
Livssynsnøytrale gratistilbud som eksisterer i kommunen: 
 
 «Alle med» er et tilbud om utvidet skoletid, og er for alle elever i Øyerskolen fra og med 

7. til 10. trinn. Åpen skole tilbyr et måltid mat, leksehjelp, fysisk aktivitet og ulike 
formingsaktiviteter. Lærere og assistenter fra ungdomsskolen er til stede for å hjelpe til 
med lekser og aktiviteter. Åpen skole foregår mandager og onsdager fra 14.30 til 16.00. 
Mandager er for 7. trinn og ungdomsskoleelever, onsdager kun for ungdomsskoleelever. 
Tilbudet er frivillig og elever som ønsker å delta, melder seg på fra gang til gang. 
7. trinnselever fra Aurvoll som ønsker å delta på åpen skole får buss til og fra 
ungdomsskolen. Bussen stopper i Tretten sentrum. På onsdager brukes rutebuss. 

 
 «Åpen skole» Aurvoll. Hver mandag fra 14.00-15.30 har Aurvoll Åpen skole. Åpen skole 

er et frivillig tilbud for elever i 5. og 6. trinn. Åpen skole er et sted å være etter skoletid. 
Her får du et enkelt varmt måltid, og kan velge mellom leksehjelp, fysisk aktivitet eller 
ulike kurs og aktiviteter. Noe av det de har tilbudt de siste årene: kurs fra Røde kors, 
aktiviteter med Gausdal Husflidslag, gitarkurs, agility, sykkelverksted, matlaging, 
radiostyrte biler.  

 
 «Øyer ungdomsklubb» er en brukerstyrt klubb for ungdom fra 8. trinn t.o.m. 18 år. 

Klubben har lokaler på Tingberg og er åpen tre timer tirsdags kvelder. Inngang er gratis 
for alle.  Klubben er en møteplass med kiosk og diverse aktiviteter som spill, disko og 
andre organiserte aktiviteter. 

 
 «Idrettsskolen ØTI» er gratistilbud for 1. trinn i regi av Øyer-Tretten idrettsforening. 

Idrettsskolen tilbyr 1 time ukentlig aktivitet innen de forskjellige grenene i ØTI. 
 
 
Livssynsnøytrale gratistilbudene som er under planlegging i kommunen: 
 
 «Den kulturelle skoledagen» Solvang skole, er et prosjekt som går ut på å utvide 

skoledagen for 4.trinns elever ved Solvang skole med 1 skoletime i uken. Denne timen 
legges midt på dagen der elevene får følgende aktiviteter: studietime, fysisk aktivitet og 
kulturaktivitet. Utvidet skoledag blir obligatorisk for dette trinnet. Prosjektet er et 
samarbeid mellom skole og kulturskole. Midler er mottatt fra Fylkesmannen. 

 
 
Tiltak som eksisterer: 
 
 «BUA Øyer» låner ut utstyr gratis til lek, tur, idrett, spill og sprell. BUA ligger i 

underetasjen på gamle Handelslaget på Tingberg og har åpent to ettermiddager i uken. 
 Friplasser Øyer kulturskole 
 Øyer Idrettsplass med Møteplassen. 
 
 



Nasjonale tiltak under planlegging: 

 Nasjonal fritidskort ordning. Målet med fritidskortordningen er å bidra til at flere barn og 
unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter. Fritidskortet skal være universelt og 
for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte 
grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte ordningen. Midlene er 
øremerket fritidsaktiviteter for målgruppen og skal bidra til å dekke deltakeravgift til 
faste, jevnlige, organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid.


