpent når samfunnet
stenger ned.
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
UoF har i flere år hatt et tett samarbeid med USN.
De har vært en av våre faglige leverandører i flere sammenhenger. I 2018 inngikk vi en samarbeidsavtale med
USN om en videreutdanning for ungdomsarbeidere i
Fritidspedagogisk ungdomsledelse. Videreutdanningen
ble gjennomført høsten 2019 og høsten 2020. Siste
halvdel av 2020 startet vi også en dialog om mulig
opprettelse av en bachelorutdanning i ungdomsarbeid.

Samarbeid med
andre organisasjoner
UoF har hatt som mål å være pådriver for gode og konstruktive samarbeid.
Nedenfor er en oversikt over noen av de vi samarbeider med i dag.
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Aktiv Ungdom/Erasmus+
Aktiv Ungdom er til stede på alle våre arrangementer,
for å synliggjøre sine støtteordninger for ungdom og
ungdomsarbeidere. I 2020 arrangerte vi også et eget
digitalt informasjonsmøte om mulighetene i Erasmus+.
UoF har også vært representert i Nasjonalt Utvalg. Fra
2021 er det ny programperiode i Erasmus+. UoF har
vært aktive i dialogen med Aktiv Ungdom om hvordan
dette kan og bør se ut. Vi har også engasjert oss i
regjeringens «nei» til deltakelse i programdelen som
heter «Europeisk solidaritetskorps».
Norsk institutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldring (NOVA)
I januar 2019 lanserte NOVA rapporten «Fritidsklubber
i et folkehelseperspektiv», og i løpet av 2020 har flere
artikler i prosjektet blitt publisert. Vi har bidratt med
spredning av disse. Vi har også vært en del av National
Stakeholder Group i NOVA sitt forskningsprosjekt
DARE.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
UoF samarbeider med AFI om “Et sted å være ung”.
Prosjektet skal undersøke hvordan man kan skape
innovasjon i de åpne møteplassene for ungdom. Det
er finansiert gjennom FORKOMMUNE-programmet
til Forskningsrådet. UoF er en samarbeidsaktør i
prosjektet.
Forum for barnekonvensjonen
Vi har vært en del av forumet siden 2009. Siden 2017
har vi vært i arbeidsutvalget til forumet sammen med
Redd Barna, Unicef, og FFO. I 2020 har vi nedjustert
aktiviteten i forumet på grunn av Covid-19. Det ble
avholdt et fellesmøte i desember hvor koordineringsgruppen for barn og unge orienterte om sitt arbeid.
Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner (LNU)
Vi har jevnlig kontakt med LNU, både faglig og politisk.
Vi samarbeider både i enkeltsaker og prosjekter. Vi
jobber med å styrke kontakten og samarbeidet med
både LNU og Unge Funksjonshemmede, da vi er tre
paraplyorganisasjoner som deler mange satsningsområder og saker. I 2020 har vi samarbeidet om
gjennomføring av regjeringens ungdomspanel på
lavinntekt og fritidskortet.
Unge Funksjonshemmede (UngFunk)
Vi har samarbeidet med UngFunk på flere områder de
siste årene, både faglig og politisk. Vi samarbeider om
både enkeltsaker og i forbindelse med prosjekter.
I 2020 har vi samarbeidet om gjennomføring av
regjeringens ungdomspanel på lavinntekt og fritidskortet.
Frivillighet Norge
UoF er medlem i Frivillighet Norge, som er en paraplyorganisasjon for alle frivillige organisasjoner i Norge.
Vi deltar på flere av deres arrangementer som konferanser, kurs og seminarer, samt høringer som vedrører
sektoren.
Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap
blant barn og unge (NDFU) /ALLEMED
NDFU er et samarbeidsnettverk for frivillige organisasjoner som arbeider mot barnefattigdom og utenforskap. UoF ble med i styringsgruppen til NDFU i 2018,
og har fortsatt der i 2020. NDFU står bak ALLEMED,
som er et verktøy brukt av kommuner og frivillige
organisasjon for å se på løsninger for å motvirke ulike
barriere for deltakelse blant barn og unge. NDFU har
møttes jevnlig gjennom hele 2020, og har fungert
som et viktig samarbeidsforum i håndteringen av
pandemien.
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“
UngOrg
UoF er medlem av UngOrg og har gjennom dette medlemsskapet hatt jevnlig dialog med sekretariatet til
UngOrg. Deler av kommunikasjonen skal nå overtas
av UoF Oslo.
Fylkeskommunene
I forbindelse med opplæringsprogrammet Ungdomsledelse, har UoF kontaktet fylkeskommunene for å
se på muligheter for samarbeid rundt ungdomsmedvirkning og folkehelse.
Tverga - ressurssenteret for egenorganisert
idrett og fysisk aktivitet i Norge
UoF ble sammen med Oslo Skateboardforening (OSF)
gitt oppdraget med å etablere og drifte et ressurssenter for egenorganisert fysisk aktivitet fra kulturdepartementet i 2017. Våren 2018 ble Tverga formelt
etablert. Gjennom kompetanse, nettverk, profesjonell
veiledning, og verktøy, skal senteret bidra til aktive
lokalsamfunn med attraktive møteplasser for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Siden oppstart i
2018 har Tverga veiledet 98 kommuneprosjekter i 64
kommuner, fordelt på 13 fylker. De har også veiledet
76 ildsjels- initiativer i 38 kommuner, fordelt på 12
fylker. Tvergas største prosjekter i 2020 var Møteplass
datakultur, Tvergakonferansen, Aktivitetsråd, og En
morsom omvei. Videre har organisasjonen startet opp
en nasjonal arbeidsgruppe for bedre uteområder i
skoler, og startet utviklingen av en nasjonal veileder for
frivillige som ønsker å utvikle anlegg for egenorganisert aktivitet. Styret avholdt seks styremøter. UoF har
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tre representanter i styret til Tverga, og det er et tett
samarbeid mellom de to organisasjonene.
KANDU
Organisasjonen for norsk dataungdom har vært en
viktig samarbeidspartner for Ungdom og Fritid i
arbeidet med «Møteplass Datakultur», et prosjekt
som har sett nærmere på hva ungdom trenger når det
gjelder ikke-kommersielle møteplasser for gaming og
datakultur. Samarbeidet vil fortsette inn i 2021, med
utvidelse av prosjektet. Organisasjonen arbeider for
kreativ databruk og digital kultur, og arrangerer hvert
år datatreffet The Gathering i vikingskipet på Hamar.
Hyperion
Det norske forbundet for fantastiske fritidsinteresser
ble høsten 2020 med i prosjektet “Møteplass datakultur” og samarbeidet vil fortsette inn i 2021, med
utvidelse av prosjektet.
Norsk kulturforum (NOKU)
NOKU er ansvarlig for barne- og ungdomskultur nettverket, som har bidratt til et mye tettere samarbeid
mellom organisasjonene som deltar: UKM, Kulturtanken, Kulturrådet, Norske kulturhus, Norsk kulturskoleråd og Norsk bibliotekforening. Nettverket har
bidratt til flere konkrete samarbeid og samarbeidsprosjekter for UoF de siste årene. Vi lanserte
Møteplass datakultur (se eget punkt) rapporten på
NOKU konferansen i Fredrikstad i september 2020.
Kulturtanken
Ungdom og Fritid har i flere år samarbeidet med

Kulturtanken om deres ungdomsråd, og har ungdomsrepresentanter med i rådet. Vi fornyet samarbeidsavtalen i 2020. Rådet skal drøfte saker innenfor utdanningssektoren, kultursektoren, og de ulike kunstartene
i DKS. Med Kulturtankens nye mandat er samarbeidet
blitt styrket. Kulturtanken skal bidra i arbeidet med
barne- og ungdomskultur, og til å bedre mulighetene
for barn og unges deltagelse.
Ungdomsrådet bistår Kulturtanken med råd innen
ungdomskultur, trender, og teknologi, og samarbeid
mellom skole, elever, og DKS. Den tette dialogen
mellom Kulturtanken og UoF de siste årene har bidratt
til at etaten ser UoF og fritidsklubbfeltet som en viktig
aktør på kulturområdet for barn og unge. Av samarbeidspunkter kan vi nevne at UOF har bidratt metodisk og
med gjennomføring av BUSK rappporten til barne- og
ungdomskulturmeldingen (2019).
Norsk kulturskoleråd m.m.
UoF har en intensjonsavtale med Norsk kulturskoleråd,
UKM Norge, og Kulturtanken om å bidra til å gi barn og
unge mestringsfølelse, invitere inn i nettverk, og motvirke utenforskap – for eksempel gjennom å etablere
ulike utviklingsprosjekter. I 2020 har vi jobbet sammen
på prosjektet “Koordinert kommunalt kulturarbeid” (se
eget punkt).
Ung Kultur Møtes (UKM)
UKM har de siste årene blitt en av UoF sine viktigste
samabeidspartnere. De to organisasjonene har felles
målsetting om å styrke barne og ungdomskulturen,
med utgangspunkt i medvirkning fra målgruppen. UoF

Vi har i flere år samarbeidet tett
med Fagforbundet, blant annet
om lovfesting av fritidsklubber
og utdanningsmuligheter for
ungdomsarbeidere.

sine medlemsklubber er også sentrale i det det lokale
UKM-arbeidet. I 2020 har vi styrket samarbeidet rundt
prosjektene; Møteplass datakultur, Koordinert kommunalt kulturarbeid, nasjonalt digitalt ungdomskulturhus på Discord, Landskonferansen, Koronapåske, og
flere webinarer. Vi hadde også planlagt større samarbeid rundt Arendalsuka ung og UKM festivalen,
som utgikk grunnet koronapandemien.
Stopp Hatprat
UoF har en representant fra sekretariatet i Stopp
Hatprat sitt styre. Dette vervet har fokus på samarbeid
mellom organisasjonene og opplæring for ungdomsarbeidere. Stopp Hatprat benytter menneskerettighetsopplæring som et virkemiddel for å bekjempe hatprat.
Werglandssenteret
UoF inngikk 2019 i et samarbeid med Wergelandssenteret og Utøya rundt prosjektet “Demokrativerksted
på Utøya”. Prosjektet er treårig og støttes av Sparebankstiftelsen. Målet er å motivere og legge til rette for
en demokratisk kultur blant ungdom på de fritidsarenaene der de befinner seg, og inspirere dem til å
utøve samfunnsansvar i sin hverdag. Mesteparten av
planlagt aktivitet i 2020 har blitt avlyst og/ eller utsatt.
Oslo Skateforbund (OSF)
Sammen med OSF har UoF opprettet TVERGA ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, på oppdrag fra Kulturdepartementet. Organisasjonene er de to eneste medlemmene i TVERGA, og
har halvparten av styrerepresentantene hver.
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Gjensidigestiftelsen – digital aktivitet
I slutten av mars var det stor usikkerhet rundt hvilke
aktiviteter fritidsklubbene kunne gjennomføre grunnet
Covid-19. Basert på en spørreundersøkelse blant medlemmene våre, søkte Ungdom og Fritid derfor støtte fra
Gjensidigestiftelsen, til digitale aktiviteter for ungdom
i- og rundt påskeferien. Vi fikk innvilget kr 450 000
kroner, som Ungdom og Fritid videre lyste ut til våre
medlemmer. Vi fikk på kort tid inn søknader for over
kr 800 000, og 49 av 64 søkere fikk innvilget hele- eller
deler av søknaden sin.
Det var stor variasjon i søknadene. Vi så først og fremst
at fritidsklubbene satset på kontakt med ungdommene
via sosiale medier og plattformen Discord. Mange
brukte sistnevnte til å opprette online møteplasser
som lignet på deres fysiske fritidsklubb (med de
samme «rommene» og tilbudene). Fritidsklubbene
på Discord var i stor grad driftet av voksne ansatte,
mens live-sendingene fra klubbene i større grad ble
produsert og drevet fram av ungdom. De fleste involverte også ungdommene i utviklingen av det digitale
tilbudet, gjennom konsultasjoner med klubbråd eller
datakyndige ungdommer.
I tillegg til de digitale møteplassene, så vi at mange
av fritidsklubbene satset på oppsøkende arbeid, blant
annet gjennom åpne telefonlinjer, «feltarbeid», og
hjemmebesøk (gjennom vinduet) til spesielt sårbare
ungdom. Mange har vært kreative og kombinert dette
med aktiviteter for å kunne møte ungdommene (som
påskerebus i nærmiljøet). Litt senere utover våren så
vi en tendens til at mange igjen begynte å tenke nytt,
og flyttet seg mer over på fysiske møter i små grupper.
Eksempler er gågrupper, uteaktiviteter utenfor klubben,
friluftsaktiviteter og mer.

Støtteordninger
Ungdom og Fritids støtteordninger er med på å bidra til at barn og unge
i hele landet får delta på uforglemmelige og meningsfulle aktiviteter
på fritiden.
Ungdom og Fritid gir støtte til ungdomsinitierte og ungdomsstyrte
aktiviteter på lokalt nivå.
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Koronajul i norske fritidsklubber
Ungdom og Fritid søkte støtte fra regjeringen til vår
nye støtteordning, Koronajul i norske fritidsklubber og
ungdomshus. Formålet med støtteordninger var å gi
sårbare barn og unge muligheten til å delta på inkluderende og attraktive fritidsaktiviteter i julen 2020. I
november bevilget Kulturdepartementet to millioner
kroner til støtteordningen.
De første 48-timene etter vi publiserte ordningen
måtte vi dessverre allerede stenge støtteordningen, på
grunn av enormt stor etterspørsel. Vi fikk inn søknader
på over to millioner kroner, med over 70 innsendte
søknader. Dette sier mye om hvor stort behovet for
aktiviteter til sårbare barn og unge i feriene er. Det kom
inn 72 søknader, der tre søknader ble avslått grunnet
for sen innsendig av søknad, og én ble avbrutt av
fritidsklubben på grunnlag av for liten kapasitet til å
holde åpent i julen.

Det var mulig å søke om en sum på mellom 20-50
tusen kroner. Flere av søknadene gikk på lønnsmidler,
utstyr, og varierende digitale og fysiske aktiviteter. Vi
var nødt til å korte ned flere av søknadene slik at alle
som søkte innen fristen fikk innvilget hele- eller deler
av søknaden.
Koronajul-midler fra KUD

2 000 000,-

Administrasjonsstøtte

100 000,-

Sum søkt

2 365 229,-

Innvilget – Totalt

1 909 575,-

Ungdom og
Fritids Frifond
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget,
for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for
demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn. Ungdom og Fritid har forvaltet Frifondsmidler siden Frifondsordningen ble opprettet i 2000. De siste 20 årene
har vi delt ut i 130 millioner kroner til ungdomsaktiviteter i norske fritidsklubber.
Ungdom og Fritid deler ut midlene til våre medlemmer
gjennom «Ungdom og Fritids Frifond». Pengene går til
ungdommens lokale aktiviteter i våre medlemsklubber
og ungdomshus. Det er ungdommene som bestemmer
hva klubben skal søke penger til, og ungdommene må
aktivt delta i søknadsprosessen. Frifondsmidlene vi
disponerer skaper aktiviteter som er åpne for alle og
som gir lokale tilbud som ellers ikke ville vært mulig.
Årets forvaltning
I 2020 mottok Ungdom og Fritid 9 495 574 NOK fra
LNU, gjennom støtteordningen Frifond Organisasjon.
Til tross for restriksjoner og nedstenging som følge av
Covid-19 pandemien i 2020, så vi at feltet snudde seg
rundt og tenkte ut nye løsninger for å skape aktivitet.
Ungdomsarbeiderne mobiliserte krefter og mange gikk
i dialog med Ungdom og Fritid for å få råd og støtte,
noe som vi prioriterte høyt i perioden. Vi er derfor svært
fornøyde med at alle midlene ble delt ut innen utgangen
av desember, som normalt.
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Statistikk
Fordeling på søknadskategorier

Frifond gir oss et unikt innblikk i hvilke trender og tendenser
som er gjeldene i ungdomskulturen, også i vanskelige tider.

Ungdom og Fritid har fokus på å hjelpe våre søkere og
tilbyr fortløpende veiledning etter behov. Vi opplevde
at mange medlemsklubber var forsiktige med å søke i
starten. Det ble vanskelig å planlegge arrangement og
prosjekt med tanke på fremtidige regler for smittevern.
Ungdom og Fritid var derfor tidlig ute med å gi utsatte
rapportfrister og vi sørget for at det skulle være enkelt
å søke om omdisponering om situasjonen endret seg.
Hva søkes det penger til?
Vi har delt ut midler gjennom kategoriene: Prosjekt,
Workshops, Samarbeid, Utstyr, og Aktivitet. Slik UoF
forvalter ordningen, brukes den som et organisasjonsverktøy for å bygge våre medlemmer gode og styrke
ungdomsaktiviteten lokalt. Medlemmene våre imponerer år etter år med gode og innovative prosjekt og
ungdomsaktiviteter.
Frifond gir oss et unikt innblikk i hvilke trender og
tendenser som er gjeldene i ungdomskulturen, også i
vanskelige tider. I 2020 ble det sendt inn 435 søknader,
hvor 431 søknader ble innvilget. Blant aktivitetene det
ble søkt så er det alt fra ulike musikkprosjekt, unge
arrangører-prosjekt, etablering av gamingrom til prosjekt innen friluft og folkehelse. I år så vi en økt trend:
Flere klubber søkte om utstyr til e-sport, innkjøp av
datautstyr og nettverks utstyr til LAN m.m. Totalt 154
søknader av 431 har i større eller mindre grad handlet
om gaming og datakultur. Flere klubber startet digitale
fritidsklubber på Discord, les mer om eksempler på
digitalt arbeid her. Samtidig så hadde mange klubber
fokus på å få til inkluderende tilbud, turer og arrangement som kunne gi gode opplevelser til ungdom og
samhold i en vanskelig tid, med et økt fokus på oppsøkende arbeid.
Vi ser at Ungdom og Fritids Frifond er svært viktig for
våre medlemmer. Vi opplever at klubbene gjør en god
jobb med å tilpasse seg ungdommenes behov, men
vi ser samtidig at kommunene i mange tilfeller har
for få midler. Derfor er Ungdom og Fritids Frifond en
uvurderlig ordning som bidrar til å støtte opp under
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ungdommenes interesser og at ordningen gir gode
ringvirkninger lokalt.

Frifondmidler
Administrasjonsandel

474 779,-

Restmidler (fra året før)

116 068,-

Sum å innvilge

9 136 863,-

Innvilget - totalt

9 136 863,-

Fordeling på landsbasis
Antall søknader
innvilget
Rogaland

Digital musikkfestival støttet av samarbeidsmidler
Mens klubbene stengte ned på grunn av pandemien ble
det jobbet frem en felles digital musikkfestival som et
samarbeid mellom ungdomshus i fem kommuner.
Prosjektet «Digital musikkfestival: LYST» er samarbeidsprosjekt mellom Audiator i Tromsø, Unge stormen i
Bodø, Ungdom og fritid Bærum, St.Croix-huset
Fredrikstad, og Trikkehallen Oslo. Dette prosjektet
startet som et initiativ fra ungdommer i Tromsø.
Audiator i Tromsø stod for produksjon av det tekniske,
mens hver lokal arrangør hadde ansvar for å lage innhold gjennom lokale produksjoner. Audiator klippet
innslagene til en felles sending i festivalformat og
streamet ut gjennom ulike digitale flater som
Facebook, YouTube osv.
Gjennom dette prosjektet fikk ungdom synligjort deres
musikkproduksjoner til et større publikum. Sendingene
nådde over 8000 mennesker! Prosjektet løftet frem
ulike områder av ungdomskulturen på tvers av områder i Norge, og samarbeidet har ført til at ungdomskultur og fritidstilbud over hele landet fikk større
oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst, en viktig
mulighet fort ungdommen på klubbene å få gjort noe
sammen med andre ungdom i andre deler av landet,
i en tid hvor landet var stengt ned. Prosjektet vant
Ungdom og Fritids pris i kategorien beste prosjekt.

Antall klubber
totalt per fylke

Unike klubber søkt

Prosentandel
søkt

Sum innvilget

47

50

43

86

1 039 723,-

27

38

28

74

536 794,-

48

63

44

70

1 016 400,-

34

49

32

65

708 400,-

Trøndelag

37

53

34

64

764 042,-

Agder

37

56

35

63

784 043,-

Nordland

27

43

27

63

579 719,-

102

160

98

61

2 178 518,-

Innlandet

25

43

24

56

545 400,-

Møre og Romsdal

11

20

11

55

214 224,-

Oslo

35

66

35

53

758 100,-

1

2

1

50

11 500,-

431

643

412

Vestfold og

ET EKSEMPEL FRA ÅRETS SØKNADER:

Restmidler gjelder tilbakebetaling av midler fra tidligere år (f.eks. planlagte prosjekt som av ulike grunner
ikke blir gjennomført). Midler i retur rapporteres til
LNU. De blir enten lagt til gjeldene år eller tilbakebetalt til LNU. For 2020 delte vi ut kr. 1 160 68,- i
restmidler. Totalt delte vi ut kr. 9 136 863,-. I tråd
med bestemmelser fastsatt av Stortinget, beholder
UoFs sentralledd en administrasjonsandel på 5 %
av tilsagnet.

9 495 574,-

Telemark
Vestland
Troms og
Finnmark

Viken

Svalbard
Totalt

9 136 863,-

Rogaland har høyest andel klubber som har søkt om støtte per fylke, deretter følger Vestfold og Telemark. Oslo og
Svalbard har lavest andel klubber som har søkt per fylke. Viken har sendt flest antall søknader, med 102 søknader
totalt.
Fordeling på søknadskategorier
Kategori
Aktivitet og utstyr

Antall søknader

Sum søknader

Antall innvilget

Sum innvilget

340

6 642 406

338

6 637 500

Prosjekt

45

1 307 000

43

1 234 557

Workshop for ungdom

20

387 306

20

387 306

Samarbeid

30

877 500

30

877 500

435

9 214 212

431

9 136 863

Totalt

De aller fleste søknadene var søknader om aktivitet og utstyr, deretter prosjekt, samarbeid og til slutt workshop.
Vi så en nedgang i antall søknader om for eksempel workshops, som noe som nok henger sammen med strengere
regler for smittevern på klubbene.
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Ungdom og Fritid har fokus på å hjelpe våre søkere, særlig
ved søknader om prosjekt, samarbeid, og workshops
- der terskelen for å søke er litt høyere.

Forvaltning
Midlene skal på enkel og ubyråkratisk måte komme
ungdom til gode. Et kriterium er at det skal være ungdomsinitierte og ungdomsstyrte aktiviteter på lokalt
nivå. Det UoF støtter skal skape et aktivitetsfremmende tilbud til ungdom, som alle kan delta i. Det er
ungdommene som bestemmer hva klubben skal søke
penger om, og ungdommene må aktivt delta i søknadsprosessen.
Vår medlemsdatabase gjør oppfølging av medlemmene enkelt. Klubbene kan logge seg inn og oppdatere
kontaktinformasjon, sjekke status på kontingent, sende
og sjekke status på Frifond-søknader, og levere akseptskjema og rapport. På denne måten står klubbene for
oppdateringen av medlemsinformasjon, og letter
sekretariatets arbeid med medlemsservice.
Ungdom og Fritids Frifond fordeles gjennom
kategoriene:
Aktivitet og utstyr (inntil 20 000,-)
Workshop (inntil 20 000,Prosjekt (inntil 30 000,-)
Samarbeid (inntil 30 000,-)
Frifondsmidlene vi disponerer skaper aktiviteter som
er åpne for alle og som gir lokale tilbud som ellers ikke
ville vært mulig. Vi har stort fokus på ungdomsmedvirkning, og gir støtte til ungdomsinitierte og ungdomsstyrte aktiviteter på lokalt nivå. Ordningen skal
sikre at ungdommenes egne ønsker blir ivaretatt, og
derfor må ungdom også være representert i søknaden.
Vårt fordelingsutvalg består av ungdommene i Ungdom og Fritids sentralstyre. Utvalget behandler alle
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prosjektsøknader og søknader om samarbeid, mens
sekretariatet behandler øvrige søknader.
Året 2020 ble et annerledes år, mange klubber var
stengt på grunn av pandemien som traff landet. Våre
medlemmer har likevel klart å mobilisere krefter for
å skape en annen type aktivitet, særlig digital aktivitet
som LAN, gaming og online fritidsklubber på Discord,
eller annet oppsøkende arbeid. Dette har vi støttet
gjennom våre Frifondsmidler. Dere kan lese mer om
eksempler på digitalt arbeid her.
Vi ser at Ungdom og Fritids Frifond er svært viktig for
våre medlemmer. Medlemmene imponerer stadig med
gode og innovative prosjekter, der ungdom er delaktig i
alle ledd. Dette gjør at vi får et innblikk i hvilke trender
og tendenser som er gjeldene i ungdomskulturen. For
Ungdom og Fritid fungerer det som et organisasjonsverktøy, slik at vi lettere kan følge opp våre medlemmer (f.eks. under en pandemi).
Ungdom og Fritid har fokus på å hjelpe våre søkere,
særlig ved søknader om prosjekt, samarbeid, og workshops - der terskelen for å søke er litt høyere. Vi tilbyr
fortløpende veiledning etter behov. Vi ser at dette gir
resultater og stor variasjon i hvilke typer aktiviteter det
søkes penger til.
Vi opplever at klubbene gjør en god jobb med å tilpasse
seg etter ungdommenes behov, men vi ser samtidig at
kommunene i mange tilfeller har for få midler. Derfor
er Ungdom og Fritids Frifond en uvurderlig ordning som
bidrar til å støtte opp under ungdommenes interesser,
og som gir gode ringvirkninger lokalt. Alle midlene vi
fikk tildelt i 2020 er delt ut til våre medlemmer.
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D

et internasjonale arbeidet har blitt spesielt
rammet av koronapandemien, som har satt
en stopper for reising. Det vi kan gjennomføre digitalt, har gått som normalt. Vi erfarer
at vi kan bidra med både metoder for ungdomsarbeid
og andre former for metodikk i fritidsklubb, og vi har
særlig gode tradisjoner for ungdomsmedvirkning
sammenlignet med andre land.
UoF er altså en viktig aktør på den internasjonale
arenaen, da vi har solid erfaring og kompetanse på
profesjonelt ungdomsarbeid, medvirkning, og internasjonal deltakelse. Dette gjør oss til en attraktiv
samarbeidspartner.
Nordisk
I 2020 har det vært spesielt viktig for UoF å ha et tett
samarbeid med aktører innenfor det nordiske ungdomsarbeidet. Virkelighetsbeskrivelsen er på mange
måter felles, samtidig som vi har mye å lære av
hverandre. Vi har også hatt flere av de samme utfordringene under koronapandemien.
Vi har, med midler fra nordisk ministerråd, utviklet og
snart ferdigstilt prosjektet Mission (Im)possible sammen med søsterorganisasjoner på Island, Danmark,
Sverige, Åland, Færøyene og Finland. Prosjektet skal få
barn og unge i tale om hvordan Norden kan jobbe med
implementeringen av bærekraftsmålene og spesielt
bærekraftsmål 4 – god utdanning.
Vi har startet arbeidet med å etablere en bærekraftig
samarbeidsplattform for de nordiske landene.
Plattformen skal gi mulighet for erfaringsutveksling
og prosjektutvikling.

Internasjonalt
Vi har i 2020 fortsatt vårt internasjonale arbeid. I tillegg til å
bidra i ulike samarbeid, har vi fokusert på å styrke både ungdom
og ungdomsarbeideres deltagelse på internasjonale kurs
og seminarer.
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Europeisk
I 2020 har arbeidet med Europarådets anbefaling på
ungdomsarbeid vært UoF sin hovedprioritet. Vi har
vært en pådriver for at norske myndigheter skal implementere anbefalingen, og at europeiske institusjoner
og organisasjoner fortsetter å produsere nødvendig
kunnskap som trengs for en god implementering. Tidlig
i 2020 la regjeringen frem sin offisielle oversettelse av
anbefalingen.

Professional Open Youth Work in Europe
(POYWE)
POYWE ble dannet I 2012 som en reaksjon på at feltet
manglet en organisasjon som tydelig arbeidet for det
profesjonelle ungdomsarbeidet. Organisasjonen representerer i dag Norge, England, Nederland, Østerrike,
Kroatia, Sveits, Italia, og Tyskland. Vi har jobbet sammen med POYWE i det strategiske partnerskapet YOLO
- Youth Workers Online Learning Opportunities, hvor vi
har sett nærmere på hvordan man kan tilrettelegge for
at ungdomsarbeidere i større grad benytter seg av og
fullfører digitale læringstiltak. Et mål for prosjektet er
også å utvikle en digital læringsplattform.
European Youth Work Convention
Hvert femte år arrangeres det et europeisk stormøte
med alle aktørene i det europeiske ungdomsarbeidet.
På grunn av koronapandemien ble også dette gjennomført digitalt. Gjennom fire dager diskuterte vi oss frem
til en felles plattform for utviklingen av det europeiske
ungdomsarbeidet. Som en oppfølging av møtet settes
nå «The Bonn Process» i gang i hele Europa. Ungdom
og Fritid hadde en representant i den norske delegasjonen og vil være en aktiv pådriver for at utviklingen
fortsetter, også i Norge.
Exploring Youth Work Education
Vi har i 2020 satt i gang det strategiske partnerskapet
Exploring Youth Work Education. Les mer om dette
under prosjekter.

“

Hvert femte år arrangeres det
et europeisk stormøte med
alle aktørene i det europeiske
ungdomsarbeidet. På grunn
av koronapandemien ble også
dette gjennomført digitalt.

European Confederation of Youth Clubs (ECYC)
ECYC er det viktigste europeiske nettverket vi har.
Organisasjonen representerer Norge, Island, Danmark,
Østerrike, Belgia, Italia, Storbritannia, Romania,
Armenia, Irland, Kypros, Sveits, og Portugal. I januar
2020 kunne vi delta på General Assembly (GA) i ECYC
på Kypros. Når koronapandemien inntraff, har det blitt
gjennomført månedlige digitale møter, og et digitalt GA
i desember.
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Ungdom og Fritids kurs
UoF tilbyr kurs både for ungdomsarbeidere og for
ungdom.
I 2020 har vi startet arbeidet med å digitalisere kurs,
og har høsten 2020 kunnet tilby digitalt Ungdomsledelse dagskurs til bestilling, samt kurs for ungdom
digitalt.

KURS FOR UNGDOM
1. Søknadsarbeid – fra idé til prosjekt
2. Demokratiforståelse

– fritidsklubben som demokratiarena

3. Demokrati og samarbeid – demokrati, team-

building og prosjektutvikling på fritidsklubben

KURS FOR UNGDOMSARBEIDERE
1. Rus og psykisk helse – hvorfor spør ingen meg?
2. Kommunikasjon – når ting blir vanskelige
3. Fritidsklubben – ungdomsarbeideren
og ungdomskunnskap

4. Juridiske forpliktelser – rutiner og samarbeid
5. Fritidsklubben i samfunnet – ledelse, samarbeid,
kommunikasjon og kultur

6. Metodisk veiledning med ungdom
– fra idé til prosjekt

7. Prosjekt og planlegging – gjennomføring
av gode prosjekter

8. Mat som metode – matglede er lik livsglede

Kurs og kompetanse
Ungdom og Fritid jobber for å heve kompetansen både blant ungdom og
ungdomsarbeidere. Dette er et viktig arbeid med tanke på å myndiggjøre
ungdom i sine egne liv, og med tanke på at fritidssektoren skal kunne
møte nåværende og fremtidige utfordringer.
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Kurssamlinger
I tillegg til bestillingskurs tilbyr UoF jevnlig fagdager
og kurssamlinger gjennom året. Kurssamlingene
arrangeres både nasjonalt og regionalt. I tillegg til
kompetansepåfyll, har samlingene fokus på nettverksbygging og erfaringsutveksling. Flere av våre
medlemsklubber har få ansatte med små stillinger.
Det er derfor viktig å legge til rette for at våre medlemmer kan møte kollegaer fra hele landet for å
diskutere praksis og fagrelaterte spørsmål.
I 2020 ble naturlig nok de fleste planlagte og ordinære
kurs og samlinger avlyst pga smitterestriksjoner, både
nasjonalt og lokalt. Vi har i stedet fokusert på å videre-

utvikle og digitalisere enkelte kurs, samt igangsette
andre tiltak for å kunne tilby kompetanseheving for
våre medlemmer. Det har også vært et økt fokus på å
arrangere Ungdomsledelse kurs i hele landet. Under
nedstengingen våren 2020 opprettet vi ressurssider
for stengte klubber, samt arrangerte fredagsklubber
(og en tirsdagsklubb) med temabasert innhold, som
åpne webinarer for våre medlemmer som ble streamet
på Facebook. Webinarene ble arrangert i samarbeid
med UKM Norge og utvalgte medlemsklubber.
Følgende temaer ble tatt opp:
Fredagsklubben
– webinar om digitalt ungdomsarbeid
Under det første webinaret informerte vi om 10
prinsipper for digitalt ungdomsarbeid. UKM Norge
fortalte om Goose Chase, et online spill som en
aktivitet for ungdom i påsken. Vi fikk innspill fra
medlemsklubber i Sarpsborg, Bodø, og Mandal om
digital ungdomsklubb på Discord, online ungdomsarbeid på Facebook og andre sosiale medier, samt
om oppsøkende ungdomsarbeid.
Tirsdagsklubben spesial
- digital ungdomsklubb på Discord
Grunnet stor interesse arrangerte vi et eget webinar
med et dypere dykk i Discord som plattform. Her
deltok og bidro ressurspersoner innen datakultur og
spesielt Discord, fra våre medlemsklubber i Sarpsborg
og Trondheim.
Fredagsklubben - oppsøkende ungdomsarbeid
på trygg avstand
I dette webinaret fokuserte vi på hvordan man kan
nå alle ungdommer, også ungdom som ikke nås via
online ungdomsarbeid. Her hadde vi med oss
Alarmtelefonen og ungdomsarbeidere fra våre medlemsklubber som løftet frem hvorfor det er viktig med
oppsøkende ungdomsarbeid under koronapandemien,
og hvordan ungdomsarbeidere kan gjennomføre dette
innen trygge rammer.
Fredagsklubben - ungdomsliv i koronatid?
I det siste webinaret ønsket vi å høre fra ungdom
selv, hvordan de opplever perioden, og hvordan vi kan
tilrettelegge fremover for delvis åpning. Vi inviterte
inn både ungdommer og ungdomsarbeidere til en
samtale, sammen med ungdommenes egen
Helsesista, for å diskutere ungdomsliv i koronatid.
Høsten 2020 arrangerte vi en omfattende digital
Landskonferanse med ulike kurs og webinarer for
ungdomsarbeidere. Vi har også forsøkt oss med mer
uformelle møtepunkter for våre medlemmer, som
åpne digitale kaffemøter og medlemstreff på Zoom.
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Landskonferansen
Landskonferansen er UoF sin viktigste møteplass for
ungdomsarbeidere. På grunn av koronapandemien ble
det bestemt at også landskonferansen skulle gjennomføres digitalt. Kun to uker før gjennomføring ble
det innført ytterligere restriksjoner, og konferansen
ble dermed også ytterligere nedskalert. Vi hadde
allerede et formelt samarbeid med både UKM Norge
og Fagforbundet om konferansen. I tillegg inngikk vi et
samarbeid med eventbyrået Nabunya for den tekniske
gjennomføringen.

“

Høsten 2020 arrangerte vi en omfattende
digital Landskonferanse med ulike kurs
og webinarer for ungdomsarbeidere.

Landskonferansen 2020 ble avholdt over to uker
(09.11 - 13.11 og 16.11 - 20.11) og bestod av følgende
arrangementer:
Kræsjkurs: Kultur som metode i barne
- og ungdomsarbeid
Fredagsklubben: Med fokus på vinnere av Ungdom
og Fritids pris
Kræsjkurs: Medvirkningens kraft
Kræsjkurs: Praktisk bruk av kvalitetskriteriene
Fredagsklubben: Med fokus på rapportåret 2020
I tillegg benyttet vi Landskonferansen som ramme for
Ungdom og Fritids pris og for lansering av nye filmer i
“Ungdommens stemme”. Denne gangen rundt temaet
FNs bærekraftsmål.
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UoF
Ressurser ved stengte
klubber og nasjonal
smittevernveileder
Under nedstengingen våren 2020 var det viktig å ivareta våre medlemmer på
best mulig måte, slik at de fortsatt kunne tilby ungdommene sine attraktive
aktiviteter og tilbud.

42

Ungdom og Fritid Årsberetning 2020

brukte derfor tid og ressurser på å
kartlegge, ta kontakt med, og hente
inn eksempler fra klubbfeltet.
Eksemplene spenner fra modeller
på oppsøkende arbeid, digitale fritidsklubber (Discord), telefon
eller chattetjenester, eller hvilke tilpasninger man kan gjøre ut fra
hvilket nivå man er på. Disse eksemplene ble samlet og organisert
inn under det vi har kalt ressurser ved stengte klubber, som er en
egen landingsside på UoFs nettsider. Vi har også jobbet med å få
kommunisert ut dette arbeidet gjennom våre ulike kanaler, som
nyhetsbrev, e-post, publiseringer på appen samt deling i sosiale
medier. Vi har sett en økning av medlemmers aktivitet i vårt
nettverk på Facebook “Ungdom og Fritids faglige nettverk” hvor
medlemmene har vært gode på å lufte utfordringer og dele
erfaringer knyttet til koronapandemien. Ved årsskiftet hadde
vi ca 540 medlemmer i nettverket.
Den nasjonale smittevernveilederen for fritidsklubber ble utarbeidet
av Ungdom og Fritid etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert
09. mai 2020. Veilederen har vært jevnlig oppdatert ved større
endringer i de nasjonale retningslinjene gjennom 2020. Denne
veilederen har gitt innsikt i, og råd om hvordan fritidsklubber og
ungdomshus kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas
på en forsvarlig måte.
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knyttet til Covid-19 dukket raskt opp hos ungdomsarbeidere, ungdom, og våre medlemsklubber, og som
organisasjon opplever å komme styrket ut av
kommunikasjonssituasjonen knyttet til Covid-19.
Nettsiden
Nettsiden www.ungdomogfritid.no speiler UoFs arbeid
og oppdateres jevnlig med informasjon fra organisasjonen, aktuelle nyheter fra samarbeidspartnere, og
oppdateringer på det ungdomsfaglige og -politiske
feltet. I 2020 har nettsiden i stor grad blitt brukt til
oppdateringer rundt Covid-19, Frifond, og informasjon
rundt søknadsprosesser på støtteordninger for Fritidsklubbfeltet.
Sosiale medier
UoF tar aktivt i bruk sosiale plattformer for å kommunisere med organisasjonens målgruppe, og i 2020
har medlemskommunikasjonen i en større grad gått
via sosiale medier enn tidligere. Facebook og Instagram
var de sosiale plattformene UoF nådde best ut til målgruppen. Engasjementet i våre sosiale kanaler har hatt
en jevn stigning gjennom året. Et eksempel kan vises
gjennom uthenting av SoMe-statistikk fra perioden
mellom 23. oktober – 19. november 2020. I denne
peioden fikk UoF 94 nye sidefølgere, og innleggsengasjementet ble gjennomsnittlig basert på handlinger fra 10 666 eksklusive personer. Dette tilsvarer
en stigning på 383% fra tidligere tider.

Kommuniakasjonsarbeid
Undom og Fritid ønsker å nå en sammensatt målgruppe, bestående
av ungdomsarbeidere og ungdom, politikere og beslutningstakere,
presse og media, og ulike fagmiljøer.
Dette stiller store krav til at organisasjonen
skreddersyr innhold til de ulike delene av
målgruppen, slik at budskapene og informasjonen som sendes ut er like relevant for alle.
Vårt mål er at organisasjonens kommunikasjonsarbeid skal vise faglig tyngde, samtidig
som det skal være krativit, nyskapende, og
ha stor nyhetsverdi. Dette gjør det både utfordrende og spennende å utforme organisasjonens kommunikasjonsstrategi.
I 2020 har vi benyttet oss av ulike digitale
kommunikasjonskanaler for å dele budskap
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og informasjon med målgruppen. Innholdet
delt på UoFs digitale plattformer i 2020 har
spesielt blitt rettet mot ungdomsarbeidere og
ungdom, som i hovedsak er ansatte, frivillige og ungdom i landets fritidsklubber og
ungdomshus. Antall treff på UoF nettside,
respons på nyhetsbrev, og høyt engasjement
på innhold delt på våre sosiale plattformer,
viser at kommunikasjonen rettet mot ungdomsarbeidere og ungdom har fungert godt
etter sin hensikt.
Behovet for grundig informasjonsspreding

Ved utgangen av 2019 hadde UoF 3018 sidefølgere på
Facebook, og ved utgangen av 2020 hadde organisasjonen 3890 følgere. 2 721 personer fulgte Ungdom
og Fritid i 2019, og i 2020 hadde organisasjonens
Instagramprofil økt til et følgerantall på 3 237 stk.
Streategi
Kommunikasjonsstrategien til organisasjonen er
direkte knyttet opp mot organisasjonens satsingsområder: Tilgang, kvalitet, statusløft og organisasjon,
men strategien vil behøve en optimalisering i 2021, for
å være tilpasset de nye foreslåtte satsingsområdene:
Deltakelse, innovasjon, kompetanse, og engasjement.
Nyhetsbrev
Det digitale nyhetsbrevet til UoF ble sendt ut 24 ganger
i 2020, vs. 11 ganger i 2019. Nyhetsbrevtjenesten gir
oss direkte oversikt over hvor mange som klikker seg
inn på hver enkelt sak, og vi ser at dette er en effektiv
metode for å spre informasjon til medlemmer og
andre interesserte. I 2020 hadde vi 1 237 mottakere av
nyhetsbrevet.
Ungdom og Fritids app
UoF har i samarbeid med Fagforbundet utviklet en app

for ungdomsarbeidere. Appen fungerer som en kompetanseportal hvor det ligger lett tilgjengelig informasjon
og verktøy for ansatte på fritidsklubber. Innholdet
spenner fra lovverk, rutiner og retningslinjer til
konkrete øvelser og metodikker i møte med ungdom.
Pressearbeid
Ungdom og Fritids profilering utad har i 2020 hovedsakelig dreid seg om at fritidsklubber og ungdomshus
er en inkluderende kulturarena, samt en byggende
arena for ung folkehelse og sosialisering. Vi har ved
flere anledninger sendt inn pressemeldinger som har
resultert i saker og innlegg hos nasjonale mediehus og
mediekanaler.
Høsten 2020 har vi deltatt på nyhetssending hos TV2
Nyhetene, i sammenheng med lanseringen av rapporten Møteplass datakultur. Møteplass datakultur fikk
i tillegg en egen sak på radiosending hos P4 nyhetene.
I sammengeng med Landskonferansen 2020, og Ungdom og Fritids pris 2020 var vi med på nyhetssending
hos NRK 1, og hadde samtidig flere lokale oppslag
om prisvinnere. I sammenheng med økende trender i
ungdomskulturen under koronapandemien var vi del av
en nyhetsartikkel publisert av VG.
Politisk påvirkningsarbeid
I 2020 har UoF hatt et økt fokus på arbeidet knyttet
til Kulturdepartementets første barne- og ungdomskulturmelding. Organisasjonen har i tillegg gitt innspill
til samarbeidsstrategien for lavinntekt, der UoF fikk inn
en utredning av fritidsklubber og ungdomshus.
Arbeidet med Europarådets anbefaling på ungdomsarbeid ble igangsatt i 2020, og detpartementet har nå
oversatt anbefalingen. Videre har UoF levert innspill og
høring til statsbudsjettet 2021, og hatt tett dialog med
myndighetene gjennom koronapandemien.
Mot slutten av 2020 fikk Ungdom og Fritid bevilget to
millioner kroner fra Regjeringen, til støtteordningen
Koronajul i norske fritidsklubber. (Beskrevet i eget
punkt tidligere i årsberetningen).

“

Behovet for grundig informasjonsspreding knyttet til Covid-19 dukket
raskt opp hos ungdomsarbeidere,
ungdom, og våre medlemsklubber.
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O

rganisasjonen hadde totalt 8 963 733,- i inntekter
og 8 711 316,- i utgifter. Regnskapet for 2019 etter
finansposter viser et overskudd på 267 102,(se årsregnskap). Organisasjonens egenkapital
er pr 31 12 2018,- på 2 105 186,-.

Overskuddet i 2020 skyldes hovedsakelig besparelser i reise og
oppholdskostnader grunnet koronapandemien, spesielt knyttet
til sentralstyremøter og stiftelsesmøter i fylkene. Deler av dette
underforbruket ble brukt på å ansette to ekstra stillinger høsten
2020, for å avlaste sekretariatet i et veldig krevende år. Resten av
midlene er avsatt til videreføring av stillingene våren 2021.
Pandemien forsinket også utviklingen og overgangen til ny database, så kostnadene på dette kommer i 2021 i stedet for 2020.
Pensjonskostnadene i 2019 og 2020 ble, på anbefaling av DNB,
betalt av et lite fond organisasjonen har hatt siden det ble skiftet
pensjonsordning. Samtidig er ingen av disse underforbrukene
varige, og organisasjonen er avhengig av å øke inntektene for å unngå
å måtte kutte i et stramt budsjett eller tære på egenkapitalen.

Økonomi
Hvert år søker UoF om midler til drift fra Barne- og familiedepartementet
(BFD) via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I 2020 fikk vi
tildelt 4 500 000 kr i nasjonal driftsstøtte, og 500 000 kr i internasjonal
driftsstøtte, øremerket til internasjonalt arbeid.
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Overforbruket i 2020 skyldes, utover lønnsmidler til de ekstra
stillingene, økte kostnader til utstyr til nye ansatte, samt til
utsyr brukt ved hjemmekontor for alle ansatte.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Organisasjonens aktiviteter er avhengig av offentlige tilskudd.
Størrelsen på disse varierer fra år til år, og aktiviteten tilpasses
dette. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets
slutt, som har betydning for det framlagte årsregnskapet.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt
drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er
tilstede.
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Arbeidsmiljø
De ansatte gir utrykk for høy trivsel og godt arbeidsmiljø, men høyt
arbeispress i perioder.
Koronapandemien forsterket dette høye arbeidspresset og det ble derfor høsten 2020 satt
inn to ekstra midertidige stillinger. Det har allikevel vært et krevende år for sekretariatet.
Det jobbes derfor med å finne gode, varige løsninger på balanse i arbeidsmengde og
arbeidskapaistet. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020. Sentralstyret opplever
arbeidsmiljøet i sekretariatet som godt. Virksomhetens bransje medfører verken
forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Likestilling
Organisasjonen har seks faste ansatte, fire kvinner og to menn, én av de mannlige ansatte
jobber deltid med rengjøring. Generalsekretær er på åremål, og er for tiden en mann (siste
fire periodene har det vært 50 % av begge kjønn). Det var i 2020 fire midlertidige stillinger,
hvorav 3 kvinner og to menn. Sentralstyret består av fire menn og fem kvinner, med tre
menn og én kvinne som vara. Styreleder er kvinne, og de to nestlederne er en kvinne og en
mann. Kontroll- og valgkomiteen består av fem kvinner og fem menn. De nye fylkeslagene
består totalt av 38 kvinner og 30 menn. Totalt er det en svak overrepresentasjon av kvinner
i sekretariatet, og god balanse i organisasjonens tillitsvalgte.
Oslo, 01.02.2021
André Ruud
Generalsekretær
Ungdom og Fritid
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RESULTATREGNSKAP
Note

2020

2019

91 985

705 021

9 347 708

8 258 712

9 439 693

8 963 733

851 009

902 413

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

1

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad

2

5 449 126

4 337 445

Annen driftskostnad

2

2 517 220

3 473 288

8 817 354

8 713 145

622 338

250 588

5 236

10 365

280

5 019

5 516

15 384

-245

-14 388

186

0

Annen finanskostnad

3 203

700

Sum finanskostnader

3 143

-13 688

NETTO FINANSPOSTER

2 373

29 072

ORDINÆRT RESULTAT

624 711

279 661

ÅRSRESULTAT

624 711

279 661

624 711

279 661

624 711

279 661

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Verdiendr. av markedsb. finansielle oml.m

Årsregnskap 2020
for Landsforeningen
Ungdom & Fritid

Annen rentekostnad

Foretaksnr. 970554823
OVERFØRINGER
Utarbeidet av:
Accountor- Komplett Regnskap Hammerfest
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 1120
9616 HAMMERFEST
Regnskapsførernummer 910944681
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Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

4
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BALANSE PR. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

EIENDELER
Omløpsmidler
Varer

3

88 388

103 668

Kundefordringer

5

68 624

418 162

14 626

7 920

Andre fordringer
Markedsbaserte aksjer

6

90 116

89 871

Bankinnskudd, kontanter o.l.

7

5 989 619

2 879 951

6 251 373

3 499 572

Sum omløpsmidler

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Foreningen har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard
utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er
ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke
foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene
som fordrer en presisering (valgadgang mv).
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er
angitt spesielt.
Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

EGENKAPITAL OG GJELD

Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser
og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i
resultatregnskapet.

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

4

2 742 455

2 117 744

Sum opptjent egenkapital

2 742 455

2 117 744

Sum egenkapital

2 742 455

2 117 744

Note 1 - Annen driftsinntekt

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

Foreningen har fått tildelt kr 9 701 642 i Frifondmidler i 2020. Av dette er
kr 9 226 863 tildelt som aktivitetsstøtte i lokallagene. Administrasjonsandelen
på kr 474 779 er inntektsført.

35 020

74 782

384 789

289 844

3 089 108

1 017 201

Sum kortsiktig gjeld

3 508 917

1 381 828

3100 Avg. fritt salg

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 251 373

3 499 572

3160 Refusjon og viderefakturering

Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

8

Oslo, 22. februar 2021
Trine Røyrhus Ottosen
Leder

Hanna Huseklepp
Nesteleder ungdom

Marius Thoresen
Nestleder voksen

Emmeli Hedvald
Styremedlem

2020

2019

2 831

22 001

89 154

683 021

3400 Statstilskudd

5 000 000

4 815 000

3401 Prosjektilskudd

1 702 460

1 464 763

498 819

530 833

1 598 000

731 400

498 630

475 784

71 148

181 500

606

0

1 896

9 086

9 439 693

8 963 733

3403 MVA kompensasjon
3900 Kontingenter
3901 Adm.inntekter

Annenth Vijayaindra
Styremedlem
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Tommy Wisth
Styremedlem

Siv Janna Glømmi
Styremedlem

Karina Kapelrud
Styremedlem

Andre Ruud
Daglig leder
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Mohamed Alhaj
Styremedlem

3904 Salg av foredragsholder
3909 Royalties
3910 Andre inntekter
Sum Annen driftsinntekt
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Note 2 - Lønnskostnad
Selskapet har hatt 8 årsverk i regnskapsåret.
Spesifikasjon av lønnskostnader

I år

I fjor

4 807 662

3 816 083

Arbeidsgiveravgift

653 084

541 855

Pensjonskostnader

-49 305

-44 984

37 685

24 491

5 449 126

4 337 445

Lønn

Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

Ytelser til ledende personer og revisor		
Daglig leder

738 540

Styremedlemmer

225 900

Bedriftsforsamling

0

Revisjon

69 375

Note 3 - Varer
Varelageret er vurdert til inntakskost.

Note 4 - Disponeringer
Årets resultat før skattekostnad

624 711

Skattekostnad
Årets resultat

0
624 711

Disponeringer
Avsatt til annen opptjent egenkapital
Sum disponert

624 711
624 711

Note 5 - Kundefordringer
Kundefordringene er verdsatt til pålydende.

Note 6 - Markedsbaserte aksjer
Aksjene i DNB ASA er vurdert til markedsverdi pr 31.12.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12 i år kr 293 062 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 210 713.

Note 8 - Annen kortsiktig gjeld
Av annen kortsiktig gjeld består kr 1 876 782 som er avsatt prosjektmidler til nytt og pågående prosjekter i 2021.
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