
Et bra sted å være – slik 
barn og unge ser det



«Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, 
og til å delta i kunst og kulturliv»

Transport
Økonomi
Prestasjonspress og psykisk helse
Mangel på tilgjengelighet og inkludering
Mangel på møteplasser



Fritidsklubbene er 
populære!

• 111 enig

• 30 uenig

"Er du enig i påstanden: Ungdomsklubben(e) er 
et populært fritidstilbud for barn og unge i min 
kommune/bydel?"



«Kunne vore opent fleire dagar i månaden»

«Det ungdommene i min kommune mener er mindre bra med klubben er at det 
ikke er åpent i helgene»

«Det er utfordrende å komme for de som bor langt unna og ikke alltid har tilgang 
til skyss»

«Klubben er ikke universell utformet»

«Fordi det generelt er lite informasjon om det, og det blir ofte frontet som 
ganske barnslig»

«[…]fordi de ikke har noen aktiviteter som vi ønsker å delta i. Eller at det blir for 
lagt opp, at du kan komme hit men da må du game, eller du kan komme hit men 
da må du strikke»

«Det er skummelt å gå alene til klubben»

«Ikke alle som føler at de kan gå dit, hvis ikke de kjenner andre som allerede går 
der.  Å gå på klubbene er avhengig av at man har venner som går dit eller kjenner 
noen der»



«Man blir sett rart på 
hvis man drar dit» 

«Det blir ikke sett på som særlig ‘kult’ å være på klubb»

«Det er skummelt å gå alene til klubben, kanskje at det er litt 
stemplet som teit, når det egentlig kun skal være bra»

«Selv om tilbudene er lavterskel settes det nok tanker om 
‘typer’ folk som henger på tilbudene»

«De som går på klubben der jeg bor får ofte på seg rykte av å 
være for litt spesielle folk»

«Fritidsklubbene har i perioder hatt dårlig rykte, men det har 
forandret seg i perioder og vært forskjellig fra klubb til klubb. 
Noen har vært redde for å dra på klubben»





«En pause fra det 
vanlige hverdagslivet» 

«Jeg føler at fritidsklubben er en bra plass fordi man kan føle seg trygg 
der, og være seg selv. Jeg går ikke så mye ut, utenom fritidsklubben, så for 
meg gir klubben meg mulighet til å være sosial. Det er et trygt sted hvor 
jeg kan være meg selv» 

«Kan være seg selv» 

«Klubben er et sted å kunne være uten å måtte prestere» 

«Det som er bra med klubben er at vi kan være samlet uten at vi blir 
tvunget til å gjøre noe, vi får selv bestemme hva vi vil gjøre» 

«Det som er bra med klubben er at det skaper samhold» 



Et bra sted å være

Søyler:

• Forutsigbarhet

• Tilgjengelighet

• Riktig informasjon

• Relevant tilbud

• Trygghet



«Gode øyrer som 
høyrer»

«Klubben gir meg en trygg plass til å snakke om 
vanskelige ting»

«Her er det stor aktivitet og gode ansvarlige voksne som 
sørger for et bra miljø»

«Det som er bra med klubben er de voksne som jobber 
der og maten»

«Det er voksne å snakke med gratis»

«På klubben er det trygge voksne hvis noe skjer»

«Mange (særlig de som er faste brukere) kan si hva man 
ønsker seg, og de ansatte spør oss hva vi tenker at 
trengs»

«Trygge voksne, samtalepartnere»

«På fritidsklubben er det kjekke voksne og godt samhold»



Et bra sted å være

Søyler:

• Forutsigbarhet

• Tilgjengelighet

• Riktig informasjon

• Relevant tilbud

• Trygghet

Grunnmur:

• Medvirkning



Takk for meg!

christensen@ungdomogfritid.no


