
 

Innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier.  
 

Horten Frivilligsentral ved Cathrine Eriksen 

Holdningsnivå. Alle er en ressurs.  

- Komme bort fra flink syndromet. Barn og unge modnes forskjellig men alle er en ressurs på 

sitt nivå. Jobbe tidlig for at man i skole og barnehage i større grad velger barn til oppgaver 

som ikke nødvendigvis er talentet eller den som greier oppgaven best. At man tidlig jobber 

for å se de unge og gi de positive tilbakemeldinger på den de er. Det samme med foreldre. 

Jobbe med den holdningen at alle foreldrene er en ressurs. Samtidig som vi alle må utfordre 

oss selv til å få til mer.  

- Endre holdninger til hvem som til enhver tid skal sitte barne- og ungdomsråd, få være 

tillitsvalgte i klassen og får positiv oppmerksomhet og bli valgt. Man i større grad velger og 

oppmuntrer barn og unge fra forskjellige samfunnslag. Finne måter å komme i dialog med de 

som det faktisk gjelder.  

Praksisnivå.  

- De som har lav inntekt men har kunnskap om hvor man som familie kan delta. Lage 

ordninger hvor man lett kan søke stipend i de periodene hvor man ikke har råd til at barna 

deltar. Ha en kulturbank hvor man kan gi bort gratis svømmehallkort, kinobilletter og 

billetter til forestillinger for barn og unge. Gjøre denne lett å administrere og stole på folk når 

de sier at de trenger det. 

 

- Jobbe for å legge til rette for at nærmiljø kan være en aktivitetsarena for barn under 

ungdomsskole alder. Komme bort fra å overorganiserte fritid for barn og legget til rette for 

egen lek.  

 

- Anerkjenne fritidsaktiviteter som en viktig faktor i barn og unges liv. Legge til rette for at alle 

foreldre kan følge opp barna sine der de vil være aktive. Jobbe for at lag og foreninger legge 

til rette for at foreldre skal delta. Viktig å holde på den demokratiske organiseringen vi har av 

lag og foreninger og gi folk kunnskap om hvordan de kan bli med. 

 

- Ha gratis kommunale fritidsskoler som skal gi varierte aktiviteter og gi de barn og unge en 

kunnskap slik at de lettere kan bli med i lag og foreninger.  

 

- Invitere lag og foreninger mer som en samarbeidspartner i skolen slik at de unge kan prøve 

forskjellige aktiviteter før de må melde seg som medlem i en klubb.  

 

Horten 2.4.2020 

 


