Virksomhetsplan
for
Ungdom og fritid

Kommuneplanen legger følgende føringer / hovedmål frem mot
2035 til grunn for kommunens langsiktige arbeid:
1. Sikre bærekraftige tjenester som gir unge mennesker mulighet for
økt selvhjulpenhet, mestring og læring.

2. Sikre en balansert samfunnsutvikling som er mangfoldig, grønn og
urban.

3. Være en innovativ og endringsdyktig organisasjon med
gjennomføringskraft.

4. Legge dialog og medvirkning til grunn for utvikling av bedre løsninger.

Ungdom og fritid
Formål: Ungdom og fritid skal legge til rette for uformell og formell læring på åpne,
relevante møteplasser.

Ungdom og fritid (UF) skal legge til rette for et relevant kultur-, aktivitets- og fritidstilbud til
unge i alderen 10-25 år. Tilbudet skal være av høy kvalitet og med et tydelig ressurs- og
medvirkningsperspektiv. Et slikt perspektiv betyr at vi skal finne frem og bygge videre på
interesser, kunnskap og ressurser som finns hos den enkelte og i grupper. UF skal møte unge
mennesker på deres premisser og oppmuntre til selvstendighet og myndiggjøring på arenaer
hvor de kan påvirke egen hverdag i samhandling med andre. Unge menneskers interesser og
uttrykk skal fremmes, med et særskilt fokus på de som ikke, eller i utilstrekkelig grad, finner
sine arenaer i andre organiserte tilbud.

Innhold
Ungdom og fritid står for et bredt og variert kultur- og fritidstilbud til målgruppen 10-25 år,
på syv virksomheter, 365 dager i året. Musikkproduksjon, øvingslokaler, skate/bmx, motorog verkstedaktivitet, digital kultur og friluftsaktivitet er noen eksempler på faste
aktivitetsinnslag i tilbudet. Ungdom og fritid fasiliteter i tillegg for en rekke arrangementer
gjennom året, som Internasjonal summer camp, Action Camp, Helt Ok Festival, Free Fun og
LAN.

Ungdom og fritids virksomheter er tilpasset lokale behov og etterspørsler. Noen steder
praktiserer «åpent hus»/miljøverksted i tett samarbeid med skole og nærmiljø, og andre
steder har en mer spisset eller prosjektbasert tilnærming til sin drift. Felles for driften er at
samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og andre relevante kommunale aktører
prioriteres.

Ungdom og fritid stiller sine lokaler til disposisjon til ungdomsorganisasjoner/grupper som
ønsker å drive selvstyrt virksomhet, workshops eller annen møte- eller gruppevirksomhet.
Eksempler på dette er Spillhuset og Circa Cirkus.

Ungdom og fritid forplikter seg til fritidserklæringen ved å ha en knutepunktsfunksjon
knyttet til ulike nasjonale støtte- og tilskuddsordninger rettet mot barn og unge, gjennom
Bufdir og Frifond. I tillegg administreres kommunale midler som Barn i sentrum,
fritidsstipend, samt driftstøtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Bærum. Ut
over dette driftes Utstyrsboden, som gir familier mulighet til å låne sport- og friluftsutstyr
hele året.

Utekontakten er en egen avdeling i Ungdom og fritid. Gjennom å oppsøke enkelte og
grupper av ungdom som trenger støtte og hjelp, men som ikke, eller i utilstrekkelig grad nås
av eksisterende hjelpeapparat, tilbyr Utekontakten bistand overfor ungdom som er i
faresonen for å utvikle problemer i en slik grad at deres sosiale og eller mentale
funksjonsevne er truet. All kontakt er frivillig, og Utekontaktens praktiske bistand, råd eller
veiledning skjer på bakgrunn av den enkelte ungdoms ønsker og forutsetninger.

Utekontakten har som hovedmål å redusere, og helst forhindre utenforskap, og samarbeider
tett med interne og eksterne samarbeidspartnere der det er mulig.

Tilbud, aktiviteter, kurs og kompetanse er spredt ut på Ungdom og fritid sine virksomheter
og i forskjellige prosjektgrupper.
Fasiliteter finns på:
Arena Bekkestua
Motorsentret / Rud Rampland
Marie Plahte aktivitetssenter m/ utstyrsboden
Helset m/ spillhuset
Rykkinn fritidshus
Østeråsklubben m / Fornebu
Utekontakten

Serviceerklæring for Ungdom og fritid
Hva kan du forvente av Ungdom og fritid?

 Du møtes av voksne som har tid til deg.
 Du møtes med respekt.
 Du har rett til å være med å bestemme. Dine ideer og forslag tas på alvor.
 Du er i et trygt miljø hos oss.
 Du får delta ut i fra egne forutsetninger.
 Du kan forvente et relevant og oppdatert tilbud med høy kvalitet.
 Du finner informasjon om Ungdom og fritid sitt tilbud, aktiviteter og årsplan via
sosiale medier og kommunens nettsider.

Hva kan Ungdom og fritid forvente av deg?

 Du respekterer det å være en del av et fellesskap, der alle har like stor verdi.
 Du deltar og bidrar inn i aktiviteter du har meldt deg på og kommer med forslag når
du har en ide.
 Du respekterer at vår virksomhet er rusfri og at vi har nulltoleranse for voldelig og

krenkende adferd.

