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Sammendrag
Covid-19-pandemien og smitteverntiltakene har i stor grad påvirket hverdagen til barn og unge.
Som et innspill til regjeringens koordineringsgruppe som vurderer tilbudet til sårbare barn, har
Bufdir gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan tilbudet om sommeraktiviteter
til barn og unge har endret seg som følge av pandemien.
Tilgang til sommeraktiviteter innen idrett, kunst og kultur er en viktig del av veien tilbake til en
normal hverdag for barn og unge. Det er viktigere enn noen gang at barn og unge har tilgang til
arenaer og møteplasser med trygge rammer der de kan være sammen med andre barn.
Denne rapporten viser en kraftig nedgang i planlagte gruppeaktiviteter for barn og unge
sommeren 2020. Det er flere grunner til dette. Både smittevernreglene og praktiseringen av
reglene oppleves som utfordrende. Det trengs også flere ressurser enn vanlig for å overholde
smittevernreglene – for eksempel flere frivillige, større lokaler eller flere busser til transport.
Usikkerhet hos kommuner og organisasjoner om hvordan de skal praktisere smittevernreglene, og
smittevernreglenes begrensninger gjør at flere velger å avlyse eller å gjennomføre med langt færre
deltakere.
Bufdir anbefaler at myndighetene bidrar til å normalisere og åpne sommertilbudene, også
fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom. Dette gjelder tilbud i regi av både organisasjoner,
kommuner og private aktører. Vi anbefaler også at myndighetene i samråd med KS, organisasjoner
og private aktører å legge til rette for at flere ungdommer kan få sommerjobb.
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1. Om kartleggingen
1.1 Oppdraget
Bufdir leder regjeringens tverretatlige koordineringsgruppe som skal gi råd om tjenestetilbudet til
sårbare barn og unge under covid-19-pandemien. Koordineringsgruppen er bekymret for at mange
aktører kan ha avlyst planlagte aktiviteter for barn og unge sommeren 2020, også utover det
smittevernreglene krever. Dette handler både om organisasjoner som mottar statlige tilskudd til
sommeraktiviteter, og sommeraktiviteter som finansieres av foreldre.
For å kartlegge dette har Bufdir utarbeidet en spørreundersøkelse til kommuner og frivillige
organisasjoner. Undersøkelsen gir et overordnet bilde av endringene i aktivitetstilbudet for barn
og unge sommeren 2020 sammenliknet med 2019.
Spørreundersøkelsen gir oss nyttig informasjon om hva som skal til for å normalisere tilbudet, og i
kapittel 3 i denne rapporten foreslår vi tiltak som kan bidra til å normalisere sommertilbudet til
barn og unge. Bufdir har ikke kostnadsberegnet tiltakene.

1.2 Metode og målgruppe
Bufdir har utarbeidet en spørreundersøkelse for å gi koordineringsgruppen et overordnet bilde av
endringer i sommertilbudet i 2020 sammenliknet med 2019. Spørsmålene dreier seg både om
endringer i tilbudet til barn på gruppenivå, og om endringer i tilbudet til enkeltbarn. Spørsmålene
tar også for seg konkrete utfordringer og behov for flere ressurser som følge av
smitteverntiltakene.
Bufdir har definert to målgrupper for spørreundersøkelsen:
•
•

et utvalg organisasjoner og kommuner som mottok tilskudd fra Bufdir i 2019/2020 for å
arrangere aktiviteter for barn og unge, blant annet forsøkskommunene for fritidskortet
organisasjoner som er eller skal bli parter i Fritidserklæringen1 i 2020

Vi plukket ut 130 mulige respondenter: 102 organisasjoner og 28 kommuner. Vi har ikke kontaktet
private aktører og aktører knyttet til museums-, høyskole- og universitetssektoren som vanligvis
tilbyr sommeraktiviteter.
Bufdir er kjent med at målgruppen har mottatt flere undersøkelser om tilbudet under covid-19pandemien, og at svarfristen på denne spørreundersøkelsen ville bli kort. Dette ga høy risiko for

1

Dette er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité, Frivillighet Norge, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom per 2016
(Redd Barna, Røde Kors, KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Voksne for Barn), Unge funksjonshemmede og
Norges musikkråd.
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lav svarprosent, og vi valgte derfor en kortfattet spørreundersøkelse. Spørreskjemaet med
svaralternativer ligger i vedlegg 1 til denne rapporten.

1.3 Gjennomføring og svarprosent
Bufdir brukertestet spørreskjemaet før vi sendte det ut. Undersøkelsen ble sendt ut mandag 25.
mai med svarfrist 26. mai. Dette er e-posten vi sendte ut sammen med spørreundersøkelsen:
«Dere får denne e-posten fordi dere enten er kontaktperson for tilskudd fra Bufdir for å arrangere
tilbud for barn, eller fordi dere er kontaktpersoner for parter i Fritidserklæringen. Vi har valgt å ta
kontakt med dere for å be dere svare på et kort skjema som kan gi oss et inntrykk av hvordan
tilbudet til barn kommer til å være annerledes denne sommeren sammenliknet med i fjor.
Covid-19-pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars, har gitt omfattende
endringer i barn og unges liv. For å følge med på sårbare barn og unges situasjon har regjeringen
satt ned en koordineringsgruppe med deltakere fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet,
Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for
konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I den forbindelse gjennomfører vi
jevnlige kartlegginger om tilbudet til barn og unge. Koordineringsgruppen vil bruke informasjonen
til å vurdere forslag til tiltak for å bedre tilbudet.
Vi er klar over at dere kanskje ikke har fullstendig oversikt over alt vi spør om, men vi ønsker å
fange opp deres inntrykk av situasjonen og ber om at dere svarer så godt dere kan.»
Det var 75 av 130 respondenter som svarte på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 58, som
vi mener er tilfredsstillende. Vi fikk svar fra organisasjoner som til sammen arrangerte aktiviteter i
alle fylker. Mange av de som svarte, arrangerte aktiviteter i Viken (57 prosent) eller Oslo (52
prosent), og rundt 30 prosent arrangerte aktiviteter i Nordland eller Møre og Romsdal.
Bufdir mottok skriftlig informasjon fra NIF og LNU. De har ikke svart på spørreundersøkelsen, men
informasjonen bekrefter i stort funnene beskrevet i kapittel 2.1–2.4. Vi har inkludert utfyllende
informasjon fra de to organisasjonene i analysen der det er relevant.
De elleve organisasjonene i nettverket som er tilknyttet Fritidserklæringen, ga senest 7. mai i år
tilbakemelding om situasjonen under covid-19-pandemien. Vi har tatt inn relevant informasjon
herfra i analysen i kapittel 2.

2. Hovedfunn
2.1 Kraftig nedgang i planlagte gruppeaktiviteter
Det er et stort spenn blant respondentene i hvor mange barn de har gruppetilbud for. Den største
organisasjonen, Oslo idrettskrets, har aktiviteter for 100 000 barn. I den andre enden av skalaen
finner vi de som vanligvis har tilbud til noen få barn. De sju største organisasjonene som har svart
Bufdir
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på undersøkelsen, hadde aktiviteter for til sammen 169 000 barn sommeren 2019, mens de øvrige
62 hadde aktiviteter for nær 50 000 barn.
Kartleggingen viser med noen få unntak en kraftig nedgang i planlagte sommertilbud for barn i
2020 sammenliknet med 2019. Nesten halvparten av respondentene (49 prosent) planlegger færre
aktiviteter sommeren 2020 enn 2019. Det er flere grunner til denne nedgangen i aktiviteter. Både
smittevernreglene og praktiseringen av reglene oppleves som utfordrende for de som planlegger
og gjennomfører sommertilbud. For å overholde smittevernreglene trengs det også flere ressurser
enn vanlig – for eksempel flere frivillige, større lokaler eller flere busser.
Noen avlyser sommertilbudene helt (19 prosent). I utvalget har to kommuner og tolv
organisasjoner avlyst sine aktiviteter. Blant disse finner vi både tilbud for barn i risikogrupper for
alvorlig covid-19-sykdom, tilbud til sårbare barn og åpne tilbud for alle barn. Eksempler på åpne
tilbud som er avlyst, er sommertilbudet til Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges Musikkorps
Forbund. Disse ga i 2019 tilbud til 3000 barn hver.
Nedgangen i aktivitet blant mange av de mindre aktørene kan veies opp for ved at noen få av de
store aktørene øker sine aktiviteter. For det enkelte barn som ikke kan delta, og det enkelte laget
eller foreningen som har avlyst sin aktivitet, får det likevel store konsekvenser. Bare tre av ti
planlegger for lik eller økt aktivitet.
Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en medlemsorganisasjon for 100
organisasjoner innen kultur, friluft og fritid, livssyn, politikk, student- og elevorganisasjoner. LNU
har ikke svart på spørreundersøkelsen, men generalsekretæren skriver til Bufdir:
« ... mitt inntrykk er at det store flertallet har avlyst, utsatt eller nedskalert årets
sommeraktiviteter, slik at kapasiteten er betydelig redusert i år.»2
Det er imidlertid noen lyspunkter. Ingen av de sju største organisasjonene som ga sommertilbud til
mer enn 5000 deltagere i 2019, har avlyst sine tilbud. Den Norske Turistforening, som i fjor ga
tilbud til 20 000 barn, opprettholder sitt tilbud. To organisasjoner planlegger for økt aktivitet.
Dette er Oslo Idrettskrets som i fjor ga tilbud til 100 000 barn, og Norges Røde Kors som i fjor ga
tilbud til 9000 barn.
Fire av de store organisasjonene planlegger færre aktiviteter, og tre av disse planlegger å mer enn
halvere tilbudet (Norges Jeger- og Fiskerforbund, Noregs ungdomslag og 4H).
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organet i norsk
idrett, med nær 2 100 000 medlemskap fordelt på omtrent 11 000 idrettslag. NIF har ikke svart på
Bufdirs spørreundersøkelse, men har oversendt et notat som gir utfyllende informasjon om
konsekvensene av covid-19-tiltakene for idretten. De skriver om tilbudet generelt:

2

E-post fra LNU til Bufdir datert 26.5.2020

Bufdir

7

«Covid-19-pandemien har hatt store konsekvenser for idrettens tilbud til barn og unge. NIF er
særlig bekymret for at pandemien skal føre til lavere deltakelse fra allerede underrepresenterte
grupper.»
NIF mener at dette gjelder spesielt for barn som har en løs tilknytning til idretten fra før, blant
annet barn og unge i familier med lav inntekt, barn og unge med funksjonsnedsettelser, barn og
unge i familier med minoritetsbakgrunn og da særlig jenter med minoritetsbakgrunn.

2.2 Variasjon i opplevelsen av å forstå smittevernreglene
På spørsmålet «Hvor lett eller vanskelig opplever dere at det er å forstå reglene for smittevern når
det gjelder gruppeaktiviteter for barn i perioden juni–august 2020?», svarer hele 61 prosent av
respondentene at de opplever at det er svært enkelt eller enkelt å forstå reglene. De store
organisasjonene har imidlertid en helt annen opplevelse. Her mener fem av sju at reglene er
vanskelige å forstå. Dette kan både henge sammen med at organisasjonene er mer komplekse
med flere ledd som fylkes- og lokallag, og at de har et tilbud til langt flere barn.
Flere av organisasjonene har utarbeidet smittevernveiledere eller smittevernråd:
•
•
•
•

Frivillighet Norge og Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner: Veileder:
Smittevern i frivillige organisasjoner
Norges Idrettsforbund: Anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet (inkludert retningslinjer
for særforbundene)
Norsk musikkråd: Smittevern for musikkøvelser
Røde Kors: Koronavettreglene

Folkehelseinstituttet bekrefter at det er stor variasjon i opplevelsen av å forstå smittevernreglene.
Instituttet har mottatt mange henvendelser fra kommuner og organisasjoner som ønsker å
arrangere aktiviteter for barn og unge i sommer, og har på bakgrunn av spørsmål og svar
utarbeidet nye smittevernregler for arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter. Disse ble
offentliggjort 28. mai. Folkehelseinstituttet har også publisert verktøy for risikovurdering og
sjekklister som skal gjøre det enklere å følge reglene. Helsedirektoratet har revidert
smittevernveilederen for idrett, og også denne ble offentliggjort 28. mai.

2.3 Smittevern krever ressurser og hindrer gruppeaktiviteter
På spørsmålet «Hvor ressurskrevende tror dere det vil bli å følge smittevernreglene for
gruppeaktivitetene dere har planlagt i perioden juni–august 2020?», svarer hele 84 prosent at
dette vil bli noe eller svært ressurskrevende. LNU beskriver hvordan dette får utslag for deres
medlemsorganisasjoner:

Bufdir

8

«En del organisasjoner avholder flere regionale arrangementer som erstatning som en nasjonal
sommerleir, men det er kostnadsdrivende (særlig lokaler), og disse arrangementene blir derfor
ganske små. I sum legger de også beslag på større kapasitet sentralt enn vanlig.»3
For de store organisasjonene svarer samtlige at dette vil bli noe eller svært ressurskrevende.
På spørsmålet «I hvilken grad opplever dere at smittevernreglene hindrer dere i å gjennomføre
gruppeaktiviteter for barn i perioden juni–august 2020?», svarer 88 prosent av alle respondentene
at de opplever at reglene i stor eller noen grad er til hinder. De store organisasjonene deler denne
opplevelsen.

2.4 Statlige tilskudd er viktig, men opplevelsen av trygghet er
enda viktigere
Over halvparten, 55 prosent, av respondentene har fått uendret statlig støtte til sommertilbud i
2020 sammenliknet med i 2019. 24 prosent har fått økt tilskudd, mens 21 prosent har fått mindre
tilskudd. Flere av organisasjonene og kommunene (43 prosent) oppgir økonomiske utfordringer
med å gjennomføre aktiviteter med dagens smittevernregler.
I sitt notat går NIF enda lenger i sin bekymring. De frykter for at utgiftene som følge av covid-19tiltakene vil få konsekvenser for deltageravgiften og dermed deltagelsen på sikt. I notatet siterer
NIF ulike lokallag:
«Skal vi opprettholde vedlikeholdet må vi på sikt måtte øke kontingent/treningsavgift
kraftig, noe som ikke er ønskelig siden mange i området allerede er lavinntektsfamilier.»
«Hvis c-19-tilstanden vedvarer vil (…) måtte iverksette flere tiltak for å redusere kostnader
og øke medlemskontingent. Dette igjen medfører en risiko for å miste mange medlemmer.
Ringvirkningene over tid er nedleggelse av klubben.»
I undersøkelsen kommer det tydelig frem at organisasjoner og kommuner har behov for mer
informasjon og god veiledning om praktisering av smittevernreglene. Det er et stort behov for at
både brukerne, befolkningen, aktørene selv og deres frivillige har tillit til at aktiviteter kan
gjennomføres på en trygg og god måte. Over halvparten av svarerne, 53 prosent, opplever at frykt
for smitte i stor eller i noen grad holder barn fra å delta på deres aktivitet. Dette understreker
behovet for mer informasjon til befolkningen slik at disse har tillit til at det er trygt å delta på
aktiviteter. NIFs notat til Bufdir underbygger funnet om at frykt for smitte er en av flere
utfordringer som kan påvirke barn og unges deltakelse i idrett – også etter sommerferien.
En av tre respondenter opplever det som vanskeligere å rekruttere frivillige eller ledere til
aktiviteter de har planlagt i perioden juni–august 2020. På bakgrunn av svarene i undersøkelsen
mener Bufdir at en økning i statlige tilskudd til sommeraktiviteter til barn og unge vil få best effekt

3

Ibid
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dersom de kombineres med informasjonstiltak rettet mot befolkningen, kommuner og
organisasjoner.

2.5 Liten endring i aktivitetstilbudet til enkeltbarn
Mange av barna med individuelle tilbud har særlig behov for aktiviteter, og er av ulike årsaker
sårbare barn. Av 75 respondenter har 21 planer om aktivitetstilbud til enkeltbarn. Også her er det
et stort spenn blant respondentene i hvor mange barn de har tilbud til. Den største organisasjonen
har tilbud til 500 enkeltbarn, mens andre har tilbud til noen få barn.
Det er mindre reduksjon i tilbudet til enkeltbarn enn til gruppeaktiviteter. 33 prosent har redusert
(28 prosent) eller ingen (6 prosent) aktivitet til enkeltbarn i 2020. 56 prosent planlegger imidlertid
å opprettholde aktivitetene, og 11 prosent planlegger å gi tilbud til flere.
Over halvparten opplever ikke smittevernreglene som en hindring for aktiviteter til enkeltbarn. En
av tre opplever at smittevernreglene i stor eller i noen grad er til hinder for å gjennomføre
aktiviteter. Det ser ut til at disse barna ikke tilhører risikogrupper for alvorlig covid-19-sykdom, noe
som antagelig bidrar til å opprettholde tilbudene.

3. Veien videre
Tilgang til sommeraktiviteter innen idrett, kunst og kultur er en viktig del av veien tilbake til en
normal hverdag for barn og unge. Det er viktigere enn noen gang at barn og unge har tilgang til
arenaer og møteplasser med trygge rammer der de kan være sammen med andre unge.
Kartleggingen viser uten tvil at det er nedgang i aktivitetene til organisasjoner og kommuner
sommeren 2020 sammenliknet med 2019. Aktiviteten i de sju største organisasjonene reduseres i
mindre grad, og et par av dem øker aktiviteten. Noen av de som avlyser sommertilbudene, er
organisasjoner som har medlemmer i risikogrupper, men det er også en rekke kommuner og
organisasjoner som avlyser uavhengig av barnas sårbarhet.
Bufdir anbefaler at myndighetene har forståelse for hva kommuner og organisasjoner klarer å
gjennomføre og tilby av sommeraktiviteter på kort varsel. Bufdir anbefaler å prioritere
normalisering og åpning av både organiserte og uorganiserte sommertilbud i de største
kommunene. Her er barnepopulasjonen størst og det er flest barn og unge i lavinntektsfamilier
(www.barnefattigdom.no). Eksempelvis er Sommerskolen 2020 i Oslo avlyst, men kommunen har
fått opp flere lokale tilbud til barn og unge i levekårsutsatte områder.
Mange barn, unge og foreldre er redde for smitte og er usikre på hva som er trygt å delta på av
sommertilbud. Etter to måneder med koronastenging og lite sosial kontakt er det viktig å ha noen
åpne fritidstilbud og aktiviteter i løpet av sommerferien. Det er særlig viktig at de sårbare barna
tilbys sosialt samvær i stabile og trygge rammer.
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3.1 Motivere til økt aktivitet
Vi anbefaler at koordineringsgruppen henvender seg til regjeringen med følgende råd:
•

•

•
•

Regjeringen bør bidra til å normalisere eller åpne sommertilbudene, også fritidsklubber og
åpne møteplasser for ungdom. Dette gjelder både tilbud i regi av organisasjoner,
kommuner og private. Oppfordringen bør gå ut i hver sektor og via partene i
Fritidserklæringen. Her er Kulturdepartementet, Barne- og familiedepartementet og
Kunnskapsdepartementet sentrale.
Regjeringen bør ta kontakt med erklæringsgruppen i Fritidserklæringen for å normalisere
eller åpne sommertilbudene. Dette gjelder regjeringen ved flere departementer, KS og
sentrale organisasjoner som er parter i Fritidserklæringen, se
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_
fritidserklaeringen.pdf 4
Regjeringen bør gjennom media oppfordre foreldre til å la barna delta på tilgjengelige og
trygge sommertilbud.
Arbeids- og sosialdepartementet bør legge til rette for at NAV-kontorene kan bistå
enkeltbarn fra familier med lav inntekt med supplerende sosialhjelp for å kunne delta på
aktiviteter med egenandel.

3.2 Informasjon og tilpasset veiledning om smittevern
Denne kartleggingen har avdekket et stort behov i organisasjoner og kommuner for informasjon
og tilpasset veiledning om praktisering av smittevern. Vi anbefaler at Folkehelseinstituttet fortsatt
tilbyr råd- og veiledning om praktisering av smittevernreglene slik at sommertilbudene kan
gjennomføres, og slik at møteplasser for ungdom kan åpnes på en trygg og god måte. Bufdir
anbefaler at slik veiledning utformes i samarbeid mellom frivillige organisasjoner, KS,
Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
Folkehelseinstituttet har parallelt med denne kartleggingen utarbeidet nye smittevernregler for
arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter med verktøy for risikovurdering og sjekklister som
skal gjøre det enklere å følge reglene. Helsedirektoratet har også revidert smittevernveilederen for
idrett. De nye reglene gjelder fra 28. mai. Frivilligheten har utarbeidet egne råd og veiledere (se
kapittel 2.2.). Dette tyder på at organisasjonene har behov for å tilpasse informasjonen om
smittevernreglene fra myndighetene slik at det er lettere å forstå og praktisere reglene. Vi
anbefaler at koordineringsgruppen ved Folkehelseinstituttet og/eller Helsedirektoratet er koblet
tett på i revideringen av disse.
Vi anbefaler at koordineringsgruppen henvender seg til relevante statlige etater,
fylkesmannsembeter og KS for å dele informasjon om tilgjengelige smittevernveiledere fra
helsemyndighetene og frivilligheten.

4

Utover partene nevnt i lenken vil Unge funksjonshemmede og Norges musikkråd tas inn som parter i 2020.
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Det etablerte nettverket for Fritidserklæringen kan oppfordres til å dele informasjon om
smittevernregler og verktøy. Nettverket antas å kunne bidra til å effektivisere en
veiledningstjeneste på smittevernpraktisering, og til å gi informasjon tilbake til myndighetene om
hvordan smittevernreglene og verktøyene fungerer.

3.3 Er det mulig å myke opp smittevernreglene?
Smittevernreglene er til hinder for sommeraktiviteter for barn og unge. Flere av respondentene
skriver i fritekst at reglene i seg selv gjør det umulig å opprettholde tilbudet. Dersom det er behov
for å drøfte eventuell oppmykning eller tilpasning av smittevernreglene er nettverket for
Fritidserklæringen et godt forum. LNU skriver i en e-post 1. juni 2020:
«Nå tillates fysisk kontakt mellom barn og unge i idretten. Det er uklart i hvilken grad det også
vil gjelde aktivitetene i andre barne- og ungdomsorganisasjoner, men det ville vært en stor
lettelse for organisasjonenes planlegging av sommeraktiviteter.»

3.4 Sommerjobber for ungdom
Denne kartleggingen omfatter ikke sommerjobber, men Bufdir er bekymret for om markedet for
sommerjobber for ungdom går ned, og at dette får spesielt negative utfall som følge av covid-19.
Vi anbefaler derfor at koordineringsgruppen drøfter om regjeringen bør gå i dialog med KS,
organisasjoner og private aktører for å legge til rette for at flere ungdommer kan få sommerjobb
både i tilbud rettet mot barn og unge, og i virksomhetene generelt. Regjeringen ved flere
departementer kan her hente inspirasjon fra kommuner som Oslo og Lierne. Alvern kommune har
hatt et bredt tilbud om sommerjobb for ungdom tidligere år, men i 2020 er tilbudet avlyst på
grunn av covid-19-tiltakene.

4. Vedlegg
4.1 Spørreskjema fra Bufdir
Endring i aktivitetstilbudet til barn sommeren 2020
Covid-19-pandemien og smitteverntiltakene som ble iverksatt fra 13. mars har gitt omfattende
endringer i barn og unges liv. For å følge med på sårbare barn og unges situasjon har regjeringen
satt ned en koordineringsgruppe med deltakere fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet,
Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for
konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
I den forbindelse gjennomfører vi jevnlige kartlegginger om tilbudet til barn og unge.
Koordineringsgruppen vil bruke informasjonen til å vurdere forslag til tiltak for å bedre tilbudet.
Vi er klar over at dere kanskje ikke har fullstendig oversikt over alt vi spør om, men vi ønsker å
fange opp deres inntrykk av situasjonen og ber om at dere svarer så godt dere kan.
Bufdir
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I denne undersøkelsen er vi ute etter endringen i tilbud om aktivitet til barn i perioden juni–august
2020 sammenliknet med perioden juni–august 2019.
Målgruppen for denne undersøkelsen er kommuner og organisasjoner som arrangerte tilbud til
barn sommeren 2019. For de av dere som er sentralledd eller paraplyer, ber vi dere gjøre en
vurdering av endringer i tilbudet til underliggende ledd samlet sett.
Vi ønsker at dere besvarer skjemaet innen tirsdag 26. mai kl. 16.00.
Hvem svarer du for nå?
Målgruppen for denne undersøkelsen er kommuner og organisasjoner som arrangerte tilbud til
barn i perioden juni–august 2019.
•
•
•

kommune
frivillig organisasjon
annet

Hva er navnet på din kommune eller organisasjon?
I hvilke fylker arrangerte dere aktiviteter for barn i perioden juni–august 2019?
Flere svar mulig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Troms og Finnmark
Nordland
Trøndelag
Møre og Romsdal
Vestland
Rogaland
Agder
Vestfold og Telemark
Viken
Innlandet
Oslo

1 Gruppetilbud for barn
Omtrent hvor mange barn deltok på gruppeaktiviteter arrangert av dere i perioden juni–august
2019?
Vi er ute etter gruppeaktiviteter hvor barn fysisk møter andre barn, ikke tilbud til enkeltbarn. Vi er
ute etter et generelt anslag for å vite størrelsesorden på deres tilbud 2019, for enkelte vil det være
nærmeste titall og for andre nærmeste titusen.
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Hvor mange barn planlegger dere gruppeaktiviteter for i perioden juni–august 2020
sammenliknet med perioden juni–august 2019?
Vi er ute etter gruppeaktiviteter hvor barn fysisk møter andre barn, ikke tilbud til enkeltbarn.
•
•
•
•
•
•

under halvparten
omtrent halvparten
over halvparten
omtrent like mange
flere
planlegger ikke gruppeaktiviteter for noen barn sommeren 2020

Hvor lett eller vanskelig opplever dere at det er å forstå reglene for smittevern når det gjelder
gruppeaktiviteter for barn i perioden juni–august 2020?
Vi tenker på de reglene dere forholder dere til per i dag.
•
•
•
•
•

svært enkelt
enkelt
vanskelig
svært vanskelig
vet ikke / ikke relevant

Hvor ressurskrevende tror dere det vil bli å følge smittevernreglene for gruppeaktivitetene dere
har planlagt i perioden juni–august 2020?
Vi er ute etter deres vurdering av hvor mye menneskelige og økonomiske ressurser dere tror det
vil kreve å følge smittevernreglene for de aktivitetene dere faktisk har planlagt å gjennomføre i
perioden juni–august.
•
•
•
•
•

svært ressurskrevende
noe ressurskrevende
lite ressurskrevende
svært lite ressurskrevende
vet ikke / ikke relevant

I hvilken grad opplever dere at smittevernreglene hindrer dere i å gjennomføre
gruppeaktiviteter for barn i perioden juni–august 2020?
•
•
•
•
•

Bufdir
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Får dere flere eller færre henvendelser om barn som ønsker å delta på gruppeaktiviteter i
perioden juni–august 2020 sammenliknet med perioden juni–august 2019?
•
•
•
•

flere
uendret mengde
færre
vet ikke / ikke relevant

2 Tilbud til enkeltbarn
Her spør vi om tilbud hvor kun ett barn deltar.
Omtrent hvor mange barn deltok på aktiviteter for bare ett barn i perioden juni–august 2019?
For eksempel opplæring i et instrument, individuell trening eller tilpassede aktivitetstilbud. Vi er
ute etter aktiviteter hvor ett barn fysisk var sammen med voksne.
Hvor mange enkeltbarn planlegger dere aktiviteter for i perioden juni–august 2020
sammenliknet med perioden juni–august 2019?
For eksempel opplæring i et instrument, individuell trening eller tilpassede aktivitetstilbud. Vi er
ute etter aktiviteter hvor ett barn fysisk er sammen med voksne.
•
•
•
•
•
•

under halvparten
omtrent halvparten
over halvparten
omtrent like mange
flere
planlegger ikke aktiviteter for enkeltbarn sommeren 2020

Får dere flere eller færre henvendelser om enkeltbarn som ønsker å delta på aktiviteter i
perioden juni–august 2020 sammenliknet med perioden juni–august 2019?
For eksempel opplæring i et instrument, individuell trening eller tilpassede aktivitetstilbud. Vi er
ute etter aktiviteter hvor ett barn fysisk er sammen med voksne.
•
•
•
•

flere
uendret mengde
færre
vet ikke / ikke relevant

I hvilken grad opplever dere at smittevernreglene hindrer dere i å gjennomføre aktiviteter hvor
kun ett barn deltar i perioden juni–august 2020?
For eksempel opplæring i et instrument, individuell trening eller tilpassede aktivitetstilbud. Vi er
ute etter aktiviteter hvor ett barn fysisk er sammen med voksne.
Bufdir
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•
•
•
•
•

i stor grad
i noen grad
i liten grad
i ingen grad
vet ikke / ikke relevant

3 Andre spørsmål om deres tilbud til barn i perioden juni–august 2020
Har dere fått tilsagn om større eller mindre statlig tilskudd til aktiviteter for barn i perioden
juni–august 2020 sammenliknet med perioden juni–august 2019?
•
•
•

større tilskudd
uendret
mindre tilskudd

I hvilken grad opplever dere at frykt for smitte holder barn fra å delta på aktivitetene deres?
•
•
•
•
•

i stor grad
i noen grad
i liten grad
i ingen grad
vet ikke / ikke relevant

Opplever dere det som enklere eller vanskeligere å rekruttere frivillige eller ledere til aktiviteter
dere planlegger i perioden juni–august 2020?
•
•
•
•

enklere
uendret
vanskeligere
vet ikke / ikke relevant

Hva skal til for at dere skal arrangere sommeraktiviteter for like mange eller flere barn i 2020
sammenliknet med 2019?
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