Bli Med – Aktiv fritid for alle
25. juni 2020
Invitasjon til å delta på læringsløft for å øke barn og unges deltakelse 2020
Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterer kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet til å bygge
kompetanse og delta i nettverk for å fremme barn og unges deltakelse.
Satsingen er en del av Fritidserklæringen.

Fritidserklæringen er undertegnet av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner
og slår fast at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha
mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
Erklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, som sier at barnet har rett
til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder.
Barnet skal ha tilgang til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske,
rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

Sammen legger vi til rette for tre læringsløft i 2020:
•
•
•

Et nettverk for Nord-Norge som møtes i Tromsø
Et nettverk for Sør- og Vestlandet som møtes i Kristiansand
Et nettverk for resten av landet som møtes i Oslo-området

Vi har plass til om lag ti kommuner per nettverk. Vi ønsker en god miks av kommuner som opplever at de
jobber godt med deltagelse, og kommuner som opplever at de kan bli bedre. Det er en fordel dersom
kommunen kan delta sammen representanter for den lokale frivilligheten.
Kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet i nettverkene vil få mulighet til å:
•
•
•
•
•
•

Bidra til økt deltagelse blant barn og unge lokalt
Få tilgang til nettverk med andre kommuner, fylkeskommuner
og frivillighet
Få bistand og verktøy til å kartlegge status på deltakelse –
muligheter og utfordringer - i egen kommune
Delta på to samlinger med nettverksbygging og faglig påfyll av
høy kvalitet
Forankre arbeidet i egen kommune eller egen organisasjon –
administrativt og politisk
Vurderes som eksempel til nasjonal veileder

Er dette noe for
din kommune?
Søk innen 12.
august 2020

Søknadsfristen er 12. august 2020.
Bufdir dekker reise og opphold til minst en av de to samlingene. Vi vurderer i fellesskap om den andre
samlingen kan være digital.
I vedlagte søknadsskjema finner dere kriteriene for å kunne delta. Søknaden sendes til
postmottak@bufdir.no

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:
•
•
•

Marita Kristiansen i Bufdir, e-post: marita.kristiansen@bufdir.no
Martin Gustavsen i Frivillighet Norge, e-post martin@frivillighetnorge.no
Christian Hellevang i KS, e-post christian.hellevang@ks.no

Med vennlig hilsen

Direktør

Vedlegg:

Søknadsskjema – læringsløft “Bli med – Aktiv fritid for alle” i regi av Bufdir, Frivillighet Norge og KS

