Tildelinger "Arenaer for tilhørighet" våren 2019
Akershus
Evje skole skal samarbeide med FAU, Marie P fritidsklubb og Bærum Røde Kors om Evje arena, en
åpen og inkluderende fritidsarena for alle på 5. til 7. trinn på skolen. Undersøkelser viser at mange
barn på Evje ikke er med på aktiviteter på fritiden, og dette ønsker skolen å gjøre noe med. Barna
skal være medarrangører og skal selv bestemme innholdet og typen aktiviteter på arenaen.
Ungdommer fra fritidsklubben skal få opplæring i hvordan de kan være gode rollemodeller og skal
delta på aktivitetene for de yngre. Med dette prosjektet håper skolen at både barn og foreldre kan
føle en større tilhørighet til skolen og at elevene kan bli bedre kjent med hverandre på tvers av
klasser og trinn.
BÆRUM KOMMUNE GRUNNSKOLER får 1 000 000 kroner til utstyr og materiell til etablering av Evje
arena.
Sørumsand bibliotek har døgnåpen løsning for de over 18 år. De ønsker å åpne opp biblioteket flere
kvelder i uka for eldre barn og ungdom med tilbud om flere ulike aktiviteter og leksehjelp. Flere
lokale samarbeidspartnere i Sørum har gått sammen for å gjøre dette mulig; Sørum kodeklubb,
Sørum sjakklubb, Sørum folkeakademi, Sørum frivilligsentral, Sørum Røde Kors, Flyktningtjenesten i
Sørum, Sørum flerkulturelle forening, Sørum øko-forening, Grende husflidslag, Miljøterapeutene i
Sørumskolen, Brettspillgruppa på Tertitten og ikke minst ungdommene selv.
SØRUM KOMMUNE får 400 000 kroner til utstyr og aktiviteter på kveldsåpent bibliotek.
Asker videregående skole skal gjøre om et rom på skolen til permanent spill- og læringsrom. Det skal
være tilgjengelig for bruk av organisasjoner i nærmiljøet etter skoletid i tillegg til i undervisningen. De
ønsker å gjøre skolen til en mer inkluderende arena for de som ønsker å ta interessen sin i flere
retninger innen programmering, forskning og utvikling av spill. Forskerklubben, Bibliogames, Lær
kidsa koding og NAV Asker skal samarbeide med skolen om Læringsrommet. Unge som har falt
utenfor arbeidslivet skal trenes opp til spillverter, de skal lære teknikker for planlegging,
gjennomføring og evaluering av spillarrangementer. I samarbeid vil de holde læringsrommet åpent
flere kvelder i uka for unge i Asker.
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING får 340 000 kroner til utstyr for etablering
av eget spill- og læringsrom på skolen til bruk i fritiden.
Driv idrettslag ønsker å tilby en aktivitet der gaming og sosialisering er viktigere enn konkurranse. Én
fredag i måneden vil de i samarbeid med Enebakk kommune og Natteravnene i Ytre Enebakk stille
med utstyr og voksne frivillige som kan gaming, for å arrangere åpen gamingfredag i et rom skolen
stiller til disposisjon. De ønsker å vise foresatte og andre hvor viktig gaming er for flere ungdom, og
hvordan det er en sosial aktivitet.
DRIV IDRETTSLAG får 150 000 kroner til utstyr til etablering av åpne gamingarrangement på kveldstid
på skolen.

Buskerud
Konnerud Idrettslag har startet opp Klubben, en møteplass for barn og unge, sammen med
Svensedammen skole og FAU. De har tidligere fått støtte til Klubben fra Sparebankstiftelsen DNB.
Ungdomsutvalget i Konnerud IL er medarrangører. Klubben er godt i gang og ønsker nå å utvide
tilbudet, med flere aktiviteter og kurs for ungdommene. Her skal ungdommene lære nye ferdigheter
og det skal legges til rette for at de kan lære av hverandre. De tre barneskolene i Konnerud, med
elevråd og FAU, skal samarbeide om økt aktivitet på Klubben, ved at 5. til 7. klassingene får en egen
kveld i uka. Der vil de bli kjent med hverandre før de skal begynne på samme ungdomsskole.
KONNERUD IDRETTSLAG får 600 000 kroner til å utvide Klubben til å bli en møteplass for flere.
Lier kulturskole skal holde kreativt verksted på biblioteket for 5. til 7. trinn. De samarbeider med
blant andre Lier kulturråd og deres medlemsorganisasjoner om frivillige til aktivitetene. Barna skal
selv komme med ønsker om innholdet for det kreative verkstedet. Lier kulturskole ser at et slikt
samarbeid mellom kommunen og det frivillige vil gi prosjektet et felles løft, barna vil utvikle
ferdigheter, møte gode rollemodeller og oppleve fellesskap.
LIER KOMMUNE får 500 000 kroner til aktiviteter og utstyr i forbindelse med kreativt verksted på
biblioteket.
Kodeklubben Gol holder til i Gol bibliotek. Kodeklubben er foreldredrevet og legger til rette for
kodekvelder hver mandag i samarbeid med biblioteket og Gol ungdomsråd. Barna finner stor glede i
det sosiale miljøet og de kreative utfordringene i klubben. Her lærer de om og oppdager ny teknologi
og om hvordan de selv kan skape og utvikle med micro:bit og 3D-printer.
FORENINGEN GUR får 150 000 kroner til utstyr til kodeklubben på biblioteket.
Noresund velforening jobber for et trygt og godt bomiljø. De ønsker å legge til rette for flere
treffpunkter for barn og unge i nærmiljøet. I samarbeid med Noresund skole og FAU skal de pusse
opp og oppgradere gymsalen på skolen med nytt utstyr, så den kan brukes til sal- og sceneprosjekter.
Barna skal få utforske og lære mer om teater og utvikle sine skuespiller- og sangferdigheter. De skal
ha oppsetninger og forestillinger for hverandre og for et større publikum. De håper å få etablert en
barneteatergruppe i Krødsherad når alt er på plass.
NORESUND VELFORENING får 120 000 kroner til utstyr for sal og scene på skolen, til bruk i fritiden.
Hole bibliotek, Hole frivilligsentral, Ringerike kodeklubb, Daisy og IT-linjen ved Hønefoss
videregående skole skal sammen lage robotverksted på biblioteket. IT-elevene skal lage spennende
oppgaver de skal lære bort til andre ungdommer. De ønsker å senke terskelen for å prøve
programmering og robotlaging og gi barn og unge, som er interessert i temaet, et tilbud de ikke har
fra før.
HOLE KOMMUNE får 100 000 kroner til materiale og aktivitet i tilknytning til programmering og
robotverksted ved biblioteket.

Oppland
Ringebu sykkelgruppe, Kvitfjell Brettklubb og Venabygd Montessoriskole skal bruke skolen til
ukentlig møtested for sykling og filmdokumentasjon. Ungdommer fra ulike miljøer skal komme
sammen å lage film og kunstutstilling basert på sykling som aktivitet. Det vil inspirere ungdommene
til å lære mer om hverandres aktiviteter og skape et samhold på tvers i Ringebu.
RINGEBU SYKKELGRUPPE får 200 000 kroner til utstyr til filmdokumentasjon og sykkelaktiviteter med
skolen som samlingssted.
Kulturenheten i Gausdal kommune, som blant annet består av bibliotek, kulturskole, frivilligsentral
og ungdomsarbeid, skal sammen med ungdomsrådet i Gausdal, FAU ved Gausdal videregående skole
og ulike idrettslag og foreninger, fylle Gaustad Arena med aktivitet etter skoletid. De vil åpne hallen
én kveld i uka, der de deler inn gruppa i to. Barneskolen får sin halvdel og Ungdomsskolen og
videregående skole får sin. Barn og unge skal selv bestemme hva aktiviteten skal være. Elever fra
idrettslinja på Gausdal videregående skole skal være ansvarlig for noen kvelder gjennom året.
GAUSDAL KOMMUNE får 150 000 kroner til utstyr til aktivitet i Gaustad Arena etter skoletid.
På Dovre folkebibliotek skal det arrangeres brettspillverksted. De samarbeider med Dovre
ungdomsråd, Dovre Røde Kors og kulturkontoret i Dovre kommune. Barn og unge skal komme med
egne ideer og forslag til tema og utforming av brettspill, som i samarbeid med en instruktør skal
realisere disse forslagene.
DOVRE KOMMUNE får 47 500 kroner til brettspill-verksted på biblioteket.
Foreldrerepresentantene fra alle grunnskolene i Gausdal kommune utgjør kommunalt
foreldreutvalg (KFU). KFU skal holde svømmehallen på Gausdal ungdomsskole åpen 1-2
ettermiddager i måneden på frivillig basis. Dette får de til i samarbeid med Gausdal Frivilligsentral og
ungdomsskolen. KFU ser at det er et behov for økte svømmeferdigheter og vanntilvenning blant barn
og unge. Mange nok frivillige skal kurses som badevakter, slik at de kan ta rullerende vakter gjennom
året.
FAU FORSET SKOLE får 34 000 kroner til livredningskurs for frivillige som skal være badevakter ved
åpen svømmehall etter skoletid.

Oslo
RELOVE står for redesign-lokalt-verksted og er en frivillig organisasjon med formål å spre kunnskap
og skape aktiviteter knyttet til ombruk, redesign, reparasjon og gjenbruk. I dette prosjektet
samarbeider de med Circular ways, en organisasjon som holder til på Vollebekk fabrikker og som har
som formål å skape inkluderende samlingsplasser og økt interesse for miljø, nye næringer og
arbeidsplasser. Gjennom ukentlige verksteder over flere år på Deichman Holmlia og Deichman
Majorstua, skal barn og unge lære om gjenbruk. De skal selv velge hva de ønsker å lage med
materialene som er tilgjengelige og som er samlet inn i nærmiljøet. I tillegg skal noen ungdommer fra
hvert sted få opplæring og arbeidstrening på Vollebekk fabrikker. De kan videre holde kurs på
verkstedene for barn og unge.
RELOVE får 1 375 000 kroner til etablering av RELOVE-verksted ved to Deichman-filialer, Deichman
Holmlia og Majorstua.
FAU ved Smestad skole ønsker å fylle skolebiblioteket med mer aktivitet etter skoletid. Biblioteket på
skolen er både skolebibliotek og nærbibliotek. Her vil de legge til rette for en fleksibel møteplass
gjennom å gjøre biblioteket til et flerbrukslokale. Skolen vil sørge for at lokalet er åpent til kl. 21.30
hver ukedag og foreldrene vil, ut ifra innspill fra elevrådet, planlegge og organisere aktivitetene. FAU
skal ha én fast aktivitetskveld i uken for elevene på skolen. Frivillige i skolens nærmiljø skal også få
mulighet til å arrangere aktiviteter. Dette håper FAU på Smestad skole kan være samlende for hele
nærmiljøet på tvers av generasjoner.
SMESTAD SKOLES FAU får 1 080 000 kroner til istandsettelse av biblioteket til et flerbrukslokale, for å
legge til rette for flere aktiviteter etter skoletid.
JOBB X, en avdeling ved Antirasistisk senter, er et karrieresenter for unge. Målet deres er å hjelpe
ungdom inn i arbeid. I dette prosjektet samarbeider JOBB X med WIDE-INK, FOREM og Agenda X om
å tilby jobbsøkerveiledning for ungdom på fire Deichman biblioteker i Oslo. På hvert av stedene,
Stovner, FUBIAK, Nydalen og Grünerløkka, skal det være tilbud om drop-in veiledning for unge i
nærmiljøet én fast kveld i uka. Prosjektet går over tre år. JOBB X mener at med biblioteket som trygg
ramme og med et fast tilbud over lang tid, kan de bli godt kjent i lokalmiljøet og nå flere unge som får
individuelt tilpasset veiledning.
ANTIRASISTISK SENTER får 700 000 kroner til åpne kvelder med veiledning for unge, på deres
lokalbibliotek, én fast kveld i uka.
Haugerud strykeorkester har tidligere fått støtte til kunst- og musikkrelatert aktivitet og
gjennomføring av Fargerud-festivalen. Lokalt er det et bredt samarbeid om Fargerud-festivalen.
Gjennom ukentlige aktiviteter, i samarbeid med skolen, AKS, bydelen og kulturskolen, skaper elevene
innholdet til festivalen. Foreldre og medlemmer i det lokale kulturnettverket bidrar med frivillig
arbeid. Haugerud strykeorkester ønsker å videreføre festivalen i flere år fremover, med håp om at
det kan bli en del av bydelens og kulturskolens permanente tilbud.
HAUGERUD STRYKEORKESTER får 500 000 kroner til utsmykninger i nærmiljøet og til Fargerudfestivalen.

Danserevyen på Bjerke videregående skole drives frivillig av elevene. Skolebiblioteket ønsker med
utgangspunkt i revyen å tilby ulike aktiviteter for ungdommene på kveldstid. Sammen med
Sletteløkka arrangementer, Trygg læring og Danserevyen ønsker de å ha kurs i tekst-, lys- og
lydproduksjon, formidling, kostymedesign, sminke og matlaging. Etter hvert vil de utvide til andre
aktiviteter, som gir læring og mestring, etter innspill fra ungdommenes ressursgruppe i prosjektet.
OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN får 480 000 kroner til ombygging av og aktiviteter på
biblioteket.
Bjørndal juniorklubb er et etablert fritidstilbud som holder til på Bjørndal skole. Nå skal de utvide
aktiviteten og håper å nå flere unge i alderen 10 til 13 år på Bjørndal. De skal ta i bruk flere av skolens
rom og fasiliteter for å kunne tilby deltakerne et sted å henge, spille musikk, ballspill, danse eller lage
mat. I tillegg kan man delta på ulike kurs for å lære blant annet koding, keramikk, sløyd, redesign og
tegning. Det er deltakerne på Bjørndal juniorklubb som selv har kommet opp med hvilke aktiviteter
de vil ha på klubben. I samarbeid med ungdomsorganisasjonen Sakeena og organisasjonen
Sisterhood skal ungdommer og unge voksne gjennomføre ledelseskurs og lede ulike temakvelder.
BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL får 400 000 kroner til aktivitetsutstyr til klubben.
Oslo Living Lab er et samarbeid mellom Hersleb videregående skole og Nabolagshager. Ungdom mot
vold og Grønlands Flytende Hager er også samarbeidspartnere i prosjektet. Oslo Living Lab jobber ut
fra en modell der ungdommene skal være medskapere av løsninger på problemer de selv
identifiserer og analyserer. De ønsker å gjennomføre medvirkningsworkshops og elevledede
aktiviteter på skolen. Ungdommene skal selv kartlegge potensielle aktører til aktivitetene, stå for
kontakten ut til nærmiljøet og holde i aktivitetene på skolen. Slik bygges deres tilhørighet og
mestringsfølelse. Prosjektets mål er at ungdommene blir forandringsagenter i egen skole.
OSLO LIVING LAB får 400 000 kroner til medvirkningsarbeid for og med elevene, og til iverksetting av
ungdommenes ideer til aktiviteter.
Fossumklubben i bydel Stovner skal etablere Stovnerakademiet. De har som mål å skape unge ledere
og koble dem sammen med ideelle aktører, for å få til nye prosjekter på Stovner. Inspirasjonen
kommer fra HolmliAkademiet og erfaringer derfra. Fossumklubben skal sammen med Blokka 58,
ungdomshuset på Stovner, og den frivillige organisasjonen One People, møtes fast på Deichman
Stovner og sammen utvikle prosjektet. Ungdommene skal jobbe med kommunikasjon, teambuilding,
prosjektutvikling og rolleforståelse. Etter hvert som det tas opp nye grupper ungdommer i
Stovnerakademiet år for år, vil de utgjøre et nettverk av unge rollemodeller som vil delta aktivt i sitt
nærmiljø.
FOSSUMKLUBBEN får 300 000 kroner til etablering av Stovnerakademiet på biblioteket.
I bydel Gamle Oslo ligger Juniorklubben, et fritidstilbud for barn i alderen 8 til 14 år. De har flere
aktive frivillige og arbeidsplass til fem ungdommer fra bydelen. Klubben holder til på Vahl skole. Nå
ønsker skolen, FAU, Elevrådet og Juniorklubben sammen med Frigo, Oslo kommunes friluftssenter i
Gamle Oslo, å holde Juniorklubben åpen gjennom sommeren. Barna kan følge ulike kurs i tegning,
dans eller musikk og klubben vil være en god møteplass gjennom sommerferien.

JOY - JOINT ORGANIZATION FOR YOUTH får 280 000 kroner til utstyr og aktiviteter på sommeråpen
Juniorklubb på skolen.
I bydel Østensjø i Oslo skal et nytt kulturhus etableres. Bydelen, Deichman, Oppsal frivilligsentral og
stiftelsen Oppsal Samfunnshus skal samarbeide om felles løsninger i bygningen. De ønsker å øke
antall unge som bruker kulturhuset og som jobber frivillig der. For å utvikle en møteplass på
ungdommenes premisser, har bydelen blitt prosjekteier i et innovasjonsprosjekt finansiert av
Forskningsrådet "Et sted å være ung". Det skal gjennomføres en medvirkningsprosess for å involvere
lokal ungdom i planleggingen av kulturhuset. På bakgrunn av resultatene fra prosessen skal huset
totalrenoveres og tilrettelegges for deres ønskede aktiviteter.
OSLO KOMMUNE BYDEL 13 ØSTENSJØ får 270 000 kroner til midler for kompetanseheving av
ungdom og midler til utstyr for å gjennomføre ungdommenes ønsker for Oppsal samfunnshus.
GROW medielab drives som et samarbeid mellom de kommunale fritidsklubbene i bydel Grorud og
er en møteplass for kreativ ungdom mellom 13 og 20 år. Nå skal de sammen med Aktiv i Grorud
bruke lokalene på Apalløkka, Bjøråsen og Groruddalen skole til GROW@skolen, der de vil tilby
mediefaglige etter-skoletidsaktiviteter. GROW@skolen vil fungere som en møteplass for
ungdommene i bydelen på tvers av de tre skolene. Her vil de få mulighet til å teste ut nytt og
profesjonelt utstyr og få opplæring i og erfaring med verktøyene, slik at de kan ta med kunnskapen
videre i egen skolegang eller i valg av yrkesvei.
OSLO KOMMUNE BYDEL 10 GRORUD får 250 000 kroner til utstyr og mediefaglige aktiviteter på
biblioteket etter skoletid.
MAK (Mangfold, Ambisjon og Kompetanse) er en sosial organisasjon som fokuserer på å synliggjøre
mangfoldige rollemodeller. Sammen med Global Shapers Oslo og MinMentor skal de tilby mentoring
på Deichman bibliotek for elever i videregående skole som står i fare for å falle ut av skolen.
Ungdommene skal få møte relevante rollemodeller og få veiledning og inspirasjon til å fullføre
skolegangen. De vil kunne se at egen bakgrunn og kompetanse er relevant og viktig for eget liv og
som en ressurs i samfunnet.
MAK får 250 000 kroner til mentoring for unge med mangfoldig bakgrunn på videregående skole.
Kodeklubben Oppsal samarbeider med Oppsal frivilligsentral og Deichman Oppsal. Kodeklubben er
etablert med unge frivillige med programmeringskompetanse. Nå ønsker de å knytte til seg flere
frivillige med kompetanse og interesse innen mange fagområder som håndverk, musikk, forming,
design, elektronikk og mye mer. Slik vil de utvikle kodeklubben til et skaperverksted, der tradisjonelt
håndverk kombinert med moderne teknologi og koding lar unge skape ting på nye måter.
OPPSAL FRIVILLIGHETSSENTRAL får 150 000 kroner til utstyr for å etablere og videreutvikle et
skaperverksted på biblioteket.
FAU på Ekeberg skole samarbeider allerede med elevrådet om Åpen skole og skoledisko. Skolen har
ca. 800 elever i 30 klasser. Elevrådet ønsker at skolen brukes mer på fritiden og FAU vil nå legge til
rette for dette sammen med skolen, skolebiblioteket og Lions på Ekeberg. De ønsker å gi elevene et
uorganisert og uformelt tilbud, et sted de kan henge og ha som sitt eget. I samarbeid med elevrådet
vil de invitere ulike frivillige organisasjoner i nærmiljøet til å ha aktiviteter på møteplassen.

FORELDRERÅDET VED EKEBERG SKOLE får 100 000 kroner til etableringen av Åpen skole og
skoledisko.
Ullevålsveien skole er en spesialskole for elever med generelle lærevansker og har elever fra hele
Oslo. Sammen med FAU og Valleløkken-Bolteløkka Vel ønsker de nå å få tettere kontakt med skolens
nærmiljø. Naboer inviteres til å bli med på et humleprosjekt. Det skal bygges humlekasser,
humlehotell og plantes humlevennlige planter.
ULLEVÅLSVEIEN SKOLE får 50 000 kroner til å invitere lokalsamfunnet til å lage humlehotell og
humlevennlig beplantning på skolen.

Telemark
Langangen Vel starter fritidsklubb på Langangen skole. På dugnad pusser de opp lokalet sammen
med engasjerte foreldre i FAU. Tilbudet vil først og fremst være for elever fra 4. til 7. klasse etter
skoletid, men målet er å kunne ha fritidsklubb for alle bygdas unge. Fritidsklubben skal fylles med
spill, aktiviteter og være et sted å henge. Barna skal ha et eget klubbråd, som skal planlegge
aktiviteter for klubben.
LANGANGEN VELFORENING får 75 000 kroner til etablering av fritidsklubb på skolen.
Vinje folkeakademi og frivilligsentralen lager eventyrlig verksted for barn på Vinje folkebibliotek.
Vinje kommune er en langstrakt kommune med store avstander. Det er fire grunnskoler i kommunen
og med dette prosjektet ønsker de at barna tidlig skal bli kjent med hverandre og føle på samhold og
tilhørighet.
VINJE FOLKEAKADEMI får 45 000 kroner til materiell til kreativt verksted på biblioteket.

Vestfold
Tangen skoles FAU skal sammen med skolen og Nesbygda Ungdomslag skape en møteplass for
læring, aktivitet og gode opplevelser. De vil legge til rette for at også lokale foreninger kan bidra med
frivillige til ulike aktiviteter etter skoletid, både ute og inne på skolen. Flere ulike aktiviteter kan
foregå parallelt, fra kunst og håndverk i klasserommet til ballspill og "Just dance" på storskjerm i
gymsalen. Med foreldre og andre fra nærmiljøet som frivillige, vil de få gode rollemodeller og
oppleve at bygda har et godt samhold, der man hjelper hverandre og ønsker å bruke tid sammen.
TANGEN SKOLES FAU får 200 000 kroner til utstyr til aktiviteter innen blant annet kunst og håndverk,
som foregår på skolen etter skoletid.

Østfold
Haugeåsen ungdomsskole har samlet mange samarbeidspartnere for å muliggjøre prosjektet Åpent
hus på Rolvsøy i Fredrikstad. De ønsker at hele lokalsamfunnet skal få en felles møteplass på skolen,
for å styrke læring, integrering og inkludering. Idrettslag, frivilligsentralene og lokalsamfunnslag skal
sammen med FAU og flere fylle alle skolens rom, fra svømmehallen til kantina, med aktiviteter etter
skoletid hver onsdag i skoleåret.
FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON UTDANNING OG OPPVEKST får 750 000 kroner til prosjektet
Åpent hus på skolen.
Spetalen skole, Saltnes nærmiljøutvalg og FAU samarbeider om prosjektet "Leseglede sammen".
Etter skoletid skal biblioteket bli et samlingssted for lesestunder og litteraturkvelder med enkel
matservering. Elevene skal selv drive kafé for hverandre. I tillegg til å være et etterlengtet
fritidstilbud, tenker FAU at tiltaket vil føre til leseglede og økte leseferdigheter.
RÅDE KOMMUNE får 490 000 kroner til utstyr og inventar for å etablere biblioteket som samlingssted
for unge på fritiden.
Mysen videregående skole og bibliotek skal åpnes for at flere aktører i nærmiljøet skal fylle det med
fritidstilbud etter skoletid. Sammen med Frivilligsentralene i Trøgstad, Rakkestad og Eidsberg,
Ungdommens hus Eidsberg og Lions Eidsberg stiller de med frivillige som skal legge til rette for den
aktiviteten ungdommene selv ønsker å drive med. I samarbeid med elevrådet har de kommet frem til
noen aktiviteter de ønsker å tilby, som bok- og filmklubb, debattklubb, brettspill, rollespill, matlaging
og kostholdsveiledning. De ønsker å ha løpende innspill og tilbakemeldinger fra ungdommene selv,
slik at de kan legge til rette for nye og flere aktiviteter. Målet er at elevene skal assistere i
aktivitetene og på sikt drifte dem selv.
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE får 480 000 kroner til å etablere åpen skole på fritiden med aktiviteter
som bok- og filmklubb, debattklubb, brettspill, rollespill, matlaging og kostholdsveiledning.
FAU på Åvangen skole jobber for et godt miljø på skolen og i nærmiljøet. Sammen med skolen,
elevrådet, kommunens kulturtjeneste og Young Mentorer vil de gjøre skolen til en aktiv møteplass
for barn og foreldre. På onsdager skal skolen være åpen for elevene etter skoletid og FAU stiller med
frivillige. Gymsalen, biblioteket, tegnesalen, musikkrommet, datarommet og ulike klasserom skal tas i
bruk for fysisk aktivitet, håndverk, spill, musikk, sosialisering og matlaging. Elever fra 6. og 7. klasse er
Young Mentorer, som tar ansvar for å aktivisere medelever i friminuttene på skolen. På åpen onsdag
vil de få ansvar for aktiviteter i gymsalen og på mediateket.
FAU ÅVANGEN får 220 000 kroner til oppgradering av inventar og utstyr til aktiviteter for å etablere
skolen til en møteplass etter skoletid.
FAU og foreldre ved Rakkestad ungdomsskole har pusset opp gymsalen på dugnad for at den kan
brukes til aktiviteter etter skoletid. Det er stort engasjement for at elevene skal ha et sted å være på
ettermiddagene. De ønsker å skape en møteplass der ungdommene kan få vise frem sine ferdigheter.
Elevene ønsker å arrangere dansetreff, spillkvelder, byttedager, konserter og et sted å være. I

samarbeid med skolen og Oshaug idrettslag vil FAU legge til rette for det elevene har etterspurt.
FAU-STYRET RAKKESTAD UNGDOMSSKOLE får 170 000 kroner til møbler, lydanlegg og utstyr for å
legge til rette for gymsalen som samlingssted etter skoletid.
Sarpsborg Turnforening skal sammen med Sannesundsveien skole og Sarpsborg Turnforening
Patriots tilby fysisk aktivitet, sunn mat og leksehjelp ved skolen som en utvidet aktiv skoledag for 4.
til 7. klasse. Opplegget vil variere og barna kan velge mellom forskjellige aktiviteter og idretter.
Ungdommene i Sarpsborg Turnforening er aktivitetsledere og vil tilrettelegge og være ansvarlige for
aktivitetene. De vil være gode rollemodeller for barna som deltar.
SARPSBORG TURNFORENING får 165 000 kroner til utstyr og kursing for å tilby utvidet aktiv skoledag
for 4. til 7. klasse.
Nøkkeland skole, Kambo Vel og FAU-ene ved Nøkkeland og Åvangen skole samarbeider om et
delprosjekt i tilknytning til Fellesskapet-prosjektet. Her er Østfold fylkeskommune ett av fem fylker
plukket ut til Helsedirektoratets program for folkehelsearbeid i kommunene som skal fremme god
psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge. På Nøkkeland skole skal de legge til rette for gaming
som fritidsaktivitet. De unge vil få en arena der de utvikler ferdigheter og deltar i et fellesskap.
MOSS KOMMUNE får 160 000 kroner til utstyr og installasjoner til gaming og e-sport-aktiviteter på
skolen etter skoletid.
Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad har nylig starta Kafé Kverna i skolens kantine i samarbeid
med stiftelsen Fyrlykta. Ungdommene deltar i driften av kafeen og bidrar til aktiviteter. Nå utvider de
til Møteplassen Kvernhuset, med bibliotek- og teatertilbud for ungdom etter skoletid. De skal ta i
bruk flere av rommene på skolen. For å få til dette, samarbeider de med FAU på skolen og
Kulturverkstedet.
KVERNHUSET UNGDOMSSKOLE får 120 000 kroner til etablering av Møteplassen Kvernhuset på
skolen etter skoletid.

