
PLANLEGGE
Snakk med venner og venners 
venner, lag en invitasjon eller 
heng opp plakater! Få med en 
voksen som kan hjelpe dere. 
Spør noen dere er trygge på.

GJENNOMFØRE
Bruk kjøreplan. Fordel roller: 
Hvem skal si hva? Hvem tar 
ansvar for de ulike stegene? 
Del inn i grupper på 4-6 
personer, bland gjerne på 
tvers. Skriv ned det dere 
snakker om underveis.

ALLEMED

En guide til hvordan å få ALLE med i fritidsaktivitet!

ALLEMED
Flere barn og unge i Norge vokser opp i familier med dårlig råd. Det betyr 
at de ikke får være med på fritidsaktiviteter og holdes utenfor. Dere som er 
unge er eksperter på hvordan det er å være ung og hva som skal til for at 
ungdom får være med på fritidsaktiviteter. Alt det dere vet og kan, er viktig 
kunnskap. 

Gjennom ALLEMED-samlingen for ungdommer skal dere snakke sammen 
om løsninger og idéer til hva som må til for å få ALLE med. Samlingen kan 
gjennomføres i ungdomsråd eller elevråd, skoleklasser, fritidsklubb, 
idrettslag eller andre ungdomsgrupper. 

ALLEMED Ung er laget av ungdommer fra hele landet og Nasjonal dugnad 
mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). 
Du kan lese mer på www.allemed.no
       Vennlig hilsen NDFU

MÅLET MED           - SAMLINGEN:

HVA SKJER ETTERPÅ? 
Kunnskapen deres er viktig! Dere skal 
samle løsninger og idéer og gi de videre 
til de som jobber med og engasjerer seg 
for barn og unges fritid der dere bor 
- alle innspill er viktige! Den voksne dere 
har jobbet med, eller ungdomsrådet i 
kommunen, kan hjelpe dere med dette. 

PRAKTISK INFO
Tid: 1 - 1,5 timer. Antall deltakere: Alt fra 
5 til 100! Utstyr: ALLEMED-caser, penner, 
papir, tavle. Eller andre ting dere synes er 
lurt å ha med! Snacks er gull! Dere kan 
bruke ALLMED-guiden, PowerPoint og 
filmer fra www.allemed.no.

UNGUNG

Lære om hvorfor ikke alle barn og unge deltar i fritidsaktiviteter 

Sammen finne løsninger og idéer til hvordan ALLE kan bli med

Gi løsningene og idéene til voksne som jobber med barn og unges fritid

ALLEMED

Velkommen til ALLEMED-samling for unge!

Det var veldig relevant å være med på AlleMed,
for der jeg bor er det store økonomiske forskjeller.
Alle må få like muligheter!

Ingvild 17 år, Løren Ungdomscrew



KJØREPLAN: ALLEMED-samling for unge 

Takk for at dere tar del i en viktig samtale!  Les, lær og gjør mer   –  www.allemed.no

Mål: Snakke om grunner til at ikke alle 
barn og unge får være med på fritiden.

Gruppearbeid (10 min)  
1. Hver gruppe får 2-3 ALLEMED-caser som  

beskriver grunner til at ikke alle er med
2. Hver gruppe velger ut den casen som   

de synes er viktigst
3. Svar på spørsmålene (noter underveis!)

I fellesskap (10 min)
Hva har vi svart på spørsmålene? Noter 
stikkord fra diskusjonen (på f.eks. tavle eller 
Padlet.com). Kan vi komme på flere ting 
som vi ikke har snakket om?

HVORFOR ER IKKE 
ALLE MED?
Tid: ca 20 min

Samle løsningene og idéene deres og gi de 
videre til de som jobber med og engasjerer 
seg for barn og unges fritid der dere bor 
- alle innspill er viktige! 

 
HVA SKJER ETTERPÅ?

Hvor og når skal vi ha samlingen?
Hvilket utstyr trenger vi?
Hvem skal inviteres og hvem har ansvar?
Kjenner vi en voksen vi kan få med på laget?

  
PLANLEGGE & INVITERE

VELKOMMEN! 
HVA SKJER? 
Tid: ca 15 min

Lære om hvorfor ikke alle barn og 
unge deltar i fritidsaktiviteter 
Sammen finne løsninger og idéer 
til hvordan ALLE kan bli med
Gi løsningene og idéene videre til 
voksne som jobber med dette

Velkommen! Hvem er vi og hvorfor er vi her? 
Ta en navnerunde! I dag skal vi:

Mål: Bli klar over hva som faktisk trengs 
for å være med på en fritidsaktivitet.

I fellesskap: Isfjellet (10 min)
Man kan tenke på fritidsaktiviteter litt på samme 
måte som et isfjell. De ulike aktivitetene er det vi 
ser av isfjellet, mens alt det som egentlig trengs 
for å delta er det som skjuler seg under 
overflaten. 

Hvilke fritidsaktiviteter vet vi om? 

Hva må til for å delta på aktivitetene? 

Mål: Finne ut hva vi mener må til for å få 
alle unge med i fritidsaktiviteter!

Gruppearbeid (10 min)
Alle gruppene får oppgaven “Våre idéer”. 
Gruppene diskuterer spørsmålene og 
skriver ned sine løsninger og idéer.

I fellesskap (15 min) 
1. Hvilke ideer og løsninger har vi  

kommet fram til? 
2. Skriv opp alle løsningene    

- så konkret som mulig! 
3. Hvordan kan vi få det til?   

Diskuter sammen!

VÅRE LØSNINGER 
& IDÉER
Tid: ca 25 min

- sammen gjør vi en forskjell!

Takk til alle som var med 
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