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KAPITTEL 1

SAMMENDRAG OG HOVEDANBEFALINGER
Skedsmo kommune har invitert alle 8. trinn-elever
i kommunene Skedsmo, Fet og Sørum til å si sin
mening om sosiale og kulturelle møteplasser for
ungdom i nye Lillestrøm kommune. Hvordan er det
eksisterende tilbudet? Hva er den perfekte fritiden
for ungdom i nye Lillestrøm kommune? Hva er
viktig å tenke på når man skal utvikle tilbud?
I underkant av 1000 ungdommer har bidratt med
sine refleksjoner, råd og anbefalinger. I prosessen
har alle 8.-trinn-elever i de tre kommunene deltatt i
medvirkningsprosesser. I tillegg har Barn og unges
kommunestyre og demokratigruppen i Skedsmo
kommune sagt sin mening om prosess og innspill,
og ungdomsarbeidere i kommunene har bidratt
med sine refleksjoner.

DAGENS TILBUD
De kommunale og private ungdomstilbudene er
spredt over de tre kommunene og åpent en til to
ganger i uken. Det er også en del enkeltstående
arrangement som ungdommene har mulighet til å
delta på. De aller fleste ungdommene mener det er
for lite å gjøre på fritiden, og veldig mange er mye
hjemme. De mangler tilbud som er brede, tilbud
som er lett tilgjengelige og tilbud som er noe annet
enn idrett. De fleste sier at de ønsker mer å gjøre
og å ha flere steder å møtes.

METODIKK– DELTAKENDE
METODER, LEK OG
VISUALISERING
Alle deltakere i prosessen har vært med på en
god og deltakende prosess for å si sin mening om
deres egen fritid. Metodikken som er brukt har
gitt inspirasjon, forståelse og verdifulle innspill
ved bruk av tegninger, kart og legofigurer. Alle har
arbeidet sammen i mindre dialoggrupper, etter en
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oppvarmingsøvelse som kalles meningsstreken.
Her tar man stilling til og forholder seg til andres
meninger om ulike påstander om egen fritid. Vi har
også brukt mye lek i prosessen, slik at alle har hatt
det moro mens de har bidratt med sine innspill.

ANBEFALING: TILGJENGELIG OG
NÆRT
Ungdommene ønsker seg flere aktiviteter,
møteplasser og generelt mer å gjøre på fritiden.
De ønsker at møteplassene skal være synlige,
godt markedsført og tilgjengelige for alle. Det er
viktig at kunnskap om tilbudene spres i kommunen
og er enkle å komme seg til, på tvers av de
tre kommunene, men spesielt i eget nærmiljø.
Møteplasser og ungdomstilbud må ligge slik at
det er enkelt å komme seg dit på en trygg måte,
helst i umiddelbar nærhet til kollektivtransport.
Ungdommene forholder seg mest til områdene
rundt bopel eller skole, og vil ha tilbud i nærhet av
dette. Nærhet er derfor en viktig faktor for bruk.
Et bredt og nært tilbud er derfor å foretrekke for
mange, men det er også viktig å ivareta de spesielle
interessene. Ungdom er villige til å reise litt lenger
for å drive med spesialiserte aktiviteter.

ANBEFALING: INNHOLD
Alle er enige om at det må være et trygt og fint
sted der man kan være sammen med andre. Det
er viktig for alle at en møteplass er et sted som
er deres eget og ikke kontrollert av voksne – de
ønsker ikke å overvåkes. De ønsker et fristed der
de slipper å føle på press, stress og forpliktelser –
et sted der de kan «bare være» og føle mestring.
Godt internett, spill og moro og lett tilgang på mat
er noe av det som er viktig for ungdommene.

ANBEFALING: MEDBESTEMMELSE
Ungdommene ønsker ikke at tilbudene skal være
voksenstyrte. Det er viktig at det er ungdommene
som får å være med å bestemme hvordan
møteplasser skal driftes, fylles med innhold og
utvikles. Ungdom er ikke vant til å organisere
seg og til å ta initiativ – engasjement er noe de
får og lærer seg underveis i gode inkluderende
og åpne prosesser. Denne læringsprosessen er
kontinuerlig, som må få fokus på møteplassene,
slik at alle føler seg verdsatt, lyttet til og tatt på
alvor. Det kan være lurt å lage gode opplæringsog oppfølgingsprogram for, av og med engasjerte
brukere av ungdomstilbudene, for å sikre
kontinuitet i driften og god kompetanseoverføring
til nye ungdommer.

Reell medvirkning anbefaler å lytte til
demokratigruppen i det videre arbeidet med
sosiale og kulturelle møteplasser i Nye Lillestrøm
kommune. Vi anbefaler også at det etableres et
felles utvalg for alle de tre kommunene som kan
være med å ivareta interessene til de som har vært
involvert i denne prosessen.
Kommunen bør samtidig se på ulike løsninger
for fellesskap på tvers av møteplassene. Man
kan for eksempel starte med jevnlige samlinger
med aktive brukere og ansvarspersoner på
møteplassene slik at de kan lære av hverandre
og oppleve at man er del av noe større. Dette er
en mulig løsning som også kan fungere som en
del av identitetsskapingsprosessen for den nye
kommunen.
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KAPITTEL 2

INNLEDNING
Skedsmo kommune ligger sentralt i Akershus
mellom Gardermoen og Oslo. Kommunen har i
mange år vært i sterk utvikling med byen Lillestrøm
som et lokalt, regionalt og nasjonalt møtested.
Med ca 54 000 innbyggere er Skedsmo kommune
den 14. største kommunen i landet. Tettstedene i
Skedsmo er Lillestrøm, Strømmen, Skedsmokorset,
Skjetten og Leirsund. Lillestrøm ligger 10 minutter
med tog fra Oslo S. Skedsmo grenser til Oslo
og Lørenskog i vest, Rælingen i syd, Nittedal og
Gjerdrum i nord, Sørum i nordøst og Fet i øst.
Skedsmo kommune v/Fritid- og ungdomsavdelingen
har bestilt en utredning rundt kulturelle og sosiale
møteplasser for ungdom. Skedsmo har i dag
flere tilbud, både fritidsklubber, kulturverksteder
arrangement og prosjekt som retter seg mot
barn og unge. Kommunen ønsker nå å se om
tjenestetilbudet rundt sosiale og kulturelle
møteplasser treffer målgruppen.
Utredningen er gjennomført i direkte møte og
dialog med unge gjennom medvirkningsprosesser.
Mot nye Lillestrøm kommune er også utredningen
omfattet unge i Sørum og Fet kommune. Stortinget
har vedtatt at Skedsmo, Fet og Sørum kommuner
fra 1.1.2020 skal bli til Lillestrøm kommune.

Denne rapporten presenterer prosess og resultater
fra dialog og medvirkningsprosesser med ungdom
i Skedsmo, Fet og Sørum kommuner. Her er det
kartlagt hvilke tilbud ungdom som går i 8.trinn
bruker, hvilke tilbud de savner og hvordan de
anbefaler kommunen å tilrettelegge for gode
sosiale og kulturelle møteplasser for ungdom i nye
Lillestrøm kommune.
I løpet av perioden mars-juni 2019 har i
underkant av 1000 ungdommer bidratt med sine
refleksjoner, råd og anbefalinger. I prosessen
har alle 8.-trinn-elever i de tre kommunene
deltatt i medvirkningsprosesser, Barn og unges
kommunestyre i Skedsmo kommune har sagt
sin mening om hva som er viktig for ungdom i
området, og ungdom fra Skedsmo kommunes
demokratigruppe har blitt involvert i både utvikling
av opplegget samt anbefalinger fra resultatene.
Reell medvirkning har gjennomført arbeidet på
vegne av Skedsmo kommune. Skolene har bidratt
godt i prosessen for å få til gode gjennomføringer.
De aller fleste 8. trinn-elever har deltatt med
engasjement og kloke innspill, som Reell
medvirkning sammen med ungdomsarbeidere
i kommunene og demokratigruppen fremmer
som anbefalinger for godt arbeid med sosiale og
kulturelle møteplasser for ungdom i nye Lillestrøm
kommune.
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KAPITTEL 3

METODE OG GJENNOMFØRING
UNGDOMSHØRING
Ungdomshøring er en metode for å sikre at alle
deltakeres mening blir hørt og tatt med videre.
Temaet for denne høringen har vært å kartlegge
sosiale og kulturelle møteplasser ungdom i
kommunene som utgjør nye Lillestrøm bruker, hva
de anbefaler av nye tilbud og hvordan disse kan
organiseres. I tillegg er det stilt spørsmål om hva
ungdom i Skedsmo, Fet og Sørum er stolte av med
stedet de bor. Dette for å få en forståelse av hvilke
kvaliteter de særlig fremhever ved et trygt og godt
nærmiljø.
Ungdomshøringer er gjennomført etter samme
mal på samtlige ungdomsskoler i kommunene.
Først er det gjort en kartlegging av hvilke tilbud
ungdommene benytter seg av. Her har de først fått
presentert hvilke tilbud som finnes i kommunen
i dag med særlig fokus på sosiale og kulturelle
møteplasser. Deretter har de svart på hvilke tilbud
de bruker, og da er både kultur, idrett og øvrig
aktivitet nevnt. Etter statuskartleggingen har
ungdommene supplert med aktiviteter de ønsker
seg hvor og når.
Elevene ble også spurt om hva de er stolte av
der de bor? På den måten kan arbeidet med den
nye kommunen få en pekepinn på hva det er som
betyr mest for barn og unge over hele den nye og
langstrakte kommunen. Dette ble de spurt om etter
en gjennomgang av hva de liker å gjøre på fritiden
sin og før oppstart av arbeidet med innhold på en
god møteplass.
For å få en god forståelse av hva et godt
ungdomstilbud bør og må inneholde, har den
tredje delen av ungdomshøringen hatt særlig fokus
på innholdet på og rundt en sosial og kulturell
møteplass. Ved å fylle et hus med konkret innhold
av både møbler og aktiviteter, retningslinjer og
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omkringliggende omstendigheter som bør være
på plass for at det skal være et interessant sted
for ungdom å bruke, ble dette andre hoveddel av
ungdomshøringen.
Elevene ble delt inn i mindre grupper for å arbeide
med konkrete innspill og anbefalinger. Arbeidet ble
delt inn i tre deler:
1.

Status på dagens tilbud, ungdommenes
bruk av disse og andre tilbud, samt deres
refleksjoner omkring dagens tilbud.
2. Drømmefritiden: Hva ønsker de seg mest av alt
for å ha en god fritid?
3. Konkrete innspill til en sosial og kulturell
møteplass.

DEMOKRATIGRUPPEN,
REFERANSESKOLE, BARNEOG UNGDOMMENS
KOMMUNESTYRE OG
UNGDOMSARBEIDERES BIDRAG
I løpet av prosjektperioden har demokratigruppen
i Skedsmo kommune blitt involvert to ganger. Først
som en avsjekk på selve metode og spørsmål, og i
etterkant av alle ungdomshøringene ble det gjort
en avsjekk med gruppen for å få deres refleksjoner
og anbefalinger etter 8.klassingenes innspill.
Demokratigruppen er en gjeng særlig interesserte
ungdommer i alderen 13-18 år som møtes jevnlig for
å både gi innspill til kommunen om ungdoms behov
og perspektiver. De fungerer på en måte som
kommunens ungdomsråd.
Det ble i mai gjennomført prosess for omlag 50
deltakere på Skedsmo Barne- og ungdommens
kommunestyre (BUK). Her deltok representanter
fra alle barne og ungdomsskolene i kommunen,
samt demokratigruppen. De ga sine innspill på lik

linje med 8.trinn-elevene og resultatene er lagt inn i
undersøkelsen.
Kjellervolla skole var siste skole ut og da elevenes
innspill fra resten av de tre kommunene var
relativt samstemte, ønsket vi å sjekke ut generelle
tendenser og brukte skolens 148 8.trinn-elever som
referansegruppe.
I tillegg ble det gjennomført gruppeintervju med
ungdomsarbeidere fra alle møteplasser i Skedsmo,
Fet og Sørum som kommunene har ansvar for. Her
ble det også delt erfaringer fra ungdomshøringene
og de ga sine innspill til tiltak og refleksjoner over
ungdoms behov fra sitt perspektiv.

UNGDOMSHØRINGER I
SKEDSMO, FET OG SØRUM
Det har blitt gjennomført ungdomshøringer
på samtlige skoler i Skedsmo, Fet og Sørum. I
underkant av 1000 elever har sagt sin mening og
bidratt til denne rapporten. 8.trinn-elevene har mye
å si om både eksisterende tilbud og ønsker for både
seg og sine sambygdinger for fremtiden.

Det er samme opplegg som er gjennomført på
samtlige skoler og de aller fleste elevene har deltatt
på alt. Ungdomshøringene viser at det ikke er så
store skiller mellom barn og unges behov og ønsker
i de tre kommunene; det er ofte de nære, åpne og
tilgjengelige tilbudene som ønskes og verdsettes.
Lokale forskjeller som knyttes til større miljøer,
som sports-, teater- eller ridemiljøer, kommer
tydelig frem i deltakernes svar. Mange har tydelige
meninger om det lokale fokuset dette får og dette
blir drøftet i gruppene som ungdommene deltar i.
Ungdomshøringsmetodikken er lagt opp til at mye
diskusjon skjer i gruppene. Her blir deltakerne
inspirert av hverandre til å bidra. Ikke alle har noe å
si på alle områder, og det er helt greit. Det er ikke
meningen å presse frem meninger eller standpunkt
som man selv ikke har. Mot slutten av hver samling,
har alle elevene satt seg i ring og det har blitt
presentert hvilke innspill som har kommet fra de
ulike gruppene. Her lytter elevene vaktsomt til om
deres innspill er blitt hørt og tatt med, og de gis
rom for å supplere og korrigere fasilitatorene som
gjenforteller og løfter frem fellestrekk og særtrekk.
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KAPITTEL 4

DAGENS SOSIALE OG KULTURELLE
UNGDOMSTILBUD
OVERSIKT OVER DAGENS
TILBUD
De kommunale og private ungdomstilbudene er
spredt over de tre kommunene og åpent en til to
ganger i uken. Det er også en del enkeltstående
arrangement som ungdommene har mulighet til å
delta på. Under følger en oversikt over tilbud for
sosiale møteplasser og kulturtilbud.

SKJETTEN: «FRITIDSKLUBBEN FOR
SAMFUNNSENGASJERT UNGDOM»
Skjetten fritidssenter har klubbkveld hver onsdag
og Demo-kafe hver torsdag. Her er det også et
gamingsenter. Det arrangeres Juniorklubb hver
tirsdag. I tillegg har Skjetten fritidssenter også “Jolly
Friday” med Aktiv fritid en fredag i måneden.

STRØMMEN
På Strømmen er det Ungdomsbasen på biblioteket,
åpen hall i Slorahallen hver søndag og klubb hver
onsdag etter skolen på Bråtejordet.

SKEDSMOKORSET: FOKUS PÅ
FRILUFTSLIV OG UTENDØRSAKTIVITET
Ungdomsklubben Teensville, som snart flytter til
Gamle Tærud, holder åpent flere ganger i uka. I
tillegg er det Ungdomskontoret i Bestyrerboligen
på Huseby gård som har åpent for ungdommer
flere ganger i uka. Det er en åpen Juniorklubb på
Branås og Vardåsen.
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LEIRSUND
Jonathan ungdomsklubb har klubbkveld hver
onsdag og torsdag. Her er også et stort LAN miljø,
med LAN jevnlig (benytter ofte Kjeller skole). I
Leirsund er det også en paintballbane.

LILLESTRØM: KULTURVERKSTED FOR
UNGDOM/KREATIV MØTEPLASS
K-12, kulturfabrikk for ungdom. Flytter snart inn i
nytt hus i Kirkegata 10 i Lillestrøm. Her blir det plass
til mer kreativ aktivitet. Det er bandaktivitet hver
dag, og MedieLab hver onsdag. Rommene leies ut
basert på tillit. Det er jevnlige workshops (Sy LAN,
Hip-Hop, Fra idé til film) og Juniorklubb på Volla
skole hver mandag.

SØRUM FRITIDSGÅRD: FRITIDSKLUBB
FOR DYREINTERESSERT UNGDOM
Åpent hver dag fra 08-20. 60 jenter i Stallgjengen.
Her er det Ridekurs, åpne gård, terapiridning og
skoleprosjekt.

FET KOMMUNE
Juniorklubb 4-7. trinn hver tirsdag og Uklubb 8.
trinn-3.vgs hver torsdag i Kulturbygget.
Sommeraktiviteter første uken etter skoleslutt i juni.
Fritidsklubben har pleid å ha en aktivitet en dag i
høstferien og noen ganger i vinterferien. (Bowling,
Megafun osv.) Klubben jobber med å komme i gang
med Åpen Hall.

SØRUM KOMMUNE
Sørum har ikke et kommunalt drevet fritidstilbud,
men noen private initierte tilbud.
Frogner Fritidsklubb har åpent på tirsdager
gjennom skoleåret.
Sørumsand fritidsklubb holder til i klubbhuset
i idrettsparken og har åpent onsdager for
ungdomsskoleelever.
Ungdomscafeen på Blaker (Bruvollen) holder åpent
på onsdager på Blaker fritidshus, og der er også en
teatergruppe for ungdom mellom 13 og 22 år som
heter BULT (Blaker ungdomslags teatergruppe).
Loved play Fallet, Sørum menighets ungdomstilbud
samles på onsdager fra 18.30 - 21.00 på
Misjonshuset i Lørenfallet og er åpent for alle fra 8.
klasse til 3. vgs.
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Skedsmokorset: fokus på friluftsliv og utendørsaktivitet
Teensville, flytter til Gamle
Tærud.
Ungdomskontoret,
Bestyrerboligen Huseby gård

Frogner Fritidsklubb (12-18
år)
Frogner bibliotek
Åpen hall i både Sif-hallen,
Bingsfosshallen og Frognerhallen sammen med frivillige ungdom.

Juniorklubb på Brånås og
Vardåsen

Loved play Fallet, Sørum
menighets ungdomstilbud
på Lørenfallet
(ungdomsskole og videregående)

Skjetten:
«Fritidsklubben
for samfunnsengasjert ungdom»
Skjetten fritidssenter; Klubbkveld hver
onsdag
og Demo-kafe hver
torsdag.
Gamingsenter.
Nordisk og Europeisk
samarbeid
Juniorklubb hver
tirsdag
Jolly Friday med
Aktiv fritid en
fredag i måneden.

Leirsund:
Jonathan ungdomsklubb.
Klubbkveld
hver onsdag.
LAN på Kjeller
skole.
Klubbkvelder
hver onsdag og
torsdag
Paintballbane i
Leirsund

Ungdomscafeen på Blaker
(Bruvollen)
BULT, Blaker Ungdomslags
teatergruppe (13-22 år)

Sørumsand fritidsklubb:
Klubbhuset i idrettsparken
(ungdomsskoleelever)
Tut & kjør, teater på Sørumsand (8-19 år)
Sørumsand bibliotek
Lillestrøm:
kulturverksted for ungdom
/kreativ møteplass
Ungdomsbasen
på biblioteket
Åpen hall i
Slorahallen
Klubb skolen
på Bråtejordet

K-12, kulturfabrikk for ungdom.
Kirkegata 10 i Lillestrøm.
Bandaktivitet hver dag, og
MedieLab hver onsdag.
Jevnlige workshops (Sy LAN, Hip-Hop,
Fra idé til film)
Juniorklubb på Volla skole
hver mandag.
Sørum Fritidsgård: fritidsklubb for
dyreinteressert ungdom
Åpent hver dag fra 08-20. 60 jenter i
Stallgjengen. Ridekurs, åpne
besøksgård, terapiridning, skoleprosjekt
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Åpen hall i både Sif-hallen,
Bingsfosshallen og Frognerhallen sammen med frivillige ungdom.

Jonathan
ungdomsklubb.
Klubbkveld hver
onsdag.
LAN på Kjeller skole.
Klubbkvelder hver
onsdag og torsdag
Paintballbane i
Leirsund

HVILKE TILBUD BRUKER
UNGDOMMENE (SVAR FRA
UNGDOMSHØRINGER)
Det er mye å gjøre på fritiden her hvor
jeg bor?
55
47

Av deltakerne i kartleggingsarbeidet, er de aller
fleste mye hjemme. Mange trives også godt med
det: Der har de det de trenger av mat, internett,
sosiale medier og spillmuligheter. Mange setter pris
på det nære og kjente, og veldig mange forteller at
de er stolte av familien sin, huset sitt, hagen sin og
dyrene de har hjemme. Det er trygt og godt å være
hjemme. For de som ikke føler at de passer inn noe
sted, er det også et viktig sted å ha det godt og la
være å kjenne på et sosialt press og stress for å
vise seg frem. En jente sa “hjemme er det ihvertfall
ingen som plager meg.” En gutt sa “det er ingen
som liker det samme som meg uansett, så da er det
fint å være hjemme når jeg ikke er på skolen.”

Jeg er hjemme og spiller Minecraft. Jeg har
et veldig fint liv.
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Ja

“JEG ER MEST HJEMME”

Noen ganger

Nei

Her er et eksempelsvar, som samsvarer fint med det
generelle inntrykket. Svaret kommer fra referansegruppen
på Kjellevolla skole der 116 elever ga svar på spørsmålet.

De aller fleste ungdommene mener det er for
lite å gjøre på fritiden. Det mangler tilbud som er
brede, tilbud som er lett tilgjengelige og tilbud
som ikke er fotball eller annen organisert idrett.
De fleste har gode erfaringer med å delta på ett
eller annet arrangement i løpet av sin første tid
på ungdomsskolen, og dette er noe de gjerne
ønsker seg mer av. Det flest særlig trekker frem er
manglende steder for sosiale møter i nærheten av
der de bor eller et sted det er lett å komme seg til
og fra.

Det finnes ingen steder å henge

Jeg spiller på fritiden. Jeg har alt jeg trenger
hjemme.
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“DET ER MYE Å GJØRE FOR OSS SOM
LIKER IDRETT”
Fotball, håndball og enkelte steder er ridning
og badminton stort. Dette tar mye fritid og er
engasjerende for de som driver med det. Flere
forteller også om at de reiser til Oslo for å delta
i idrett som ikke er i deres nærmiljø. Men de
som driver med idrett, ytrer også ønsker om å
gjøre andre ting på fritiden, og gjerne ha sosiale
møteplasser der det ikke krever for mye av de.
Når de ønsker seg møteplasser utenom idretten,
handler det i stor grad om å få være på steder der
det ikke stilles for store krav til forpliktelser og fast
deltakelse.

Føler vi har veldig lite liv. Vi er bare på
trening (gutt, 14)
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Jeg er veldig fornøyd med å spille fotball
(gutt, 14)

“Det er ikke så mye å gjøre akkurat her vi
bor med mindre vi driver med idrett, men i
kommunen og omegn er det bra tilbud.

I utsagnet om at det er mye å gjøre hvis man
liker idrett, ligger også en erkjennelse av at det
ikke er så mye annet å gjøre når man er ung i nye
Lillestrøm kommune. Og mange sier at de ikke
nødvendigvis gjør så mye for at de skal møtes
andre steder utenom de organiserte aktivitetene
i løpet av skoleåret. De løfter frem at det er mye å
gjøre på våren og sommeren; da er det enklere å
møtes ute, finne flere hengesteder og møtes mer

uformelt. Selv om det er mest organisert aktivitet i
løpet av høst- og vinterhalvåret, opplever de fleste
ungdommer at det er mest å gjøre og minst kjedelig
på våren og sommeren.

er i mindretall, men de fleste som har erfaring med
disse møteplassene opplever disse som positive. De
med erfaring fra klubb vil gjerne ha åpne klubber
oftere og med mer fleksible åpningstider.

“JEG VIL GJØRE MYE MER”
De sosiale og kulturelle møteplassene som brukes
er i stor grad knyttet til serveringstilbud som
kebab-shapper, matbutikker og kjøpesentre. De
aller fleste liker å være på sentrene og henge. Det
oppleves som fristeder der det er lite press og de
er lett tilgjengelige. Det er også ofte enkelt å få
tak i billig mat og det krever ikke så mye å være
der. Dette settes stor pris på og det er noe flere
ønsker seg mer av, gjerne i nærheten av der de bor.
Mange peker på at det ikke er noen slike naturlige
møteplasser i nærheten av eget bosted.
Mange har gode erfaringer med Åpen hall,
LAN-party, konserter og samlinger med mat på
klubben eller rundt skolen, ønsker seg mer av
dette. Ungdommene sier de møter opp når det er
aktiviteter og arrangement hvis det passer og det
virker morsomt. Det er også viktig at det er et sted
der vennene er, slik at man har noen man kjenner
der.

Det er bare kjipe tilbud. Kun tilbud for små
barn, ikke ungdom.

Det er kjipt at det ikke finnes noe sted å
loke.

Kommunen bruker alle pengene på å bygge
leiligheter. De bør bruke ihvertfall litt på å
gjøre ting for ungdom også. Feks ha mer
åpen hall med mange forskjellige ting å
gjøre. Det kan vi bestemme selv.

Det er også en del som driver med egenorganisert
idrett. Disse har svært få steder tilrettelagt for seg.
En forteller at han driver med hoppestokk og gjør
det stort sett alene. Skatemiljøet på Lillestrøm har
fått en ny boost etter den nye skateparken, men
den er lite tilgjengelig for de fleste. Det samme
gjelder steder å scoote (drive med sparkesykkel)
eller andre aktiviteter som ikke faller under
tradisjonell organisert idrett.

“FINNES INGEN STEDER Å MØTES”
Det er for lite som skjer og ungdommene har
for lite å gjøre på fritiden. Det er et hinder at
kollektivtilbudet ikke møter ungdommenes
behov for reise og fysiske steder å møtes - særlig
vinterhalvåret - oppleves som mangelfullt. De som
går på ungdomsklubb og har erfaring med dette
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KAPITTEL 5

UNGDOMS DRØMMEFRITID
HVA ØNSKER DE SEG PÅ
FRITIDEN SIN?
På spørsmål om hva som skal til for at de skal
få den perfekte fritiden har ungdommene
veldig mange innspill. Mange av ungdommene i
kommunen kjeder seg mye og de er mye hjemme.
En stor andel er også hjemme av fri vilje, fordi
de foretrekker det. Mange som er hjemme og
henger med venner over FaceTime. Ønskene til
ungdommene for fritiden og for potensielle sosiale
og kulturelle møteplasser er sammenfallende og
relativt like – det er tydelig at de har et behov og
ønsker seg flere aktiviteter og møteplasser og
ideene er mange.

Noe vi trenger er en møteplass for
ungdommer i hele kommunen.

Vi trenger mere vi kan gjøre ute. (gutt, 14)

Jeg vil være med venner oftere. (jente, 14)

Vi vil i det følgende først presentere det som alle
ønsker seg, før vi går gjennom noen stedsspesifikke
ønsker.
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Overordnet kan vi se at ungdommene ønsker
seg flere aktiviteter og flere steder å “bare
være”, flere steder å henge. Samtidig ser vi at de
ønsker seg aktiviteter, møteplasser og sosiale
arenaer i nærheten av der de bor og i nærheten
av skolen sin. De aller fleste forholder seg kun
til sitt nærområde og har ikke ytret ønsker om
aktiviteter som krever at de reiser til andre deler av
kommunen. For ungdom oppfattes nok avstandene
til aktiviteter som svært lange, og mange ser på seg
selv fortsatt som barn. De er i stor grad avhengig
av hjelp av andre voksne for å komme seg steder
i kommunen, og det er derfor ikke overraskende
at de ønsker seg tilbud i umiddelbar nærhet. Det
er også mange som sier at de ønsker seg gratis
buss og bedre kollektivtransport generelt som kan
ta dem til de ulike møteplassene og aktivitetene.
Noen av ungdommene forteller at de også ønsker
seg bedre og tryggere gang- og sykkelstier, slik at
de enkelt og trygt kan ferdes dit de ønsker.
Ungdommene ønsker seg 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. En populær, fin og kul ungdomsklubb
eller ungdomskafé kunne blitt et sånn sted, tror
mange. Det er også flere som gjerne vil henge mer
utendørs og mener det må tilrettelegges for det.
Ideene til fritidsaktiviteter og hengesteder er
mange, og nedenfor følger en presentasjon av de
viktigste trendene:

SOSIALE HENGESTEDER FOR UNGDOM
Ungdommene ønsker å ha flere steder der de kan
henge med hverandre. Flesteparten ønsker seg en
fritidsklubb, eller bare en benk. Det viktigste er at
de kan møte venner og bli kjent med nye venner
uten å måtte dra til Lillestrøm. Flere har foreslått at
det kan arrangeres skoleball sammen med andre

skoler, slik at elevene kan møtes på tvers. De
ønsker at det tilrettelegges for at man enkelt kan
være sammen.

Jeg ønsker meg flere oppholdssteder. Det er
ikke alle som tør å ha folk hjemme hos seg.
(jente 14 år)

Mange av forslagene ungdommene kommer med er
utendørsaktiviteter, og flere har sagt at:
“Vi kunne hatt noen flere åpne plasser utendørs
som man kan bruke som man vil og når man vil”.
Ungdommene ønsker seg steder å henge både
ute og inne, både organiserte og uorganiserte
aktiviteter. Her er en illustrasjon av hva slags
sosiale hengesteder ungdommene ønsker seg,
fordelt etter utendørs og innendørs:

UTENDØRS

Fine uteområder Basketbane
Slåballbane Amerikansk fotball
Utendørs håndballbane
Airsoftbane
Trampolinepark Flere parker med benker Ballbinge
Tuftepark Flere kull som trener sammen Henge ute-områder
UtekinoEt sted man kan hoppe hoppestokk Zipline i skogen
Ishall En møteplass med stor hage, bord og benker Paintball
Tusenfryd Gratis leie av utstyr slik at alle kan delta Flere gangveier
Grillplass Gangveier slik at jeg kan få lov til å gå alene Golfmuligheter
Flere åpne haller og lengre åpningstider - også for uorganiserte
Samlingssted ved Glomma (stolper med tak, sakkosekker, musikk, myggnetting, bål)
Flere kunstgressbaner – sørge for at fotballbanene ikke er gjørmete
En kunstvegg i sentrum som ungdommer kan male og tegne på
Bedre lekeplass med vannsklie og store husker
Parker Gressplen og sitteplasser på Kuskerudnebben Cricket
SlamåmbakkeFlere løsninger for miljøvennlig fremtid Skibakke
Parkour-stedFlere steder å bade med hest Ungdomsklubb
Fotballbaner Trygge veier med fortauFritidsklubb
Mange løyper Mer lys rundt skogen Taubane
Skøytebane Terrengsykkelpark Hinderløype
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INNENDØRS

Nærbutikk eller kiosk med sitteplasser ute
Svømmemuligheter
Kulturskole hvor det er billig å være med
Åpen hall i helgene Ungdomsklubb
Flere fritidsklubber som er åpne hver dag, også de dagene der det ikke er trening
Klubbhus Flyklubb BowlingBadeland
Flere løsninger for miljøvennlig fremtid
Mer åpne haller
Kino Åpen svømmehallGamingsted
Ungdomskafé Nærsenter Ordentlig klubbhus
Større bibliotek hvor ungdom kan henge
Pusse opp eksisterende idrettshaller og møteplasser
Fritidsklubb Mer e-sport Større klatrehall
Et sted for programmering og spilling
Gratis leie av utstyr slik at alle kan delta
Flere aktiviteter som ikke diskriminerer
MAT OG KLÆR
Mange av ungdommene sier også at de ønsker
et bredere mat- og restauranttilbud i de tre
kommunene, særlig utenfor Lillestrøm. Mange av
ønskene er gjentakende:

Peppes pizza McDonalds
Starbucks SubwayKFC Sushi
Kjøpesenter Kiwi Nandos
Pub for ungdommer
KolonialKebab
Det er også svært mange som sier at de henger
eller har lyst til å henge på kjøpesentre og butikker,
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men at det ikke er noen butikker som selger
ungdomsklær der de bor, og det blir veldig tydelig
hvem som får lov til å dra inn til Oslo for å handle.
Av andre forslag som går igjen ser vi at mange
ungdommer ønsker seg jobberfaring og muligheter
for jobber i kommunen. Mange kunne tenkt seg å
jobbe på en møteplass. Flere foreslår også at det
bør arrangeres åpne LAN av og til, gjerne over et
helt døgn.

HVORDAN SKAPE GODE TILBUD?
Det er verdt å nevne innledningsvis at et flertall
av ungdommene uttrykker at de vil ha mer fritid,
mindre lekser, kortere skoledager og mer tid til
å være med hverandre uten å føle på press fra
skolen. De vil ha mer tid til å bruke nåværende og
potensielt fremtidige ungdomstilbud i kommunen.

Det er også flere som sier at tilbud vil være gode
dersom man kan unngå å bli mobbet når man
bruker de.

HVILKE FALLGRUVER MÅ VI
PASSE OSS FOR?

Det er liten tvil blant ungdommene om at det er
de som vet best hva som fungerer for dem, og at
et godt tilbud må skapes sammen med ungdom.
Interessen for ungdomstilbud skapes for og av de
unge selv. Deres engasjement og eierskap vil sikre
utvikling av godt innhold, bredde og stabil bruk av
tilbudet. Ungdoms egen deltakelse vil også sikre at
tilbudet holder seg aktuelt og følger tendensene
i ungdomsbefolkningen. Det er derfor viktig at
ungdom involveres i prosessene tidlig, får følge
prosessene underveis, og får mulighet til å justere
etter oppstart. Dette vil de også selv gjøre.

MANGLENDE KUNNSKAP OM TILBUD OG
MØTEPLASSER

Det ungdommene synes er viktigst er at
møteplasser og ungdomstilbud er inkluderende:
Det bør være åpent mye og lenge og det må være
enkelt å gjøre ulike ting der. Flere foreslår at en del
av uteområdene bør få et gummidekke, slik at man
kan gjøre andre ting enn å spille fotball der.
Det er også viktig at tilbudene er tilgjengelige: De
må både være markedsført og mulig å komme til.
Flere av kommunens tilbud har ungdommene aldri
hørt om, og de vet heller ikke hvordan de skulle
kommet seg dit. I en perfekt hverdag hadde det
gått busser fra skolene til møteplassene direkte,
som var gratis. Bussene bør i alle fall gå oftere.
Til slutt var det gjentakende at ungdommene
ønsker flere søppelkasser og bedre resirkulering
der de er. Flere ungdommer vil gjerne bidra til å
ta bedre vare på miljøet, og de mente at det i dag
ikke er godt nok dekket med søppelkasser der de
henger.

Svært mange sier at de ikke vet om tilbud og
møteplasser. Det er viktig at informasjon om
de ulike ungdomstilbudene spres i kommunen.
Ungdommene mener at plakater på skolen gjør
at tilbudene assosieres for mye med skolen, og
plakater fungerer uansett dårlig. De mener at
målrettet markedsføring på sosiale medier er smart.
Dette vil også gi foreldrene mer informasjon om
tilbudene, som forhåpentligvis fører til at flere får
lov til å bruke tilbudene.
Demokratigruppen sier at Instagram er det beste
mediumet, men at Facebook også fungerer.
Facebook er særlig egnet for å nå ut til foreldrene.
Geofilter på Snapchat til de ulike møteplassene
kan også være en fin måte å promotere på.
Ungdomsarbeiderne poengterer også at det
er viktig at de som jobber med ungdom på
dagens møteplasser vet om de ulike tilbudene.
Demokratigruppen foreslår at ungdom som
benytter seg av de ulike møteplassene kan reise
rundt på skolene i kommunen og informere om
tilbudene.

HELÅRSAKTIVITETER
De fleste ungdommene vi har snakket med
sier at ingenting skjer på vinteren. Til det er
ungdomsarbeiderne overrasket over svarene.
Tilbudene består om vinteren, og inntrykket
til ungdomsarbeiderne er at bruken av de
møteplassene som er innendørs øker i denne
perioden. Demokratigruppen sier at de fleste er
hjemme om vinteren. De tror at man bør gi mer
informasjon om at aktivitetene er tilgjengelig på
vinteren, slik at de som kjeder seg og ikke ønsker
å være hjemme kan teste ut møteplassene i denne
perioden.
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KJELLER:

HANDLEKRAFT
Til sist, en del ungdommer har lite tiltro til at
det vil komme konkrete tiltak fra prosessen. En
i demokratigruppen sa at “Vi har hatt denne
diskusjonen 40 000 ganger men det skjer jo aldri
noe”. Det er derfor viktig å vise ungdommene
i kommunen at deres innspill blir tatt på alvor
og at kommunen nå følger opp ungdommenes
anbefalinger.

STEDSSPESIFIKKE ØNSKER OG
ANBEFALINGER
På de enkelte skolene er det en del forslag
som gjentar seg, og som skiller seg litt fra de
generelle anbefalingene i denne rapporten. Her
har vi sortert ut enkelte anbefalinger som er
stedsspesifikke. Kjellervolla skole er ikke inkludert
i denne oversikten, da Kjellervolla fungerte som
referanseskole for de generelle anbefalingene.
Elevene på skolene trekker særlig frem at de
ønsker:

STAV:

Ønsker tilbud i Kjeller og Lillestrøm
ASAK:
Bedre søppelhåndtering ved Tretjern og
Stampetjern. Her er det mye glasskår som
bør ryddes opp. Det er dette som brukes
som hengesteder i dag.
TÆRUDDALEN:
Flere sitteplasser og flere søppelkasser
Ønsker seg tilbud ved Huseby, Brånås,
Korset
Opptatt av jobbtilbud for unge
ØSTERSUND:
Ønsker seg tilbud i Fetsund
Opptatt av trygge gangveier og sykkelstier
til Gan

Ungdomstilbud i nærheten av Jolly
At det skal være trygt på ungdomstilbud.
De ønsker et økt fokus på sikkerhet
Flere søppelkasser og bedre resirkulering
At det tilrettelegges for at Gjelleråsen
fotballbane kan brukes på vinteren.
BRÅTEJORDET:
At ungdomstilbud legges til Strømmen
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FROGNER:
Ønsker tilbud på Frogner
Høyere fotballnett på Leira så ballen unngår
å gå i vannet
E-sport
BINGSFOSS:

Slorahallen oftere åpen

Ønsker møteplasser på Blaker, Lørenfallet,
Sørumsand og Rånåsfoss.

Mer miljøvennlige løsninger

Ønsker mer farger på veggene på skolen.

KAPITTEL 6

UNGDOM I NYE LILLESTRØM ER STOLTE AV
På spørsmål om hva de er stolte av ved stedet de bor, må ungdommene tenke hardt. Det er tydelig at
dette ikke er noe de har tenkt over tidligere, og mange kommer ikke frem til noe de er stolte av, eller
mener bestemt at de ikke er stolte av noe.
Når de blir utfordret og oppmuntret til å tenke helt fritt rundt dette, viser det seg at listen over ting de er
stolte av likevel er lang. Ungdom i nye Lillestrøm er, som barn og unge flest, stolte av det som er nært
dem. De fleste sier de er stolte av familien sin, huset sitt, vennene sine, skolen sin, idrettslaget sitt. Her
følger en presentasjon av hva ungdom i nye Lillestrøm er stolt av:
Meg
Kiwi Togstasjonen Lærerne mine
Tertitten Klatregruppen Kan kjøre ATV Russesanger
Genseren min Fin idrettshall Naturen i Norge Bensinstasjon
Frisk luft Fint bibliotek Den nye kommunen Skimulighetene Huset mitt
Brunost Folk er snille Ikke så veldig mye Transporttilbudet Den gamle broa
Scoot Skjettenhallen Meny og 10-kronersmarked Strømmen storsenter Snille naboer
Esso Panteautomatene Fine veier i skogen og på veien Kort avstand til alt Idrettsplassen
Kebab Gjelleråsenbanen At det er flerkulturelt rundt oss Barneskolen på Vardeåsen Kulturskolen
Jolly Østersund skole Sikkerhetsvakene på Skjettensenteret Fritidsaktivitetstilbudet Verona Kebab
Frogner IL At jeg bor på gård Stampetjern - et vakkert sted å bade Idrettsplassen på Sørumsand Folket
Biblioteket
Bassenget og gymsalen på ungdomsskolen Venner som jeg kan stole på Skolen
Sundet Kantinen på skolen
Pcen min Jordbruket i Blaker Mange aktiviteter og sporter du kan gå på Jeg er stolt av å kjøre traktor Basketbanen
Lekeplassene At det er stille her Det er ikke så mange skader og dødsulykker Det er lite vold der jeg bor Familiebad
Skogen Barnehagen i Strømmen At det er lett å komme seg steder med buss Fin og nyoppusset ungdomsskole SFO
Trygt miljø
Skansen Det fredfulle landskapet Jeg er stolt av å gjøre det helt ok på skolen At det er lite politi
Fokus Hyggelige lærere på skolen At det er et lite sted hvor alle kjenner alle Eget vannkraftverk på Rånåsfoss Øyeren
Skihytta - og skiløyper Korpset
Årasen Mange fotballbaner At det ligger sentralt, nærme Strømmen, Lillestrøm og Oslo
Grei 4G Man får fort venner Mulighetene for bruk av naturen i undervisning, og på fritiden Gode sportsklubber Norge
Senga mi Fritidsaktivitetene Bestevenner som alltid er der og aldri svikter deg uansett hva Plukking av søppel Miljøet
Barn og ungdoms kommunestyre Jeg er stolt av alternativet til idrett på fritiden NBI (norsk ballett institutt Rema 1000
Senteret Idrettsplassen i Lørenfallet Hyggelig miljø - ikke så gjengete som i Oslo Alle idrettstilbudene vi har Ingenting
Potet
Varsjøen
Det er alltid noen å være med Jeg er stolt av at vi har en bensinstasjon Masse gamle og hyggelige folk
Engasjement som gjelder klima At det ikke er langt å dra til aktiviteter Tribunen på Skedsmo Stadion Veiene
Tærudtjern At det meste er lokalt Garderåsen (fin møteplass for ungdommene Hestene og kattene mine Trento
Butikkene Tretjern og stampetjern At Skjetten har en egen basketballklubb Jeg er stolt av Badern Rommet mitt
Rask wifi Bra nabolag og naboer At hallanleggene i nærheten er så bra Frogner fritidsklubb Bråteskogen
Fet IL Mange organisasjoner At jeg kan se Glomma fra rommet mitt Gode bademuligheter Mix grill
Vanntårnet Venner i nærheten Strømmen storsenter som møteplass Luft og rent vann Internettet
Rent vann Bor nærme venner Strømmen IBK 12 jenter innebandy Fin skog og natur Strømmen IF
Tintjern Bussmulighetene Treningsmulighetene i nærheten Mye sti i skogen El-scooter
Heiavannet Man er trygg her Gode sykkelmuligheter Blomsterbutikken Fet Pizza
Familien min Delicious pizza Alle kjenner alle Kunstløpklubben Eika Arena
Stallen Fin svømmehall Strømmen stadion Turmulighetene Glomma
Lensemuseumet Kuskerudnebben Kaninene mine Livet
Kule venner Glostrupdumpa Froskedammen
Hunden Slorahallen Mcdonalds
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KAPITTEL 7

UTFORMING AV UNGDOMSHUS
INNHOLD
Ikke alle ungdommene kommer til å bruke et
ungdomshus som møteplass – det er flere som sier
at de vil være hjemme, enten fordi de blir plaget
når de er med andre ungdommer, eller fordi de
foretrekker å være hjemme. Men veldig mange,
også de som i utgangspunktet er skeptiske til
dagens fritidsklubber, ønsker at det skal lages et
ungdomshus som appellerer til mange og som blir
fristende å bruke. For at det skal være fristende må
det tilrettelegges for bruk av ungdommer med ulike
interessefelt. Ungdommene ønsker at en møteplass
skal være et sted der man kan henge med venner,
men også et sted der man kan få nye venner.
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For å få til dette mente ungdommene at det burde
være ulike rom i et ungdomshus som kan møte
ulike behov og ønsker fra brukerne. Det kan for
eksempel være et kinorom, et hvilerom, et spillrom
og et praterom. Det var mange som mente at for
at et ungdomshus skal kunne brukes mye må det
tilrettelegges for at man kan komme rett fra skolen
eller trening dit. De mente det derfor bør være
dusj og skap med lås, slik at de kan oppbevare
verdisakene sine på ungdomshuset, og ikke har
behov for å dra hjemom. Mange gir uttrykk for at
hvis de drar hjem forblir de hjemme.
Ungdommene hadde også veldig mange ideer
til hva man kan fylle en møteplass med, både
innendørs, utendørs og til arrangementer som kan
arrangeres med jevne mellomrom.

INNENDØRS
Alle er enige om at aktivitetene må variere
slik at det ikke blir for kjedelig. Ungdommene
hadde mange forslag til innendørsaktiviteter.
De foreslo gamingrom med PlayStation og VRbriller, ballrom, spillrom, kiosk og matservering,
trampolinegulv, kinorom, lazer tag, paintball,
bordspill og brettspill, PlayStation, svømmebasseng,
karaoke, instrumenter, ping-pong, biljard, foosball,
tegnerom, takterrasse for grilling om sommeren,
arkade, automater med godteri, fotorom og
kurs, planterom, planter og trær, ismaskin og
slushmaskin, gratis treningsapparater, Xbox,
Datarom, et sted de kan drive med e-sport og ta
bilder.
På nesten alle skoler ble det foreslått å sette opp
en fotovegg, der man kan ta bilder av seg selv
til sosiale medier. Flere elever foreslo også at
fotoveggens design (bildets bakgrunn) kan endres
jevnlig av ungdommer. Dette kunne, foreslo de, for
eksempel gjøres ved at man kan tegne, male eller
bruke det som graffitivegg.
Alle er enige om at det er viktig med mattilbud av
noe slag. Helst vil de fleste få servert middag. Her
ønske mange seg burger, kebab, taco og lignende
mat, men flere etterspør sunnere alternativer. Det
finnes ungdomstilbud i Skedsmo som tilbyr salatbar,
og denne omtales som er populær. Ungdommene
vil gjerne ha automater og billig kiosk, der man kan
kjøpe snacks. Kanskje kan de ha en ungdomsbar,
der ungdommer selv kan styre hva slags drikke som
serveres. De fleste er opptatt av at tilbudet skal
være alkohol- og rusfritt.

UTENDØRS
I tillegg til variert tilbud innendørs ønsker
ungdommene seg variert tilbud utenfor et
ungdomshus. Flere ytrer at de har lyst til å være
mer ute, særlig om sommeren. De fleste vil ha ulike
sportsaktiviteter utenfor, og mange vil ha svømmeog bademuligheter, fotballbane, trampoliner,
minigolf, bueskyting, basketball og badminton.

Mange vil også bare ha et sted der de kan sitte og
henge. De ønsker seg særlig benker, men noen
har også sagt at de ønsker seg store husker og
hengekøyer.

ARRANGEMENTER
Det er et stort ønske fra mange at det gjennom
året kan gjennomføres og planlegges ulike
arrangementer. Ungdommene vil gjerne selv være
med på å planlegge dette, slik at det blir best mulig.
De foreslo jevnlige temakvelder, hobbykvelder,
konkurransekvelder og fester. Kanskje kan
ungdomshus og møteplasser brukes som et sted
der ulike interessegrupper, idrettslag og klubber
kan arrangere sammenkomster. Mange ønsket
at det skulle bli arrangert konkurranser med kule
premier, og trodde det kunne trekke flere folk til
møteplassen.

ORGANISERING
UNGDOMSSTYRT
Absolutt alle mener at det er viktig at ungdom
selv er med på å bestemme på en møteplass for
ungdom. De vil også at ungdom skal kunne være
med i hele prosessen når man skal lage og utvikle
møteplasser. Mange foreslår at det kan være
et ungdomsstyre på møtestedene, som andre
ungdommer kan snakke med. Ungdomsstyret kan
være med på å bestemme hva slags type aktiviteter
som skal være der og hva som skal være reglene.
Mange synes likevel det er viktig at det er noen
voksne der som kan hjelpe til ved behov, så lenge
de voksne jobber sammen med ungdommene og
viser ungdommene tillit.
Ungdomsarbeiderne i kommunen sier at de
eksisterende tilbudene alle har ungdommer
som er med og bestemmer og at aktivitetene
driftes på de unges premisser. De sier likevel at
det er utfordrende med kontinuitet i styrene, og
at flere faller fra før perioden for vervet er over.
Demokratigruppen er enig i at det er vanskelig
å skape kontinuitet i styrer på ungdomshus
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eller møteplasser. De understreker at de fleste
ungdommer bare vil henge og slappe av på et
møtested, og ikke har lyst til å forplikte seg. Deres
forslag er at det vil være lettere for flere å delta
dersom det ikke er innenfor så formelle rammer,
og demokratigruppa er usikre på om et styre er
riktig modell for påvirkning. Det viktigste, mener
de, er at flest mulig ungdommer får mulighet til
å si sin mening om prosessene, aktivitetene og
driften. “De voksne må involvere oss mer hele
tiden, gjennom hele driften, ikke bare vente til
møter eller forvente at et styre tar grep. Mange
vil bare ha et sted å henge, og da vil de ikke
forplikte seg til å verv.” Demokratigruppen støtter
opp om ungdomsarbeidernes anbefaling om å ha
ungdom tett involvert i utvikling av aktiviteter og
events som skal skje, og at ungdommene deltar i
arbeidet knyttet til dette i kortere perioder heller
enn å forplikte seg til tyngre verv som har mer
helhetlig ansvar for drift av et sted. For de som er
særlig interessert i å delta i generell drift, bør det
også være mulighet for dette. Hovedpoenget til
demokratigruppen er at medbestemmelse må skje
mer hele tiden og være mer fleksibelt tilrettelagt
enn hos et vanlig styre. Da kan det være enklere å
sikre kontinuitet og motivasjon for å delta i styre og
stell.

at alle dager er dekket slik at ungdommene kan
være der selv om de er på aktiviteter noen dager i
uken. Noen av ungdommene reiser bort i helgene
med familien, og var ikke så interesserte i å bruke
møteplasser i helgene, mens et stort flertall mente
at det var kjedeligst i helgene, og at behovet derfor
var størst da.
«Søndag er den viktigste dagen, det er da det
er kjedeligst» var det mange som sa. Kjellervolla
fungerte som referanseskole og der var det
overveldende flertall for å ha en møteplass åpen
onsdag, fredag og søndag.
Ungdommene var uenige om hvor lenge et
ungdomshus skal være åpent, men at det både bør
tas hensyn til at man kan være der rett etter skolen
og sent på kvelden.

BRUKERGRUPPE

ÅPNINGSTIDER

Ungdommene er ikke helt enige om hvilken
aldersgruppe som skal ha tilgang til møteplassen
samtidig. Noen ønsker seg en møteplass der 8. - 10.
Trinn kan henge sammen, mens andre mener at
ungdommer fra hvert klassetrinn skal få hver sin
dag, slik at aldersspennet ikke blir for stort, og for å
sikre at alle har det hyggelig og er trygge. Stort sett
var ungdommene enige om at fritidsklubben skulle
kun brukes av ungdommer alderen 13-16 år.

Noen mente huset burde være åpent døgnet
rundt fordi ikke alle har det så bra hjemme, men
de fleste mente at åpningstidene må tilpasses til
når skolen slutter slik at de kan dra dit rett etter
skolen. Alle var enige om at det må være åpent
ofte, og det var mye diskusjon rundt hva som var
de beste dagene. Noen foreslo at åpningstidene
kunne være mandag, onsdag og fredag første uken
og tirsdag og torsdag uken etterpå. Dette vil gjøre

Ungdommene var også litt usikre på om
ungdomshuset skulle være tilgjengelig for ungdom
fra hele kommunen, eller om det bare skulle være
åpent for de som bor eller går på skole i området.
Noen foreslo at de kan få inngangspass av skolen,
slik at man sikrer at det bare er de nærmeste som
er der, og at man derfor har kontroll på hvem som
er der. Andre mente det var viktig at man kunne
henge med ungdom fra hele kommunen.
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SUKSESSKRITERIER
Det synes å være stor enighet blant ungdommene i
Skedsmo, Fet og Sørum for hva som skal til for at et
ungdomstilbud skal være vellykket:
• Markedsføring
• WiFi
• Ikke strenge regler
• Gratis
• Mat
• Lett tilgjengelig
• Ikke voksne
• Det må være trygt
Markedsføring: Møteplassene og tilbudene må
markedsføres slik at alle vet om de og har lyst til å
bruke de.
WiFi: Det må være godt og gratis wifi.
Ikke strenge regler: Ungdommene mener at reglene
ikke skal være strenge, og at de må få utfolde seg
som de vil. En ungdom var veldig opptatt av at
det burde være lov å kysse, og at voksne ikke må
forhindre at de oppfører seg som ungdom.
Gratis: Ungdommene har ikke lyst til å bruke
penger på å henge på en møteplass. Ungdommene
forholder seg lite til foreldrenes økonomi, og de
fleste sier de ikke vil bruke lommepengene på
inngang til en møteplass. Demokratigruppen er
enig i dette og sier at selv ti kroner vil være en
ekstra barriere for deltakelse.

Lett tilgjengelig: Det er viktig at ungdomstilbudene
er lett tilgjengelige for ungdom i kommunen,
at de er sentralt plassert og i nærheten av
kollektivtransport. Da vil trolig flere få lov til å dra
dit uten foreldre også.
Ikke voksne som styrer: 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 både
arbeidstrening og lønn. Både demokratigruppen
og ungdomsarbeiderne er imidlertid enige om at
det ikke er så nøye hvilken alder de som jobber på
møteplassen har, bare de ikke er for strenge. Det
viktigste er at de er genuine og vet hvordan de skal
oppføre seg blant ungdom.

Så lenge de voksne ikke prøver å være kule.

Det må være trygt: Det er viktig for ungdommene
og ungdomsarbeiderne at møteplassene er
inkluderende og trygge. Ungdommene sa at det er
viktig at de kan ferdes eller delta på aktiviteter uten
å være bekymret for vold og slåssing. Noen mener
det er viktig at sikkerheten er god, de ønsker å ha
vektere som jobber der, og at nødtelefonnumre
og førstehjelpsskrin er lett tilgjengelig. De vil også
gjerne ha trygge voksenpersoner de kan snakke
med.

Mat: Ungdommene og ungdomsarbeiderne er
enige om at mat er en viktig suksessfaktor for
deltakelse på ungdomsklubbene. De synes det er
viktig at maten er tilpasset ulike behov, som halal
og gluten.
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KAPITTEL 8

DEMOKRATIGRUPPENS VIKTIGSTE
ANBEFALINGER
Trygghet: De er viktig at
møteplassene er plassert i et område
der det er trygt å ferdes, og at det er
trygt å være der.

Tilgjengelighet: Det er viktig at det
er enkelt å komme seg til en
møteplass, helst i nærheten av
kollektivtransport.

Noe for alle: Det er viktig at tilbudet
er bredt nok slik at det finnes noe for
alle.

Uttrykke seg: Det er viktig at
ungdommer får muligheter til å
uttrykke seg.

Frihet: Ungdom skal ha frihet til å
gjøre det de vil og til å fortelle hva
det er.
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Satse: Det er viktig at kommunen tør
å satse ordentlig på ungdomstilbud
og møteplasser. Kommunen må ta
bevisste og gjennomtenkte valg og
faktisk handle. Det er viktig å gå inn i
prosjekter med hele hjertet for at det skal bli et
godt resultat

Stabilitet: Det er viktig at tilbudene
er stabile og holdes gående selv om
det ikke er så mange som bruker det.
Et tilbude som er stabilt og
eksisterende vil trolig generere mer bruk.

Uforpliktende: Det må være
uforpliktende å komme til en
møteplass. Det er viktig at ungdom
kan henge på en møteplass når de
ønsker, og ikke føle press på å komme for at det
skal driftes fremover. Man skal heller ikke trenge
å ta ansvar for drift dersom man ikke vil.

KAPITTEL 9

UNGDOMSARBEIDERNES VIKTIGSTE
ANBEFALINGER
Mat: Det er viktig med mattilbud. Det
øker både konsentrasjon, hygge og
popularitet.

Godt tilbud: Det bør finnes både
spesialiserte tilbud for interesserte
og brede tilbud for alle

Eksistens: Det er viktig at tilbud og
møteplasser eksisterer og driftes.

På ungdoms premisser: At det er en
demokratisk arena for barn og unge,
og at møteplassene er på barn og
unges premisser.

Informasjon: Det er viktig
informasjon om tilbud og
møteplasser finnes og er lett
tilgjengelig.

Beliggenhet: Tilbudene må være
enkle å komme seg til med
kollektivtransport, og være sentralt
plassert.

Trygghet: Man må arbeide for å
skape trygge møteplasser med
trygge voksne. De som jobber der
må ha tid til å se og anerkjenne alle
ungdommene. Man bør etterstrebe
kontinuitet blant ungdomsarbeiderne.

Tilrettelegge: På møteplassene og
ungdomstilbudene må det
tilrettelegges for barn og unges
rettigheter til kultur, lek og hvile.
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KAPITTEL 10

AVSLUTNING
Ungdomshøring er en metode for å sikre at alle
deltakeres mening blir hørt og tatt med videre.
Temaet for denne høringen har vært å kartlegge
sosiale og kulturelle møteplasser ungdom i
kommunene som utgjør nye Lillestrøm bruker,
hva de anbefaler av nye tilbud og hvordan disse
kan organiseres. Vi har snakket med samtlige
8. klasse-elever i Skedsmo, Fet og Sørum. I
tillegg har demokratigruppen og Barn og Unges
kommunestyre i Skedsmo vært involvert. Det
ble også gjennomført gruppeintervju med
ungdomsarbeidere fra alle møteplasser i Skedsmo,
Fet og Sørum som kommunene har ansvar
for. Samlet har vi et bredt og representativt
kunnskapsgrunnlag som denne rapporten bygger
på.
Gjennom innspill fra ungdomshøringene i
kommunene ser vi at det er liten tvil blant
ungdommene i Skedsmo, Fet og Sørum om at det
er de som vet best hva som fungerer for dem,
og erfaring viser at interessen for ungdomstilbud
skapes for og av de unge selv. Deres engasjement
og eierskap til ungdomstilbud og møteplassene
vil sikre utvikling av godt innhold, bredde og stabil
bruk av tilbudet. Ungdoms egen deltakelse vil
også sikre at tilbudet følger trender og tendenser i
ungdomsbefolkningen.
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For å sikre at barn og unge skal oppleve mestring
i etterkant av å ha deltatt i en slik prosess,
og at det er meningsfult og viktig, er det et
premiss at kommunen følger opp og sikrer at
de som har deltatt både får kjennskap til videre
utviklingsplaner for deres innspill på både kort og
lang sikt. Hvis ikke er faren for å fremprovosere
medvirkningstretthet, altså at de ikke ønsker å
si sin mening i saker som angår de ved senere
tidspunkt - man vil rett og slett føle at det ikke gir
noen merverdi. Faren for medvirkningstretthet er
varslet av demokratigruppen og det er viktig at
man unngår at den omfattende prosessen som
nå er gjennomført blir en skinnprosess. Det er
viktig å vise ungdommene i kommunen at deres
innspill blir tatt på alvor og at kommunen nå følger
opp ungdommenes anbefalinger. En god start
kan være å handle raskt med de «lavthengende
fruktene» samtidig som man viser til en plan for
videre oppfølging av de større utviklingslinjene for
møteplasser for ungdom i nye Lillestrøm.
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