
Brev til organisasjoner som tilbyr fritidstilbud til barn i Hustadvika 

kommune. 

 

Har ditt lag/organisasjon lyst til å presentere deres aktivitet for barn på SFO?  

Hustadvika kommune ønsker å være en støttespiller og samarbeidspartner for frivillige lag og 

organisasjoner i kommunen slik at flere barn kan få prøve ut deltakelse i ulike fritidsaktiviteter.  

 

Kommunen vil gjerne gi lag og organisasjoner muligheten til å presentere seg for barna på 

skolefritidsordningen. To skoler, Eide barneskole og Hustad barne- og ungdomsskole, er med på 

ordningen så langt. Kommunen tilbyr kr 2000- 2500 pr gang for å holde et aktivitetstilbud for barna 

ca 1 time. Summen avhenger av hvor mange som melder interesse for å bli med. Vi håper lag og 

organisasjoner kan se på dette som en mulighet til å vise fram sin aktivitet og at det kan bidra til 

økt rekrutering til lokale fritidsaktiviteter. For familier som har en vanskelig økonomisk situasjon, 

minner vi om at kommunen har «Kontantkassa» Kontantkassa - Hustadvika kommune 

Bakgrunn: 

I november 2020 arrangerte Hustadvika kommune «AlleMed» dugnad. Dugnaden er et tilbud til 

kommuner i Norge for å støtte opp under arbeidet med Fritidserklæringen. Fritidserklæringen bygger 

på FN's konvensjon om barns rett til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre 

barn og er en erkjennelse av at organiserte fritidsaktiviteter er viktige arenaer for samvær med 

jevnaldrende.  

På «AlleMed» dugnaden deltok representanter fra både frivilligheten, ansatte i kommunale tjenester 

og politikere. Det ble sett på områder der vi hadde lykkes med rekruttering, samt på områder å jobbe 

videre med. Dugnaden ble avsluttet med en avstemming for å finne tre prioriterte områder det var 

ønskelig at kommunen tok tak i. Forslaget som fikk flest stemmer var å legge aktiviteter til SFO- tiden.   

 

Illustrasjon: Fra oppsummering av AlleMed- dugnaden. 

Covid-19 har ført til at mye aktivitet har vært stengt ned det siste året, og kommunen har fått 

tilbakemelding om at flere fritidsaktiviteter har opplevd frafall. Ungdataundersøkelsen i 2021 viser 

det samme. Rådgiver folkehelse tok kontakt med alle barneskolene i kommunen og to rektorer sa seg 

villig til å bli med og til å stille med ressurser for å få gjennomført tilbudet. De to skolene er Eide 

barneskole og Hustad barne- og ungdomsskole. Det ble søkt midler gjennom Barne- og 

ungdomsdirektoratets (Bufdir) tilskuddsordning, «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og 

unge 2021». 

https://hustadvika.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/kontantkassa/


Gjennom tilskuddsordningen har kommunen fått midler til å leie inn frivillige lag og organisasjoner 

for å vise fram sin aktivitet i SFO- tiden ved de to aktuelle skolene (Eide og Hustad).  

Kan din organisasjon tenke seg å tilby aktivitet ved SFO på en eller begge de aktuelle 

skolene? 
Med midler fra tilskuddsordningen tilbyr vi frivillige lag og organisasjoner betaling for å stille opp 

med ca 1 times aktivitet. Forberedelse og rydding kommer utenom. Det er en fordel om dere kan 

bidra flere ganger slik at barna kan prøve ut samme aktivitet mer enn en gang. Stiller dere flere 

ganger får dere selvfølgelig betalt pr. gang. SFO stiller med personale i forhold til hvor mange barn 

som blir med, slik at hovedoppgaven til de frivillige blir å vise fram aktiviteten sin. Ordningen er åpen 

også for de som ikke har plass i SFO, så det kan hende personalet fra kommunen og de frivillige må 

dele på tilsyn dersom noen utenfor SFO ønsker å bli med. Lag/foreningen stiller med det som trengs 

av utstyr for aktiviteten. Ved behov er det et begrenset beløp tilgjengelig for innkjøp av nødvendig 

utstyr.  

Betingelser knyttet til ordningen: 

Etiske retningslinjer 
Aktiviteten bør presenteres på en slik måte at barna har lyst til å fortsette på det ordinære tilbudet 

lag/foreningen tilbyr på fritiden. 

De organisasjoner som blir med, har ansvar for å påse at de sender voksne som følger idrettens 

barnerettigheter eller tilsvarende reglement for organisasjoner utenfor NIF.  De må også være 

kvalifisert til å gi den opplæring de skal i forhold til den aktiviteten de representerer.  

Politiattest 
Det er et krav at den enkelte klubb/organisasjon kan dokumentere gyldig politiattest for de 

representantene de sender til ordningen. Gyldig politiattest må være dokumentert før deltakelse.   

Taushetserklæring 
Alle voksne som deltar i aktiviteter i SFO- tiden må også undertegne taushetserklæring for forhold de 

blir kjent med når de er til stede på SFO, før de møter opp.  

Kan dette være av interesse for din organisasjon?  
Skriv hvilken skole det kan være aktuelt å stille opp ved og hvem som er kontaktperson for denne 

ordningen fra deres organisasjon. 

Tidspunkt som er aktuelle: 
For begge skolene tenker vi å starte opp ordningen i begynnelsen av september 2021. 

• Ved Eide Barneskole passer det best å få inn aktiviteter på mandager fra ca. 13.15 

• Ved Hustad barne- og ungdomsskole passer det best mandag fra ca 13.15-14.15, men tirsdag 

og onsdag kan også være aktuelle dager.  

Ta kontakt innen 28.juni med:    
 

Ellen Marie Krakeli 

Rådgiver folkehelse, Hustadvika kommune 

e-post: ellenmarie.krakeli@hustadvika.kommune.no Mobil: 97152041 

mailto:ellenmarie.krakeli@hustadvika.kommune.no

