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Sammendrag 

Målgruppe og deltakere 
Skedsmo kommune har invitert ungdom i 8.trinn på to skoler på Skedsmokorset til å si sin mening om et nytt 
ungdomshus i området. Hvor bør det være? Hva bør det inneholde? Hva skal til for at det blir populært, slik at 
mange bruker det? Og hva gjør det enkelt å bruke?  

200 ungdommer har  deltatt i en prosess med morsomme deltagende metoder for å si sin mening i om 
ungdomshuis på Korset. Ungdomsskoler som har vært med er Sten Tærud skole og Tæruddalen skole og alle på 
8.trinn har deltatt og gitt sine råd.  
 

Bakgrunn – nåsituasjon og ønsket situasjon 
I dag er det et ungdomshus på Skedsmokorset som heter Teensville. Et fåtall av de vi har snakket med har brukt 
dette. De ønsker seg et nytt sted der det er enkelt å komme til, med mange ulike aktivitetsmuligheter sentralt på 
Korset, gjerne Gamle Tærud skole. De som bruker Teensville er fornøyd med dagens tilbud og trives, de føler seg 
trygge og kan gjøre ulike aktiviteter der. Tilbudet er dog lite kjent.  

Ungdom som inviteres i dialog om hvilke behov og ønsker de har for egen fritid, får delta aktivt i å forme 
egen hverdag. Strategisk inkluderingsarbeid med ungdomsskoleelever gjør Skedsmo kommune i god stand til å 
møte aktuelle behov. Workshops som dette er et godt grep og virkemiddel for å sikre at kommunens tilbud blir 
kjent blant unge og utviklet i tråd med ungdoms behov og ønsker. 
 

Metodikk og deltakere – deltakende metoder, lek og visualisering 
Alle deltakere i prosessen har vært med på en god prosess for å si sin mening i en viktig sak som angår dem. 
Metodikken som er brukt har gitt inspirasjon, steds- og innholdsforståelse ved bruk av tegninger og kart. Alle har 
arbeidet i mindre grupper i cafédialog, etter en oppvarmingsøvelse som kalles meningsstreken. Her tar man 
stilling til og forholder seg til andres meninger i ulike påstander om fritid og skole.  
 

Oppbygging av rapport  
Rapporten tar først for seg bakgrunn, dagens situasjon og så metodikk som er brukt. Deretter løftes et 
sammendrag av resultatene og ungdommenes anbefalinger frem. Til sist i rapporten er det utdypende beskrevet 
likheter og forskjeller på innspill fra elevene. Dette gjelder bare selve plassering av ungdomshuset og logistikken 
knyttet til dette. Innholdet er veldig likt ønsket for begge skolene.  
 

Anbefaling: Sted 
Alle er enige om at et nytt ungdomshus må plasseres sentralt på Korset. Dette kan gjerne være Gamle Tærud 
skole/Den hvite barnehagen. Selv om ikke alle visste hvor dette var, var de enige om argumenter for at det må 
være like enkelt for alle å komme seg dit. Det kan også være i nærheten av senteret, idrettsbanen eller 
rundkjøringen, eventuelt den gamle bestyrerboligen. Det viktigste er at det er godt skiltet, gode bussmuligheter 
og at åpningstidene passer med skole, helg og fritidsaktiviteter.  
 

Anbefaling: Innhold 
Det må være lyst, se moderne og fristende ut. Mange rom med ulike muligheter er viktig, i forskjellige størrelser 
etter hvilke aktiviteter som tenkes der. Mat på eller like ved løftes frem som særlig viktig for å skape trivsel. I 
tillegg må det være et stykke fra andre folk, slik at de som skal bruke det slipper å tenke på at de må ta hensyn til 
mange andre. Derfor bør det ikke ligge i et boligfelt eller nært eldreboliger. Godt internett, spill og moro, 
mulighet for å ha et helt eget fristed, er viktig for ungdommene.  
 

Anbefaling: Logistikk og rekruttering 
Det må være synlig, tilgjengelig for alle og et sted der man kan møtes på tvers av skolene. Tæruddalenelevene er 
mer mobile med sine busskort, mens Sten Tærud-gjengen snakker mye om viktigheten av å komme seg dit lett 
ved å gå, sykle eller bli kjørt av foreldrene. Alle er enige om at det må være godt skiltet, godt kjent gjennom alle 
former for media og et trygt og fint sted der ungdom kan møtes for å være sammen. Det blir et spennende sted å 
være hvis det er unge voksne som jobber der, så man ikke føler seg overvåket.  
 

Om prosess og rapport 
Reell medvirkning har laget opplegg, gjennomført workshopene og utarbeidet rapport på oppdrag for Skedsmo 
kommune. Prosjektleder: Camilla Dukefos, med fasilitatorer Ingvild O. Helle, Emilie Geist, Julianne Borgen, 
Marianne Bergseth og Mina Moghadam. Status på dagens tilbud er skrevet av Sidsel Hommersand, 
avdelingsleder for fritids- og ungdomsavdelingen i Kultursektoren, Skedsmo kommune. 
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Bakgrunn 

 
Skedsmo kommune skal identifisere muligheter for nytt ungdomshus på Skedsmokorset. Derfor 
inviteres alle som går på 8.trinn til å si sin mening allerede i en utredningsfase. Denne rapporten 
presenterer resultater fra 2 workshops med alle på 8.trinn på de to ungdomsskolene på 
Skedsmokorset. Totalt har 200 elever deltatt i kartleggingsarbeidet.  

Dagens tilbud 

1. TEENSVILLE UNGDOMSKLUBB 

Hvor: I kjelleren til Åsenhagen barnehage.  

Teensville har blitt et veldig flott sted, satt i stand av ungdommer selv 

ved hjelp av to ansatte i Fritids- og ungdomsavdelingen. Stilig og koselig -

50 talls interiør, og stedet kan tilby mye ulik aktivitet. Her er det et flott 

lydstudio og dansesal/teatersal med speil og dansematter/lysrigg. Det er 

klubbkveld onsdag og torsdag hver uke, ut over filmkvelder, quiz og 

mange andre arrangement 

 

Det er usikkert hvor lenge huset vil stå. Teensville holder til i kjelleren på en barnehage, og huset 

er ikke optimalt. Stedet ligger også inne i et boligfelt. Stedet er ganske avsides, og ikke 

umiddelbart enkelt å komme til for unge som bor spredt rundt på korset.  

2. UNGDOMSKONTORET 

Hvor: Bestyrerboligen Huseby gård, 2. etg. 

Ungdomskontoret ligger veldig sentralt midt på Skedsmokorset. Det er 

enkelt å komme seg hit, og det er godt synlig. Bestyrerboligen er et koselig 

hus, og har vært brukt til mye, både som øvingssted for band og spesielt til 

møtevirksomhet. Flere arrangement har vært organisert herfra, Young 

Harvest, Skum party osv. Her oppbevares alt friluft- og aktivitetsutstyret 

ungdomstilbudet på Skedsmokorset har. Kjøkkenet og møterom er akkurat 

pusset opp og er blitt mer funksjonelt og koselig. 

Det er lite plass og trangt. Det er et gammelt hus, med utfordringer rundt vedlikehold, samt at 

man må ta hensyn til kulturvern av huset. Det er en utfordring med varme/ventilasjon og mus er 

veldig glad i huset.  



RAPPORT: UNGDOMS RÅD OM NYTT UNGDOMSHUS PÅ SKEDSMOKORSET   SIDE 4 

På trappene 

HUSEBYLÅVEN 

Arbeidet med Husbylåven har vært en lang prosess- Slik det ligger an nå blir 

låven et  «felleshus» med bibliotek og forsamlingssal, men ikke spesialrom til 

f.eks bandøving eller annen aktivitet for ungdom. Ungdom kan bruke låven 

på lik linje med andre, men ikke med egene rom. Ungdommene som har 

vært med inn i prosjektet, har foreslått at de kan overta hele bestyrerboligen 

til aktivitet for ungdom.  

ALTERNATIV 

A) BESTYRERBOLIGEN HUSEBY GÅRD 

Ungdommen har foreslått dette huset selv. Det er sentralt og lett å komme til fra hele korset. Hele 

huset er gammelt og det er verneverdig, og er nok mest funksjonelt som bestyrerbolig. Spørsmålet 

er hvor funksjonelt det blir for «ung» bruk. 

B) GAMLE TÆRUD SKOLE 

Et stort hus, og flotte, store utearealer. Det kan være muligheten for 

mye aktivitet her. Mange rom og arealer å ta av. Det brukes i dag som 

bandlokaler for noen voksne band. Ligge sentralt og ikke langt unna 

skole. Kommunen eier huset, og det må tas i bruk, så vi har et ansvar. 

Fagleder fra avdelingen og tilbudet på Korset, er veldig positiv til huset. 

Huset er gammelt, har sist vært brukt som barnehage. Mye må gjøres med huset, både utvendig 

og inne. Det er viktig å høre med ungdommene om de opplever stedet som sentralt.  

C) SKEDSMOSENTERET 

Det er et nytt stort senter strategisk og sentralt plassert på Korset. Det har 

vært ungdomslokaler her tidligere, men ikke egne lokaler. Det er mange lokale 

lag og foreninger som bruker tilgengelige lokaler på senteret, og det kan gi 

samarbeidsmuligheter.  

Det kan være at det ikke er egnede lokaler, og at det evt kan blir dyrt. Det er 

usikkert om det er ønskelig fra både kommunen, senteret eller ungdommene 

å ha et ungdomshus her.  

D) SKEDSMO IDRETTSPARK 

Det er stor aktivitet på dette området hele uken. Det er fotballbaner og en 

stor ishall. Stedet ligger også sentralt, og ungdommene kjenner nok stedet 

godt og tilbringer mye idrettstid her. Det jobbes i kommunen med utbedring 

av parken/anlegget fra park og idrett. Det er ikke noe lokale her pr i dag. 

Mot kommunesammenslåing 

Skedsmo kommune skal inn i ny kommune fra 2020. Skedsmokorset ligger på grensen opp mot 

Sørum, og det kan være lokale her som ikke er langt unna oss. Denne situasjonen er ikke 

behandlet i denne rapporten eller utredet fra kommunens side.  
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Metodikk 

Vi har brukt deltakende metoder og lek for å få best mulig innspill i prosessen. 
For å gjøre både sted, innhold og logistikk kjent og forståelig, har vi brukt kart og illustrasjoner 
som elevene utdypet etter hverandre. Det fungerte godt at den ene gruppen kom med noen 
påstander om hva som de ønsket i huset eller for området rundt, slik at neste gruppe tok stilling 
til dette når de skulle diskutere.  
 

 

Deltakere: 50 elever fra 8. trinn på Sten-Tærud skole og 150 elever fra 
Tæruddalen skole har sagt meningen sin om hvor et ungdomshus bør være, 
hva det bør inneholde og hvordan det kan bli mye brukt.  

Vi samlet 50 elever av gangen og har til sammen gjennomført 4 workshops 
med 200 elever i skoletiden.  

 

GJENNOMFØRING: 

15 min: Velkommen og info om hva vi skal gjøre og hvorfor.  
Øvelse: Meningsstreken 
5-10 min: Inndeling i grupper og presentere gruppeoppgavene 
(15/20 min på hver post - 5 grupper som svarer på det samme) 
 
Cafédialog:  
50 min: OPPGAVE 1: Hvor skal huset være? 

 OPPGAVE 2: Innhold i huset? 
 OPPGAVE 3: Hvordan komme seg til og fra + hvordan få mange folk til å bruke det? 

10 min: Presentasjon av gruppearbeidet, be om supplerende innspill 
 
Justering av workshop:  
På Sten Tærud var programmet 2 timer, på Tæruddalen skole var programmet 
i 1,5 time. Justeringer ble gjort etter erfaringer fra Sten Tærud for å få tid til alt 
arbeid for 150 elever på en dag på Tæruddalen og vi så på Sten Tærud at det 
ikke var behov for fulle 2 timer for å få gode råd, innspill og refleksjoner fra 
deltakerne.  
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Resultater 

HVOR BØR HUSET VÆRE? 

• Gamle Tærud skole 

• Sentralt 

• Nytt/oppusset 

Gamle Tærud skole er stedet som nevnes av flest som aktuelt. Det er sentralt, enkelt å komme 
seg til og ikke i nærheten av steder som man må ta hensyn til. Et sted litt for seg selv, anses som 
svært viktig for ungdommene. For at det skal bli brukt av ungdom, bør det pusses opp og 
oppgraderes til moderne ungdomsbruk sammen med ungdommene.  

HVA BØR HUSET INNEHOLDE? 

• Godt Wifi 

• Avslappingsmuligheter 

• Treffe venner, bli kjent med nye 

• Ha fest og kose seg sammen  

• Spille spill 

• Mat 
Et ungdomshus blir attraktivt å bruke hvis 
det oppleves som et fristed der man kan 
gjøre som man vil. Det må være unge 
voksne som jobber der, det må være 
matlagingsmuligheter, ulike hengesteder, 
noe sosiale arrangement og noen steder 
der det ikke er noe organisert aktivitet.  

Godt internett og muligheter for å spille 
Fortnite eller andre spill, er viktig. Huset 
bør være eller oppleves som nytt og 
tilpasset ungdom. Man må være obs på at 
det ikke blir spennende å bruke noe som 
virker slitent og tilfeldig. De få som har 
vært på Teenville liker interiøret godt, men 
ikke stedet det er.  

Åpningstidene er viktig at passer med 
skoleåret, tiden på året, ferier, 
ettermiddager og helger. Ulike 
åpningstider for ulike sesonger er greit, så 
lenge det annonseres godt for det på 
forhånd. Det bør være både store og 
mindre rom. Et stort hus gir mange 
muligheter, og man kan ha store fester og 
sosiale arrangement.  
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HVORDAN KOMME SEG TIL, FRA OG IKKE MINST FÅ MANGE TIL Å BRUKE UNGDOMSHUSET? 

 

• Skiltet og synlig fra bussen 

• Synlighet i sosiale media 

• Rett ved bussen 

• Mange bussavganger 

• Gratis eller veldig billig 

• Sammenheng mellom 
åpningstider, tilbud og 
bevegelsesmønstre 

• Fleksible åpningstider 

 

Det må skiltes godt og være i nærheten 
av et busstopp. Mat er viktig, og det bør 
være mattilbud på eller like ved huset. 
Det må være enkelt å komme seg til og 
fra, og kanskje det skal gå egne 
ungdomshusbusser i særlig populære 
tider.  

Hvis huset oppleves som et fristed, vil 
mange bruke det. Mange rom med ulike 
muligheter og spesialiteter er morsomt. 
Lek og avslappingmuligheter er viktig for 
at tilbudet skal bli brukt.  

Det må ikke ligge i nærheten av en 
motorvei fordi det må være lett å komme 
seg dit på sykkel eller med skateboard. 
Sosiale ute- og inneaktiviteter er viktig. 
Mange er i dag hjemme etter skoletid 
hvis de ikke er på en organisert 
fritidsaktivitet, så bruk og utvikling av 
huset må ses i sammenheng med adferdsmønsterendring.  

Økonomi er et viktig tema å adressere. Ungdom har begrenset økonomi, men de fleste er enige 
om at det er greit at det meste koster noe på huset (mat, spesielle arrangement etc). Det gjør 
også at man forplikter seg til deltakelse på en annen måte enn om alt er gratis. Med et eget 
Ungdomshuskort, kan for eksempel foreldre fylle på kortet. Dersom det er familier med ekstra 
vanskelig økonomi, kan kommunen sikre at midler på kortet er tilgjengelig for alle.   
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Anbefalinger:  

Hvor bør huset være? 
Sentralt på Skedsmokorset, gjerne gamle Tærud skole eller i nærheten av rundkjøringen på selve 
korset. Ungdomshuset bør være et sted der de som skal bruke det slipper å ta hensyn til at det er 
naboer så de kan bråke som de vil og komme og gå uten å føle seg overvåket.  

 
Hva bør huset inneholde? 
Trygge fine og tilgjengelige rom til ulik bruk. Godt internett, og mulig for ulike aktiviteter ved å ha 
både store og små rom. Det må være et reelt alternativ til å henge hjemme.  Unge voksne bør 
jobbe der, og det kan gjerne være et sted ungdom også kan jobbe, slik at de kan tjene litt penger.  
 
Hva må man ta hensyn til logistikkmessig når man utvikler ungdomstilbudet i området? 
De 200 ungdommene som deltok i innspillsprosessen var samstemt om at det må være et sted 
for, av og med ungdom for at det skal være et interessant sted å bruke.  
 
Om organisering av ungdomshuset:  
Erfaringer fra drift av ungdomshus er at det er en kilde til kreativitet, frihet og tilhørighet for 
ungdom. Interessen for et ungdomshus skapes for og av de unge selv. Deres engasjement og 
eierskap vil sikre utvikling av godt innhold, bredde og stabil bruk av tilbudet, og at stedet holder 
seg oppdatert på aktuelle trender og tendenser i ungdomsbefolkningen. Derfor er det viktig at 
ungdom selv sitter tett på styringen av husets drift. 
 
Det bør etableres et husstyre der medlemmene velges på demokratisk vis, får opplæring og 
oppfølging av voksne som har kompetanse både på demokratiske prosesser og på 
ungdomsarbeid. Det bør være årlige valg, slik at flere får muligheten til å delta i 
medvirkningsarbeidet. I tillegg bør det årlig gjennomføres inkluderende innspillsprosesser for 
utviklinga v stedet med både brukere og potensielle brukere. Dette bør organiseres i tett 
samarbeid med husstyret.  
 
Husstyret bør i samarbeid med ansatte på huset, ha ansvaret for reelle saker; 

- Åpningstider 
- Aktiviteter 
- Husregler 
- Rekruttering og bruk av huset 
- Vedlikehold og drift 
- Økonomi 

 
 

Om Teensville 

Nåværende ungdomsklubb er lite i bruk og dårlig kjent blant ungdommene som deltok i arbeidet. 

De som bruker det, trives godt der. Det er et sted som inneholder mye av det ungdommene 

etterlyser og ønsker seg, men det er like kjent blant 8.trinn-elevene. De som ikke bruker det, men 

som kjenner til stedet, sier de ikke ønsker å være i en kjeller i en barnehage. Hus og område er 

ikke på ungdoms egne premisser, det ønsker de.   
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Utdypende om sted, innhold, logistikk og rekruttering 

 
Denne delen av rapporten tar for seg utdypende diskusjoner under de tre undertemaene 

- Sted 
- Logistikk og rekruttering 
- Innhold  

LOGISTIKK OG REKRUTTERING 

 
Om temaet:  
Hvordan komme seg til og fra en ungdomsklubb? Hvordan få mange til å bruke det? Hva skal til for 
at det er så enkelt som mulig å bruke ungdomshuset? Hvordan kan kommunen legge til rette på 
best mulig måte for å sikre interesse for og bruk av huset? Hva bør ikke være i nærheten av huset? 
Hva bør være i nærheten? 
 
For ungdomsskoleelever er man enten avhengig av å bli kjørt av foreldre, busstilbud, sykkelstier 
eller å gå, skate eller rulle på andre vis til og fra. I tillegg er det åpningstider viktig, og tilbud 
tilpasset brukernes hverdagsbehov. Dette diskuteres i denne delen av rapporten.  
 

Ulikheter mellom skolene:  

Elevene ved Sten Tærud skole og Tæruddalen reflekterte veldig forskjellig over denne 
problematikken. Elevene på Tæruddalen er mer vant til å kjøre buss, forholde seg til 
kollektivtransport og enkelte var opptatt av å inkludere Frogner-ungdommene. Elevene på Sten 
Tærud gikk eller ble kjørt, og et fåtall hadde busskort. De forholdt seg i større grad til Lillestrøm 
og fortalte mer om aktiviteter de gjorde hjemme hos seg selv eller hverandre.  
 

Elever ved Sten Tærud:  

Et flertall av ungdommene sa at de aldri tar bussen i kommunen, og et fåtall hadde busskort. De 
fleste ga uttrykk for at de blir kjørt av foreldre når de skal bevege seg rundt i kommunen. 
Dersom de ikke blir kjørt foretrekker de å gå, sykle, skate, kjøre hoverboard.  

 
Ungdommene foreslo at det bør være bussavgang til en bussholdeplass i nærheten av 
ungdomshuset hver halvtime og at dette kan være et alternativ til å bli kjørt.  

 
Ungdomshuset bør være synlig fra bussholdeplassen, og området rundt bør være mer åpent. Det 
bør ikke ligge «inneklemt» i et boligområde og vanskelig å finne (slik mange mener dagens 
situasjon er). De tror dette også vil bidra til at flere vet om det, og bruker det. Det må være skiltet 
til ungdomshuset, slik at det er enkelt å finne det. 
 

Elever ved Tæruddalen:  

Det var overveldende enighet om at det er viktig at ungdomshuset må være et sted det er enkelt 
å komme til. Derfor bør det ligge i sentrum. Da kan man gå/sykle dit, eller eventuelt ta bussen 
(særlig med tanke på forslagene om Gamle Tærud skole og Husebygården). Det vil også åpne opp 
for at en kan få med ungdommer fra Frogner og/eller andre plasser i nærheten.  
 
Mange av ungdommene ønsker også en egen ungdomshusbuss (gjerne med musikk) som kan 
hente de på ulike steder i kommunen og slippe de av på kvelden. Det kom inn et forslag om at 
lokalbussene kan gå oftere i tidsrommet ungdomshuset er åpent slik at det er enklere å komme 
seg dit/hjem igjen.  Et fåtall foreslo at en kunne legge ungdomshuset til Frogner som har 
idrettshall etc i nærheten og slik at flere kunne bruke det.  
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Uansett hvor man endelig bestemmer seg for at det nye ungdomshuset skal ligge er det viktig at 
det pusses opp, gjøres lyst, fint, kult og innbydende. Det er også viktig at det er mye å gjøre slik at 
det er attraktivt å faktisk komme til klubben.  
 
Ellers la de fleste vekt på at det er viktig at det er en trygg vei, lett å finne frem og at stedet er 
åpent, stort og innbydende og gjerne med et uteområde som ikke er til sjenanse for andre. Noen 
ungdommer foreslo at det burde bygges et helt nytt bygg som er tilpasset ungdomshus, mens 
andre ikke ønsket dette da det ville ta for lang tid å få på plass og dermed kunne tas i bruk.  

OM TEENSVILLE 

Det allerede eksisterende ungdomstilbudet, Teensville, er verken særlig kjent eller populært. De 
som tidligere har vært der mente det ikke er så mye å gjøre, at man må ta hensyn til at det er et 
boligområde og dermed ikke så fritt. Noen få likte seg godt på Teensville og ønsket å beholde 
dette. De som har brukt Teensville og trives der, sider det er «fint at det ikke er så mange der, da 
blir det veldig rolig og fint. Hvis det blir populært og mange skal bruke ungdomshuset, kan det bli 
veldig bråkete og urolig». 
 

Det understrekes av flere at Teensville ikke er så spennende å bruke fordi det ligger i en kjeller i en 

barnehage inne i et boligområde. Det er ikke spennende fordi det er i en barnehage, det føles ikke 

fritt fordi det er i en barnehage og innenfor gjerder. Det oppleves ikke som et sted der man kan 

utfolde seg som man vil fordi det er i et boligområde.  

Et av argumentene for å satse på et annet sted er muligheten for åpne rundt kl. 15 (rett etter 

skoleslutt). Dette kan ikke gjøres per dags dato med tanke på at Teensville er en barnehage på 

dagtid. 

REKRUTTERING 

Deltakerne mener husets innhold er viktig for å gjøre det kjent for mange. Huset må være godt 
synlig og gjerne få omtale i sosiale medier og i avisa. 
 
Det må være kult å være der, og de vil ha et hus som ikke har for strengt reglement. Det er viktig 
at det ikke føles som en barnehage å gå der. Derfor vil de også gjerne ha ungt personale, og det 
må ikke ligge i kjelleren til en barnehage (slik det er i dag). De vil ha et stort hus der det vil være 
mulighet til å arrangere fest, og de må ha mange lademuligheter til telefonene sine. 
 
Ungdommene mener at det er lettere å bruke det hvis det ligger nærme skolen. 
 
De nevner også at det bør være skap for oppbevaring av ting hvis man skal dra rett fra skolen, og 
noen ønsker seg garderobe/dusj slik at man ikke trenger å gå hjem før man drar dit. 
 
Deltakerne vil at ungdomshusets åpningstider skal samsvare med skoleslutt. De sier at elever i 8. 
klasse på den andre ungdomsskolen slutter 11:40 på onsdager, og da bør også huset åpne 
tidligere. Det samme gjelder de dagene de selv slutter tidlig. Noen vil gjerne ha åpent også i 
helgene, og i ferier. Enkelte mener det ikke er behov i sommer- og juleferier. 
 
De påpeker at sosiale medier er bra for å promotere huset. De nevner Facebook, Instagram, 
Snapchat og telefon. 
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Området rundt 

Deltakerne mener at ungdomshuset bør ligge nær begge skolene og Skedsmo idrettspark. 
Deltakerne sier at ingen ungdommer er på senteret fordi alt som skjer der er for «gamle 
mennesker». De mener likevel at det vil være bra å legge et nytt ungdomshus til området rundt 
senteret fordi det da vil ligge med god tilgang til matbutikker og andre matkilder. Alle deltakerne 
uttrykker at de ønsker at huset skal ligge ved et sted man kan kjøpe mat, men at man også vil ha 
muligheten til å kjøpe mat på selve ungdomshuset. 

 
Deltakerne sier at de vil at ungdomshuset skal ha et uteområde som tilhører huset (hage e.l.) som 
de kan benytte om sommeren.  
 
Det må være buss- og sykkelmuligheter frem til huset. Det må være trygt å sykle dit – huset må 
ikke ligge langs en motorvei. 
  
Gjennomgående mener ungdommene at Gamle Tærud skole er et godt alternativ fordi det ligger 
nærme skolene og senteret, selv om ikke alle var sikre på akkurat hvilket hus det var  
snakk om. 
 

Åpningstider 

Det var noe uenighet om ungdomshuset burde være åpent hver dag, og fra nøyaktig når. 
Starttidspunktet varierte fra 15-17 og stengetid fra 21-22 på hverdagene og mulighet for lengre 
dager i helgene. Det kan også være åpent i noen av feriene slik at de som ikke drar bort har 
mulighet til å bruke det.  
 
Det er viktig å huske at ungdomshuset er et sted for å henge og ha det gøy sammen med 
vennene, og ikke til å ha leksehjelp og lignende. Det må være et fristed. Derfor er det også 
ønskelig å ha unge voksne som jobbet der, gjerne med mulighet for at ungdommene selv kunne 
jobbe og tjene penger. Dette vil være mulig i en kafé ungdommene kan drive selv og som selger 
alt fra middag, til godteri, brus og frukt.  Det er også ønskelig at selve huset og maten skal være 
ganske billig eller gratis. Dersom en skal ta inngangspenger ble det foreslått et klippekortsystem 
som gjør at man for eksempel får hver tiende inngang gratis. Dersom det blir tatt inngangspenger 
er det ønskelig at alt annet er gratis.  

 
Det er viktig å reklamere for det 
nye tilbudet slik at ungdom 
faktisk skal vite om det og 
bruke det. Dette kan gjøres ved 
å lage plakater som kan henges 
opp på skolene og butikker, 
dele ut flyers på skolene og 
reklamere for dette i klassene, 
samt poste innlegg på sosiale 
medier og opprett egne profiler 
for ungdomshuset på 
plattformene. Det er også viktig 
å skilte (på E6, i sentrum og i 
nærheten av huset) slik at det 
er enklere å vite hvor det ligger 
og dermed lettere å finne.  
  



RAPPORT: UNGDOMS RÅD OM NYTT UNGDOMSHUS PÅ SKEDSMOKORSET   SIDE 13 

STED 

 
For at huset skal bli brukt, er plasseringen viktig. Dette er også hovedspørsmålet Skedsmo 
kommune ønsker ungdoms råd til. For å finne ut av dette, snakket vi også om andre steder og 
aktiviteter som var viktig for elevene på fritiden sin. Ungdommene på Sten Tærud og Tæruddalen 
skoler er relativt enige i hvor et ungdomshus bør være, men har noe ulike refleksjoner for hvorfor 
det bør være der. Tæruddalenelevene er noe mer mobile enn Sten Tærud-elevene fordi de har 
busskort og er vant til å bruke dette tilbudet mer. Felles er at nesten ingen har hørt om eller 
bruker dagens tilbud.  
 
Vi spurte: Hvor bør et ungdomshus på Skedsmokorset være? Hvor er du på fritiden din? Hvor 
trives du? Hvor trives du ikke? Hva skal til for at ungdomshuset blir et bra sted å være? 
 

Refleksjoner over sted hos elever ved Sten Tærud skole:  

På spørsmål om hvor ungdommene tilbringer fritiden sin, svarer de at de er mye hjemme. Andre 
steder de er på fritiden inkluderer stallen, stadion, trening både på og utenfor Skedsmokorset og 
iblant hos venner (men dette virket det som var sjeldnere) 
 

«Jeg er mest på rommet mitt på fritiden. Der har jeg det komfortabelt; med sengen min, 
internett og mat tilgjengelig.» 

 
De fleste ungdommene bor nærme skolen og tilbringer mesteparten av tiden sin i det området. 
Mange sier også at det derfor er viktig at klubben er nær der folk bor. 
 
Da vi spurte om noen på en av gruppene hadde vært på Teensville, fikk vi svaret:  
 

«Jeg er ikke på klubben i det hele tatt. Ingen andre er det heller, for det er ikke så mye å 
gjøre der. Hvis andre hadde vært der, hadde jeg sikkert vært det jeg også.» 

 
Blant fordeler med å bruke lokalene til gamle Tærud skole, nevner ungdommene at det går buss 
dit, at det er innen gangavstand for Sten Tærud-elevene (både til skole, hjemme og senteret), i 
tillegg til at lokalene er store. Blant ulempene mente de som har vært der at bygningen ser 
gammel ut («og bør rives»). 
 
En alternativ plassering som ble nevnt var litt syd for Gamle Tærud skole. Dette fordi det er 
sentralt, tilgjengelig og nært kjøpesenteret. 
 
Det var vanskelig for deltakerne å svare på spørsmål om hvor de er på fritiden hvis det er fint vær. 
Flere svarte at de gjør akkurat det samme som vanlig, andre lurte på hvor de skulle vært ute. 
Noen sa det hender de henger utenfor skolen etter skoletid. Andre påpekte at nærmeste park er i 
Lillestrøm. Som respons på temaet kom noen av ungdommene opp med et ønske om hage og 
grillplass utenfor ungdomshuset. 
 
På spørsmål om hvor man drar hvis man f.eks. vil spille tv-spill sammen med en gjeng på fem eller 
flere, svarte ungdommene på en av gruppene at de da må reise inn til Oslo eller Lillestrøm for å 
finne steder som har såpass med plass. 
En av gruppene snakket om sine vaner rundt lekser, og samtlige sa de vanligvis gjør lekser 
hjemme hos seg selv. De mente de ikke trengte leksehjelp, og likte ikke å gjøre lekser sammen.  
 
«Ingen hadde brukt leksehjelp på ungdomsklubben. Lekser ødelegger uansett bare fritiden vår» 
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Samtale mellom to ungdommer om hvor viktig 
det er at klubben ligger nærmere bostedet:  
«A: Det hadde vært så bra å få en 
ungdomsklubb nærmere oss. 
B: Men hvor ofte er du egentlig på klubben i 
dag da? Det spiller jo ingen rolle for deg? 
A: Jo, jeg ville vært der mye mer om det ikke 
var så langt unna.» 

 
Noen mente at det bør bygges et nytt bygg, og 
at dette burde være i mur, slik at man slipper å 
male det.   

 
I dag er det et lokale på toppen av 
kjøpesenteret som man kan leie til bursdager 
og private arrangement. Dette ble nevnt som 
noe ungdommene kunne tenke seg at klubben 
kunne tilby også. 
 

 

 

 

 

 

 

Refleksjoner over sted hos elever ved Tæruddalen skole:  
Elevene er enige om at det skal være sentralt, lett å komme seg til. Mange foreslo at det skulle 
ligge ved rundkjøringen på selve Korset. Ulempen med dette området er at det er trangt der fra 
før av. På den andre siden er det lett å komme seg til og fra. Det er på vei til eller fra trening for 
mange og enkelt å komme til.  

 
En del foreslo Gamle Tærud skole fordi den var stor, sentral og kjent. Men den må pusses opp og 
gjøres moderne for at den skal være interessant å bruke. Denne er midt mellom begge skolene, 
og lett å finne frem til. Her er det også stor uteplass og lite naboer som kan forstyrres.  
   
Boligområdet er dumt, da kan man bli begrenset av de som bor der. Nærme stadion er et 
alternativ, da mange er der i helgene uansett, det er populært og tilgjengelig. De som spiller 
fotball synes dette var et spesielt godt alternativ, men fikk kanskje ikke mye støtte fra andre.  
Et alternativ er den grusbanen som de nettopp har bygd på. Eller på andre siden av idrettsbanen, 
der ungdomskontoret er. Mange kommer til å bruke det hvis man vet om det.  
Huseby blitt diskutert av flere. Det er tilgjengelig for alle, men da bør det bygges noe nytt. Her er 
det også stor og god plass ute.  

 
Et par andre steder er nevnt fordi det kan være tilgjengelig for de som bor på Frogner, og fordi 
det er i nærheten av mcDonalds. Blant annet Berger og Geoparken. Det bør bygges noe nytt, det 
er ikke så kult med den gamle loven. Kanskje kan ungdomshuset bygges nærmere Frogner på 
grunn av kommunesammenslåingen i 2020, men et fåtall var enige om dette. Noen snakket også 
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om bak Brånås skole, fordi folk møtes og henger der uansett. Senteret er aktuelt fordi det er også 
et sted som mange møtes for å henge i helgene.  
 
Det må være enkelt å komme til, butikk i nærheten og godt skiltet! Det bør være sentralt fordi da 
er det i nærheten av butikker.  
 
Det gamle samfunnshuset ligger på siden av senteret, men der er det mye som skjer fra før av.  
 
Husebylåven: God idé fordi det er sentralt, men noen mener det kan være farlig fordi det er så 
gammelt hus. Det er et kjedelig og gammelt lokale, og man må ta mye hensyn til eldre der. Det er 
også lengre å gå fra bussholdeplassen enn den hvite barnehagen (Gamle Tærud skole). Mange 
nevnte at de hadde vært på Husebylåven med barneskolen. Da hadde de laget armbånd som de 
synes var veldig kjedelig.  
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INNHOLD 

 
Denne delen av rapporten deler ikke utsagn etter skolene. Ønsker for bruk og innhold er relativt 
like og komplimenterende på skolene.  
 
Alle gruppene mente det burde være ulike rom i ungdomshuset som kunne møte ulike behov.  
Alle var enige om at det måtte være veldig god wifi-dekning i huset. De aller fleste mente at det 
burde være mulighet for overnatting lørdag kveld, eller åpent sent på lørdagskvelden. Dette var 
et fåtall av grupper veldig uenige i.  
 
De var alle enige om at skal de bruke et ungdomshus må det være et sted som er populært å 
bruke. At mange ungdom benytter seg av det og at det ikke bare er et sted de kan henge med 
gode venner, men også et sted der de kan møte nye venner. For at det skal bli et sted med mange 
ungdommer bør det derfor være et godt og variert tilbud, noe for enhver smak. 
 
Noen mente huset burde være åpent døgnet rundt fordi ikke alle har det så bra hjemme, men de 
fleste mente at åpningstidene må justere seg etter når skolen slutter slik at de kan dra dit rett 
etter skolen. De fleste foreslo at ungdomshuset skulle stenge mellom 22:00-24:00. Noen foreslo 
at det burde være stengt en eller to dager i uka fordi de mente det ikke var sannsynlig at det ville 
være folk der hele tiden. Andre var helt uenig i dette.  
 
Alle var enige om at de som jobbet der må være unge voksne. De bør ikke være for gamle. Mange 
foreslo også at ungdom kunne jobbe der av og til og få arbeidstrening.  
 
Mat var noe alle nevnte at det bør gå an å kjøpe billig. Noen foreslo at det skulle være et kjøkken 
der slik at en kunne lage seg mat selv, mens de fleste ville ha en kiosk/cafe der de kunne kjøpe 
billig snacks og middag. De ønsker et kult hengeområde som ikke ligner en kantine, men en café 
med god atmosfære og god nok plass.  
 
Når det gjelder café, som de omtaler det som fremfor kiosk/kantine, ønsker de et enkelt, men 
godt og rimelig tilbud. Forslag på innhold der er godteri, billig fra Sverige, bakevarer, pizza, kake, 
frozen yoghurt, slush og salatbar. Heller mindre stykker, porsjoner til en billig penge. Økonomi går 
igjen, naturlig nok. Så billige løsninger er ønskelig. Brusautomat og eventuelt snackautomat 
ønskes velkommen.  
 
Alle gruppene ønsket et festrom der det skulle spilles musikk, gjerne med DJ.  
 
Alle gruppene mente det var viktig med et sted der de bare kunne sitte og slappe av. Det var 
viktig at det er godt å sitte der. Noen mente dette kunne være et rom fullt av puter og andre sa at 
det bare kunne være et rom med sofaer.  
 
Et datarom med godt utstyr var viktig. Spesielt mange gutter foreslo dette for å kunne spille. 
Mange gjør dette hjemme alene i dag.  
 
Noen av gruppene foreslo at det kunne være et rom med ulike brettspill og andre fysiske spill som 
airhockey. En gruppe foreslo at det skulle være et eget trampolinerom. Flere av gruppene ønsket 
et musikkrom/øvingsrom. Veldig mange grupper var opptatt av at det skulle være separate gutte- 
og jente-doer og gjerne garderober.  
 
Kinosal/Filmrom ble foreslått av de fleste gruppene.  Boblebad og svømmebasseng ble foreslått 
av to grupper. Noen grupper ville ha et eget bibliotek/rom der de kan gjøre lekser. Noen foreslo at 
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det skulle være vannsklie på taket. Flere diskuterte mulighet for å ha arrangementer på huset. Det 
var viktig at det var noe kult som skjedde der som halloween-fest, sommerfest og 
overnattingsfest.  

 
Det er også ønskelig med et datarom der man kan jobbe med digitale oppgaver, eksempel digitalt 
tegneprogram etc. Andre rom er gamingrom med VR og de mest populære spillene, som Fortnite. 
Et annet spillerom med gamle maskiner, som pinball og pacman, i tillegg til brettspill. Elevene 
ønsker også et bibliotek/lekserom, et sanserom der man må være stille og skal slappe av, med 
gode sofaer, madrasser etc. Det er ønskelig med et TV/filmrom, kanskje et rom med masse puter 
og en projektor. Der kan det også vises diverse sportslige arrangementer som fotballkamper.  
 
De mener et treningsrom vil bli flittig brukt da de syntes det er dyrt med treningsmedlemskap og 
ville satt stor pris på et enkelt rom med grei ventilasjon, der de kan putte inn en tredemølle, en 
sykkel, en boksesekk og noen vekter og matter.  
 
Diskotek er viktig, gjerne med litt bra lyd og lysanlegg, og en discokule i taket. Her er det ønskelig 
at man i tillegg kunne ha arrangert både quiz, konkurranser og karaoke. Det er også flere elever 
som kunne tenke seg et musikkrom med instrumenter.  
 
I huset er det bra med biljardbord, bordtennisbord, shuffleboard, foosball, limbostang, 
utkikkspost med stjernekikkert. Det ble også nevnt som et forslag for å bli kjent med nye elever, 
at det kunne settes opp bilder av snapchatspøkelser, slik at man kan adde hverandre og med det 
få nye bekjentskaper. Kall det et SoMe-rom. Noe som var veldig populært blant jentene var et 
sminkerom, som man kunne ha litt spa-behandling og som de selv sa: Føle seg som en modell. Ta 
bilder, gå catwalk etc. Et «dollerom». De ønsket også en rød løper utenfor huset og mente at det 
var nok til at det ble litt ekstra kult å gå dit.  
 
Toaletter og garderober er viktig. Nok toaletter, tydelige jente og gutte-toaletter, ikke unisex. 
Garderobe og låsbare skap ønskes, så de kan legge igjen klær og skolebøker. 

 
Det ble nevnt flere ganger at elevene kunne tenke seg å opprette arrangementer der de kan ta 
med seg brukte klær og diverse ting som de kan selge eller bytte, og samle inn til Fretex.  
 
Uteplass er det stort ønske om fra flere av gruppene. Her kunne de tenke seg følgende: 
Ridemuligheter, basketballbane, håndballbane, volleyballbane, grafittivegg, minigolf, enkel 
klatrevegg, ute eller inne, fotballbane, ballbinge, trampoline, paintball, boblebad, basseng, sklie 
og huske, solsenger og hundepark, som de kan ta med kjæledyrene sine til. Siden det snart er 
sommer vil de tilbringe mye tid ute og ønsker en stor sitteplass/lounge med grillmuligheter 
utendørs. Gjerne med komfortable møbler og musikk over lydanlegget, med litt parasoller. De 
ønsker på mange måter å sosialisere på samme måte som de voksne på uteserveringer og alle er 
enige om at de ikke skal ha alkohol der, men ønsker gode alkoholfrie alternativer.  
 
Øverst på ønskelista står det å ha et fristed. Et sted som er deres eget, ikke kontrollert av voksne. 
Det må være et sted av og for ungdom, da blir det et sted de kan trives og et sted det er morsomt 
og trygt å være. 


