
Øyer kommunes oppfølging av «Fritidserklæringen» 
 

Utgangspunkt: 
FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 31:  
«Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som 
passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. Partene skal 
respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv, og 
skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, 
rekreasjons- og fritidsaktiviteter.» 
 
«Fritidserklæringen» signert i 2016, forplikter alle signerende parter til å arbeide med å sikre 
at alle barn i Norge skal få mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet, 
uavhengig av foreldrenes sosial og økonomiske situasjon.  
 
 

Prosjektmål:  
Alle barn og unge i Øyer har mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet 
utover utvidet skoledag, uavhengig av foreldrenes sosial og økonomiske situasjon. 
 
 

Fem barrierer for måloppnåelse: 
✓ Transport 
✓ Penger 
✓ Prestasjonspress og psykisk helse 
✓ Tilgjengelighet og inkludering 
✓ Mangel på møteplasser.  

(Kilde Oppdrag 31: Rett på fritid. Rapport utarbeidet av Redd barna) 
 
 

Oppdrag til arbeidsgruppa:  
✓ Gjennomgang av de fem barrierene: Status Øyer kommune.  
✓ Hvilke tilbud finnes i Øyer kommune i dag som gir bidrag til måloppnåelse? 
✓ Hvordan forbedre effekten av dagens tilbud?  
✓ Hvilke nye tiltak, i prioritert rekkefølge, kan bidra til bedre måloppnåelse? 
✓ Ivareta bærekraftperspektivet ved forslag av tiltak. 
 
Fra Helse og familie: Liv Kari Enge og Inger Solbakken 
Fra Kultur og fritid: Hilde Odden Rom og Øyvind Selnes 
Leder: Hilde Odden Rom 
 
Frist for rapport: 20.06.2020 
 
Referansegruppe: Ungdomsrådet 
 

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf


Styringsgruppe: Gerd Hvoslef og Eli Eriksrud. Andre tjenesteledere som har ansvar for 
tjenester som blir berørt av prosjektet inviteres inn ved behov.  
 
 
 

Status 
 

Definisjon fritidsaktivitet: 
«Fritid kan defineres som den tiden vi disponerer til fritt valg av aktiviteter en har lyst til å 
gjøre, men ikke må. Det dreier seg om tid i løpet av døgnet en ikke sover, spiser eller utfører 
andre oppgaver som må gjøres som for eksempel gå på skole eller arbeide.» 
Helsekompetanse.no 
 
 

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. 

 
✓ «UFO» et regionalt ungdomssamarbeid mellom Øyer, Lillehammer og Gausdal. UFO lager 

opplevelser og aktiviteter for ungdom fra 8. trinn t.o.m. 20 år. De fleste arrangementer 
er gratis.  

 
✓ «Idrettsskolen ØTI» er gratistilbud for 1. og 2. trinn i regi av Øyer-Tretten idrettsforening. 

Idrettsskolen tilbyr 1 time ukentlig aktivitet innen de forskjellige grenene i ØTI. 
 



✓ Barnas turlag DNT er et gratistilbud for barn fra 0 til 12 år. Barnas turlag arrangerer turer 
i nærmiljøet og på fjellet. Familier kan treffe andre barnefamilier, barna får nye 
lekekamerater og får lære grunnleggende friluftsliv i trygge rammer. 

 
 
 

Livssynsnøytrale gratistilbudene som er under planlegging i kommunen: 
 
✓ «Den kulturelle skoledagen» Solvang skole, er et prosjekt som går ut på å utvide 

skoledagen for 5.-7.trinns elever ved Solvang skole med inntil 3 skoletimer i uken. Denne 
timen legges midt på dagen der elevene får følgende aktiviteter: studietime, fysisk 
aktivitet og kulturaktivitet. Utvidet skoledag blir obligatorisk for disse trinnene. 
Prosjektet er et samarbeid mellom skole og kulturskole. Søknad om midler er sendt til 
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 

 
 
Aktuell litteratur: «Oppdrag 31». en forskningsrapport utarbeidet av Redd barna. 
 
 
 
 

https://www.reddbarna.no/oppdrag-31-rett-pa-fritid?pid=RB-DMFileBase-DownloadFile

