
- landsforeningen 
for fritidsklubber og ungdomshus



RASKE FAKTA



• Etablert 1978  

• Over 600 medlemsklubber

• 2500 ansatte ungdomsarbeidere

• 50 000 ungdommer i klubb

• En av tre paraplyorganisasjoner 

for ungdom i Norge (LNU, UNGFUNK)



Ungdom og Fritid skal: 

• påvirke planleggingen og utøvelsen 

av barne- og ungdomspolitikken

• arbeide for utbygging av 

kommunale fritidstiltak med mål at 

alle skal ha et tilbud om fritidsklubb 

eller ungdomshus (åpne 

møteplasser for ungdom)

• bidra til faglig utvikling av feltet



FELTET



Historisk begrunnelse

1. Sosialpolitisk
Fritidsklubb

2. Kulturpolitisk
Ungdomshus, ungdomskafeer, 
ungdomskulturhus

3. Forebyggende/fremmende
Åpne møteplasser

Hammersborg – 1953



Historien = Ulike 
begrunnelser

1. Sosialpolitisk
Fritidsklubb

2. Kulturpolitisk
Ungdomshus, 
ungdomskafeer, 
ungdomskulturhus

3. Forebyggende/frem
mende
Åpne møteplasser



Åpne møteplasser for 
ungdom

Det finnes like mange variasjoner i fritidsklubber 
som antall medlemmer vi har. Det er fordi de er 
drevet med høy grad av ungdomsmedvirkning. 

Dette gjør at de er lokalt tilpasset og relevante 
for ungdommene som bor i nærmiljøet. 

Til felles har våre medlemsklubber at:



De er åpne for alle i målgruppen 10 – 18 år 
- ikke bare spesielle grupper



Brukerstyrte -
der de unge har reell innflytelse over tilbudet



Religiøst og 
politisk nøytrale



Kommunalt drevet eller kommunalt støttet



Rusfrie



Status - feltet

• Vi representerer ”den andre 
halvparten”

• Nest største arenaen etter idretten
(Ungdata 2016)

• Rekrutterer bredt / alle slags 
interesser/610 klubber på landsbasis

• Fra alle sosiale lag (liten overvekt av 
ungdom med lav sosioøkonomisk 
status)

• Forebyggende/2500 ansatte 

• Høy andel ungdom med 
innvandrerbakgrunn i Osloklubber

Oslo: 60 fritidsklubber

Til forskjell fra andre aktiviteter der 
forskningen har vist at innvandrere faller 
utenfor, er klubbene i Oslo godt besøkt av 
innvandrere.
(I en enkeltklubb på Ammerud har de 
ungdommer fra 60 ulike nasjonaliteter). 



(Motivasjon) våre brukere
• ”Her er jeg, og jeg har valgt det selv” 

• De forkaster tradisjonell læring og ønsker gå egne veier

• Stort behov for å uttrykke seg 

• Mestring og utvikling innenfor et bredt ”sortiment” av aktiviteter

• Andre er happy med bare å ha en helt annen arena tilgjengelig – bare det å være har 
verdi i seg selv

• For de som aktivt går inn og deltar i utformingen av klubben er det mange som tar kurs, 
går inn i klubben som ledere, arbeidere og i styrene. De får formell trening på drift, 
utvikling og demokratisk deltakelse selv om de er under 18 år!

• Og de vedtar egne regler – som ofte står i sterk kontrast til det mange opplever på 
skolen; ekskludering, voldsomme rankingssystemer på popularitet og prestasjonsjag. De 
er forbausende strenge på dårlige verdier!  



HVORDAN JOBBER VI?



Kulturfaglig

Kulturpolitisk virkemiddel
• Ungdoms rett til et 

selvstendig kulturliv
• Fremtidas kulturutøvere

Klubbene står på to ben

Sosialpolitisk virkemiddel
• Kvalifisering
• Trygge voksne



Sosialfaglig 

• Barn og ungdom trenger voksne – i et 
samfunn med raske skiftninger 

• I fritidsklubben spiller de ansatte en annen 
rolle enn foreldre og lærere 

• I klubben skjer møtet med ungdom på andre 
premisser, man er ikke bundet til pensum 
eller familiebånd

• I stedet for å lede de unge gjennom styrende 
programmer, er møtet friere og basert på de 
unges initiativ.

• Klubbarbeiderens rolle er tilretteleggerens og 
veilederens, en som har tid til å lytte og 
samtale - om både etiske og hverdagslige 
problemer.



Kulturfaglig
• Fritidsklubben er en egen kulturarena for barn og ungdom hvor de kan utvikle 

egne kulturelle uttrykk på egne premisser
• Motpol til et kommersialisert marked hvor unge skal være (passive) 

konsumenter av voksenprodusert barne- og ungdomskultur
• I fritidsklubben utdannes fremtidens kulturutøvere, og her formes fremtidens 

kulturuttrykk innenfor et bredt spekter av aktiviteter

DAGENS ARTISTER

ADIL KHAN EMILIE NICOLAS SAMSAYAGATAS PARLAMENT CARPE DIEM



Metoder



• RELASJON = Miljøarbeid (ungdomsarbeideren) Utgangspunktet 
for å kunne jobbe med ungdom. Hvordan skape utgangspunktet, relasjonen til 
ungdommene for å tilrettelegge for et trygt og inkluderende miljø?

• RELEVANS = Rammer, innhold og arena 
(fritidsklubben) Hvordan skape relevante og attraktive tilbud?
(Rammeverket for drift av klubben, samarbeid, fasiliteter og tilbud).

• RESSURS =Medvirkningsmetodikk (ungdommene) Hvordan 
jobbe metodisk med ungdomsmedvirkning over tid for å dyrke frem unge 
ressurser? 



TRENDER - HVA VISER DISSE? 





Stort spenn



HVA BRINGER VI INN I 
RESSURSSENTERET? 



Kompetanse på:
• ”Flytende arenaer” (mulighetsrom)
• Ungdomsmedvirkning/ungdomsarbeid 
• Å skape aktivitet/rekruttere 
• Tilrettelegging for egenorganisert aktivitet/ mentalitet/kulturelt 

uttrykk/identitet
• Trender & aktivitet (hva som fenger) – nåtidig og historisk
• Geografisk infrastruktur – anlegg og arealer 
• Lokal kunnskap/samarbeid
• Kommunale system, myndighetskontakt alle nivåer
• Nedslagsfelt blant unge  jf. ”den andre halvparten”
• Aktivitet 



Bonus …

• https://www.youtube.com/watch?v=bIrXEcvK
HmY

https://www.youtube.com/watch?v=bIrXEcvKHmY


ungdomogfritid.no

facebook.com/ungdomogfritid
instagram.com/ungdomogfritid
twitter.com/ungdomogfritid
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