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Kommunedirektøren

Spørsmål fra representanten Aukrust (KrF)

I en henvendelse til kommunedirektøren etterlyser representanten Aukrust (KrF) oppfølging i HPvedtak 2020-2023 :
"Frivillighetsressurser for klubbvirksomhet til barn og unge i 5.-7.klassetrinn med et prøveprosjekt
på Fornebu."
I behandlingen av HP 2020-2023 vedtok kommunestyret å bevilge 300 000 NOK årlig i fire år til
"Frivillighetsressurser for klubbvirksomhet til barn og unge i 5.-7.klassetrinn med et prøveprosjekt
på Fornebu." Vedtaket fra HP ble fulgt opp i regi av Ungdom og fritid, og de økonomiske
ressursene ble gjort tilgjengelige gjennom tilskuddsordningen - Tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner i Bærum. Dette for at midlene i utgangspunktet skulle være tilgjengelig å
søke for alle som oppfyller kriteriene i tiltaket.
Fornebupiloten var eneste søker ved søknadsfristens utløp, 1. mars. Fokus i søknaden var
etablering og tilrettelegging av base for barne- og ungdomstiltak, herunder foreldreinitierte tiltak.
Tiltakene ble forankret i et nystartet trepartssamarbeid mellom Fornebupiloten, Ungdom og fritid
og Obos. Det ble vurdert at denne forankringen ville kunne styrke prøveprosjektet i forhold til
målgruppe og nedslagsfelt.
Med felles formål «Fornebu skal være et godt sted å vokse opp», ble alle tiltak og prosjekter
rettet mot barn og unge samlet på Punkt. Fornebupiloten hadde allerede etablert «Etter skoletid»
for 5.- og 7. trinn samt ukentlig filmklubb for samme aldersgruppe.
Fornebupiloten melder at Covidsituasjonen har gjort det mer krevende å realisere potensialet.
Smittevernhensyn og lengre periode med nedstengte skoler og reduserte rammer for fritidstilbud,
har naturlig ført til lavere aktivitet. Imidlertid er lokaler oppgradert for formålet og det er
rekruttert ytterligere flere frivillige foreldre via nærliggende skoler. Det har avstedkommet
foreldrestyrt «Etter skoletid- tilbud» tre dager i uken. Videre er det engasjert eldre ungdommer
som kursledere innen design/redesign, dans og Street art for barn. Alle iverksette tiltak er resultat
av innspill og medvirkning fra barn og unge. Det har vært avholdt åpne møter og intervju både
individuelt og med grupper for å kartlegge behov og ønsker.

Det arbeides nå med ideer og prosjekter for 2021 preget av systematisk medvirkning og spesielt
fokus på 5. til 7. trinn.

