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Turer og reiser
 Ut på tur... aldri sur. 
Martin ble ikke med på tur. 
Det ble bestemt at laget 
skulle dra på cup langt 
langt borte til en pris høyt 
høyt over hva Martins 
foreldre hadde råd til. 

For å beskytte foreldrene 
valgte Martin å slutte i 
aktiviteten han elsker. Han 
synes det er flaut og trist at 
familien ikke har råd, men 
slapp heldigvis å vise det.

ALLEMED UNG

1. Synes dere turer og reiser er viktige? 

2. Hva kan vi gjøre for at ikke turer og reiser blir for dyrt?
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Oppleve utenforskap
Maria så seg rundt, og følte seg 
rar. Alene. Ensom. Selv midt blant 
alle de andre. Utenfor. Maria tenkte på ting 
de andre ikke tenkte på, og var bekymret 
for ting de andre ikke så. På mange måter 
var hun redd for å bli avslørt, selv om hun 
ikke hadde gjort noe galt. 

Bekymringer som kommer med fattigdom 
påvirker de av oss som vokser opp i det. 
Mange tar stort ansvar slik at foreldrene 
ikke skal få mer å bekymre seg for. 
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1. Hvordan kan bekymringer hjemme gjøre det vanskelig å bli med? 

2. Hvordan kan vi bli flinkere til å spørre hverandre; hvordan har du det?
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Betaling

ALLEMED UNG

   “Har alle betalt?”, spurte 
treneren. Lucas så ned i gulvet. 
Han trodde aktiviteten var gratis. 
Hvis det koster penger kan han 
ikke være med - for det har ikke 
familien råd til. Han sa han hadde 
glemt noe i garderoben, men 
kom ikke tilbake.

Mange barn og unge vokser opp i 
familier med dårlig råd. Fattigdom 
i Norge handler ofte om at det er 
vanskelig å delta. Når det koster å 
bli med på en fritidsaktivitet, er 
det mange av oss som ikke kan 
være med. 
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1. Hvordan kan prisen for å bli med skape problemer?

2. Hva kan vi gjøre for at det ikke blir for dyrt å delta? 



Utstyr og klær
Alle har det! Sekk, sko, strømper, 
racket, bag og ikke minst genseren. 
«Jeg må ha det», sa Lise. «Alle har det!» 

I alle fall føles det sånn. Det er ikke lett å føle at 
du er den eneste som ikke har det alle andre har. 
Men alle har det ikke, og må heller ikke ha det. 
Hvordan være den ene som ikke har råd til det 
alle andre har? 

ALLEMED UNG
1. Er det viktig at alle har det samme utstyret og de samme klærne?  

2. Hvordan kan presset for å ha “det riktige” gjøre det vanskelig å bli med?
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Tilgjengelighet

 “Vil du bli med?” spurte barna, 
men Mario ristet på hodet. Han 
tenkte på alle trappene som de 
andre barna ikke tenkte på. 

Det er ikke alltid tilfeldig hvem som 
ikke blir med. Områdene vi beveger 
oss i, egne og andres holdninger kan 
gjøre at de av oss med funksjons-
nedsettelser oftere faller utenfor. 
Hvordan kan vi bidra til at alle som 
vil kan være med? 

ALLEMED UNG1. Hvorfor tror dere at de av oss med funksjonsnedsettelser sjeldnere er med?

2. Finnes det noe vi kan gjøre for å få med fler?
WWW.ALLEMED.NO



Foreldre
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1. Hva kan være vanskelig for foresatte når vi vil delta på fritidsaktiviteter?

2. Hva kan vi gjøre for at det som er vanskelig for foresatte, ikke gjør at noen havner utenfor?
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 “Husk å følg barna til aktivitet, 
møte på forestillingen, stå i kiosken 
og delta på dugnad!”. Foreldrene til 
Karim trekker på skuldrene. De visste 
ikke at det ville kreve så mye fra dem 
at sønnen går på teater. 

Karim er eldst i søskenflokken. 
Resten av familien har lite kjennskap 
til fritidsaktiviteter og tilbud som 
ikke er knyttet til skolen.



Transport

Sykkel, båt, bil, buss, eller ta beina fatt? 

Hana kommer seg frem, men ikke 
tilbake, fordi bussen slutter å gå før 
treningen er ferdig. Ikke alle foresatte 
kan kjøre til og fra fritidsaktiviteter, og 
veien til aktivitet kan være både lang, 
dyr og vanskelig.
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1. Hvordan kan vi merke at noen ikke er med på grunn av transport?2. Er det noe vi kan gjøre for at reisen blir enklere for fler?
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Gruppesamtale

ALLEMED UNG
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Våre tanker: 

Vi har diskutert temaet: 



Våre idéer
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1. Hva skal til for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter? 

2. Hvilke tilbud trengs der jeg bor? 

3. Hvilke løsninger og råd har vi til voksne som jobber med barn og unges fritid?
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