WORKSHOP:

AKTIVITETSARENAER FOR
UNGDOM

PROGRAM
HVORDAN TENKE KREATIVT MED ANLEGG FOR Å ØKE
AKTIVITETEN BLANT UNGDOM?
Tirsdag 19. mars
Tid: 10.00-15.00
Sted: Akershus fylkeskommune’s lokaler Galleri Oslo
Kaffe fra kl 09.30
Tema for dagen:
Behovsprøvd anleggsutbygging og tilrettelegging for aktivitet v/Reidar Säfvenbom, Norges
Idrettshøgskole
Retningslinjer, søkemuligheter, bakgrunn for ordningen mm v/Trond Jørgen Glasser,
Kulturdepartementet
TVERGA - Senter for egenorganisert aktivitet - v/Lisa Mari Watson
Levanger og Vågsøy ungdsomsskoler - innovative uteområder for ungdom
presentasjon ved Kjersti Nordberg, Levanger kommune og Odd Gunnar Myhre , Vågsøy
kommune.

Med bakgrunn i Kulturdepartementets tilskuddsordning til nyskapende arenaer, arrangerer vi workshop
hvor tema er nye typer anlegg og aktivitetsarenaer. Denne gangen retter vi spesielt fokus mot ungdom, og
hvordan vi kan bidra til å skape økt fysisk aktivitet blant denne gruppen.
Bruk av anlegg, tilhørighet til idrettslag, tradisjonelle idretter versus nye aktivitetsformer og trender er i
stor endring. Vi ønsker å skape en arena der kommunene kan møtes og få gode idéer og inspirasjon til å
skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.
Kulturdepartementet har i sammenheng med tilskuddsordningen gitt midler til opprettelse og drift av et
ressurssenter for egenorganisert idrett - TVERGA. Vi får besøk av daglig leder, for å høre mer om hvordan
de jobber, og hvor langt de har kommet. I tillegg får vi vist eksempler fra Levanger og Vågsøy, som har
spennende utearealer på to ungdsomsskoler å vise oss.
Målgruppe er: Kommuner - planleggere, forvaltere og driftsansvarlige

Postadresse:

Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon:

928 10 970
979 06 092

E-post:

badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside:

www.badparkogidrett.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
PÅMELDINGSFRIST: torsdag14. mars

PÅMELDING

DELTAKERAVGIFT

Påmelding skjer via nettsiden
http://badparkidrett.no

Kurspris medlemmer kr 750,Kurspris ikke medlemmer kr 1.250,-

Bekreftelse blir sendt på e-post

Ved innmelding i BPI samtidig med påmelding, får du kurset
til medlemspris.

All fakturering foregår elektronisk, enten som Efaktura eller via e-post.

INKLUDERT I PRISEN

KONTAKTINFORMASJON

Lunsj

BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 928 10 970/979 06 092
e-post: badparkogidrett@nih.no

Kaffe/te mm

KURSSTED
Akershus fylkeskommune
Fylkestingssalen
Adresse
Schweigaardsgate 4, 0185 Oslo
“Galleri Oslo”/Bussterminalen
Inngang gjennom resepsjonen til
fylkeskommunen

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

