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NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - SØKNAD
BYDEL ALNA
Sammendrag:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe
fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å
bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferieog fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.
Norges kommuner og de 8 utvalgte bydelene i Oslo skal foreta en politisk og administrativ
vurdering og prioritering av alle innkomne søknader. Prioriteringene bør gis på grunnlag av
konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen og bydelen, og på bakgrunn
av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom.
Tilskuddsordningen ble utlyst på bydelens nettsider og i Akersavis Groruddalen og
Aftenposten. Bydel Alna har mottatt 13 søknader om tilskudd innen fristen 24. januar 2013 på
til sammen 3 582 520 kroner.
Saksframstilling:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom. Tilskuddsordningen har barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer som
målgruppe. Den skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge får
delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt
og sosiale situasjon.
Fattigdom i barnefamilier i Norge omtales ofte som et storbyfenomen, og den samlede
andelen barn i fattige familier i Oslo er på 14,4 prosent, dette er nærmest dobbelt så høy som
den samlede andelen i Norge1. Nyere tall fra SSB viser at det er store variasjoner mellom
bydelene i Oslo, hvorpå bydelen med lavest forekomst av barn i fattige familier, Ullern, i
prosentandel ligger på 4,7, mens den høyeste andelen innenfor en bydel, Gamle Oslo, er 30,1
prosent. Bydel Alna har en andel på 19,3 prosent barn som lever i fattige familier, og dette
utgjør 2 034 barn i alderen 0 – 172. Bydel Alna etterfølger Bydel Gamle Oslo med flest
(i antall) barn som lever i fattige familier.
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«Barnefattigdom i Norge. Omfang, utvikling og geografisk variasjon», Fafo 2009.
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Andelen barn i fattige familier i Oslo er ikke bare langt høyere enn den samlede andelen i
Norge, andelen er også økende. Oslo kommune har derfor økt fokuset på problematikken.
I Oslo bystyres verbalvedtak nr. H45 «Bekjempelse av fattigdom» bes byrådet gjennomgå
tiltak som er rettet inn mot å bekjempe fattigdom, for å se om disse kan bli bedre og mer
effektive og om det eventuelt foreligger behov for nye tiltak.
Bydel Alna vedtok i 2013 «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 –
2016» og har gjennom dette dokumentet definert egne lokale forhold, strategier og tiltak, og
utviklet en egen handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier jfr. «Budsjett, Bydel Alna 2013,
kapittel 5» «Hovedprioriteringer i økonomiperioden 2013 – 2016». Bydelen målretter gjennom
planen sin egen innsats. Men arbeid med bekjempelse og forebygging av fattigdom i barnefamilier
er komplekst og går på tvers av både fag og sektorer. Mange årsaksforhold ligger utenfor bydelens
ansvar og tjenesteapparat. For gode og varige resultater, kreves en samlet innsats over tid av ulike
aktører, både kommunale tjenester, Utdanningsetaten, NAV og andre statlige aktører.
Bydel Alna har tjenester og virkemidler som både bekjemper og forebygger fattigdom i
barnefamilier, dette til tross så øker andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier.
Flere faktorer som påvirker omfanget av barn som vokser opp i fattige familier ligger utenfor
Bydel Alnas kontroll. For å redusere andelen barn som vokser opp i fattige familier og for å bedre
levekårene til disse familiene er det behov for å intensivere, koordinere og målrette arbeidet med
fattigdomsproblematikk i bydelen. Gjennom «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel
Alna 2013 – 2016» legger bydelen til grunn strategier både for å bekjempe fattigdom i
barnefamilier i forhold til dagens situasjonsbilde og strategier for å forebygge fremtidig fattigdom
i barnefamilier.
Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og
ungdom. Alle kommuner i landet og 8 utvalgte bydeler i Oslo inviteres til å søke om tilskudd til
tiltak som:
a) Bidrar til deltakelse og medvirkning for målgruppen i kultur og fritidsaktiviteter
b) Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i
ferieaktiviteter
c) Bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer
I tillegg til å fremme deltakelse for målgruppen skal tiltakene bidra til et mer inkluderende
fritidsmiljø gjennom å:
 Henvende seg til barn og ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og
fritidstilbud
 Fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter
 Fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 Bidra til sosial inkludering og gjensidig aksept
 Forebygge uønsket sosial atferd
Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om
midler. Søknadene er sendt til bydelen som foretar en politisk og administrativ vurdering og
prioritering av alle innkomne søknader. Kriteriene og formålene i rundskriv Q-41/2013 er
grunnlag for denne prioriteringen.
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«Barnefattigdom i Oslo», Helse- og velferdsetaten, 2011.
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Tilskuddsordningen har vært utlyst på bydelens nettsider, Akers Avis Groruddalen og
Aftenposten, med søknadsfrist 24. januar 2014.
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Målgruppen her er barn, unge og familier som er berørt av fattigdomsproblemer
Det kan søkes om:
1. Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i
målgruppen i kultur- og fritidsaktiviteter
2. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av
fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter
3. Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer
Tilskudd gis for inntil ett år av gangen. Det er for 2014 kommet inn 13 søknader til
tilskuddsordningen.
Søkere:
1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr 470 000 til et
kriminalforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot
ungdom.
2. Furuset Allidrett søker om kr500 000 til juniorklubb på Gran skole, et fritidstilbud for
elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole.
3. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om støtte til kultur- og
fritidsaktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadssum kr 133 400
4. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om støtte til ferietilbud med
hesteaktiviteter til barn av fattige familier i Oslo Øst. Tiltaket rettes primært mot barn av
foreldre på Kvalifiseringsprogrammet. Søknadssum kr 92 000
5. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om støtte til kultur- og
fritidsaktiviteter for minoritetsspråklige barn i Oslo Øst. Søknadssum kr 430 000
6. ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ – søker om kr 75 800 til kultur- og
fritidstiltak (musikk og data) for barn, ungdom og foreldre.
7. ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ søker om støtte til et 2 dager
reiseseminar for barn, unge og familier. Søknadssum kr. 102.420
8. «Mennesker i Fokus» - en frivillig organisasjon for integrering og inkludering av
innvandrerbefolkningen i det norske samfunn. Det søkes om ferietilbud – en båttur Oslo
/Kiel for familier. Søknadssum kr 136 000
9. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr 300 000 til et lavterskeltilbud til barn og unge
som ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter og
instruktør. Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs.
10. Nordre Lindeberg gård søker om kr 152 900 til prosjektet «Minibønder etter skoletid» for
tilbud til barn/unge en ettermiddag i uken.
11. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om
kr 600 000 til ferieklubben for turer og aktiviteter i skoleferiene.
12. Foreldregruppe på Teisen, Bryn, Ulven og Fjellhus i samarbeid med Bydel Alna, Enhet for
kultur, møteplasser og frivillighet, søker om kr 90 000 til danseundervisning på Bryn
skole.
13. Furuset ungdomssenter, søker om kr 500 000 til aktiviteter etter skoletid. Tiltaket inngår i
et forebyggingsprogram og inngår i et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid.
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Vurdering av de enkelte søknadene og bakgrunn for prioritering:
Norges kommuner og de 8 utvalgte bydelene i Oslo skal foreta en politisk og administrativ
vurdering og prioritering av alle innkomne søknader. Bufdir skriver i sin veileder: Prioriteringene
bør gis på grunnlag av konkrete målsettinger for barne- og ungdomsarbeidet i kommunen og
bydelen, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. Det anbefales at
tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitikk og i
kommunen og bydelens planarbeid. Det skal legges til rette for at barn og ungdom kan delta og ha
innflytelse i prioritering, planlegging og gjennomføring av arbeidet, der det er naturlig.
Bufdir har opplyst videre at de vil prioritere følgende i 2014:
-

Søknader fra kommuner og bydeler med store levekårsproblemer

-

Tiltaksutvikling som skjer i et samarbeid mellom frivilligsektor og forebyggende
tjenester.

I henhold til overnevnte velger Bydel Alna å se søknadene i lys av bydelens ulike strategiplaner og
styringsdokumenter. Spesielt viktig er tidligere nevnte «Handlingsplan mot fattigdom i
barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016» som legger til grunn at forebygging og bekjempelse av
fattigdom både er komplisert og fag- og sektoroverskridende. Handlingsplanen supplerer og
avgrenser derfor mot flere andre planer. Strategisk plan 2013 – 2016 er handlingsplanens
overordnede styringsdokument, mens Lokal folkehelseplan 2013 – 2016, Boligsosial plan for
Bydel Alna, SaLTo handlingsprogram i Bydel Alna, Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Bydel
Alna og Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Bydel Alna etc. er viktige supplerende planer.
Søknad nr. 1: S.T.O.L.T, et samarbeid med bydelene Stovner, Grorud og Bjerke
S.T.O.L.T. er et kriminalitetsforebyggende tiltak med fokus på miljøarbeid rettet mot utsatte barn
og unge. Samtidig er det et sysselsettings- og integreringstiltak rettet mot eldre ungdom. Prosjektet
tar utgangspunkt i marginalisert ungdom og unge voksne – og gjennomfører et omfattende 6
måneders opplæringsprogram. Programmet består av kurs, hospitering/arbeidstrening, veiledning,
familiesamarbeid, ansvarsgrupper og relasjonsbygging. Samarbeidet i Groruddalsbydelene har gitt
gode erfaringer som det ønskes å bygge videre på. Bydelen prioriter dette tiltaket høyt da det er et
av tiltakene i «Handlingsplan mot fattigdom i barnefamilier, Bydel Alna 2013 – 2016- strategi 5:
ungdom – forebygging hindre frafall».
Søknaden prioriteres som nr. 1.
Søknad nr. 2: Juniorklubb på Gran skole
Furuset idrettsforening har overtatt ansvaret for gjennomføring av Juniorklubb på Gran skole for
elever på 1.-4. trinn. Tilbudet er gratis og foregår hver torsdag fra kl. 16.00 til 19.30. Det har
eksistert i mange år og benyttes av et stort antall barn. Aktivitetstilbudet tilrettelegges av lærere fra
Gran skole, foreldre og ledere fra Alnaskolen. I 2013 ble tilbudet utvidet med to dager i Furuset
Forum med gratis allidrettsaktiviteter. Tiltaket beskrives som et folkehelsetiltak, og idrettslaget
har et formalisert samarbeid med Nav via prosjektet «Barnet i fokus».
Bydelen vurderer tiltaket som positivt, men mener at utvidelsen med gratis allidrettsaktiviteter
ikke bør dekkes inn under denne tilskuddsordningen. Målgruppen av barn er i aktivitetsskolealder
og tilbudet kan således bli et gratis alternativ til dette tilbudet. Bydelen mener også at juniorklubb
tilbudet torsdager burde involvert flere foreldre, slik at tiltaket hadde hatt en større
foreldremedvirkning. Bydelen vil oppfordre søker til å finne andre tilskuddordninger som for
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eksempel Oslo idrettskrets. Alna bydel støtter også Furuset idrettsforening med 1,1 millioner i året
til å gjennomføre fritidsaktiviteter for barn og unge.
Søknaden prioriteres som nr. 9
Søknad nr. 3: Barn med nedsatt funksjonsevne - hesteaktiviteter
Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker tilskudd til ridning for barn med lettere
funksjonsnedsettelser. Tiltaket retter seg mot barn og unge som faller utenfor terapiridningen, men
som også faller utenfor i lek og aktiviteter med andre barn pga dårlig motorikk og balanse.
Ridning tenkes brukt som helsefremmende tiltak for bl.a. å styrke kroppsbeherskelse og
koordinasjon. Tilbudet omfatter 2 grupper på 5 barn vår- og høstsemester, 1 time over 10 uker.
Det bygges på tidligere erfaringer gjort med barn med lettere funksjonsnedsettelser. Det
samarbeides med Kvalifiseringsprogrammet og skolene. Søknaden vurderes som viktig da det har
fokus på barn- og unge med nedsatt funksjonsevne. Denne gruppen har ikke like mange
aktivitetstilbud som funksjonsfriske og vil i tillegg rette seg mot familier som er berørt av
fattigdomsproblematikk.
Søknaden prioriteres som nr. 5
Søknad nr. 4: Ferietilbud med hesteaktivititeter
Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker tilskudd til sommerkurs med hest for
ungdom mellom 10-18 år, primært minoritetsspråklige barn med foresatte i
Kvalifiseringsprogrammet. Det er innledet samarbeid med skolene for å nå elever som trenger et
ferietilbud de ellers ikke ville hatt råd til. Tiltaket gjennomføres over 5 uker i sommerferien, og vil
gå til 25 barn (5 grupper à 5 barn i en uke). Kurset skal inneholde teori/ stell av hest og ridetimer.
Fysisk og motorisk aktivitet vektlegges samtidig som det skal gi mestringsglede og selvtillit.
Søknaden prioriteres som nr. se søknad 5
Søknad nr. 5: Minoritetsspråklige barn i Oslo Øst og hestesport
Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker tilskudd til en gruppe på 8 barn for
ridning og hestestell 2 timer pr uke over 15 uker vår- og høstsemester. Samme målgruppe og
målsetting som forannevnte tiltak.
Søknad nr. 4 og nr. 5 vurderes som meget like og behandles som en søknad. Dette i forståelse med
søker. Søknaden vurderes som positivt, og bydelen vet at det er mange barn og unge på
ridesenteret i dag som ikke kan delta da de ikke har penger til å delta på det ordinære tilbudet.
Bydelen anbefaler at tiltakene gjennomføres, i en kostnadsramme på kr 150 000,- slik at man kan
få startet opp tilbudet og gjort seg erfaringer.
Søknadene prioriteres som nr. 8
Søknad nr. 6: Utdanningsmotivasjon Seminar og mestringsarenaer
En ny organisasjon som kaller seg ILM (inkludering, likestilling & miljø) vil opprette en
møteplass hvor barn og foreldre kan komme sammen, og hvor deltakerne skal kunne lære å spille
et instrument og hvor de skal få datakunnskaper. Tiltaket skal foregå over 3 måneder, 3 timer hver
uke og omfatte hele aldersspekteret barn, unge og familier.
Organisasjonen oppgir å samarbeide med bl.a. Oslo kommune (leierlokaler på Lindeberg), Irakisk
fredskvinner i Norge, politi og skoler i Alna.
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Bydelen vurderer tiltaket som overlappende da det finnes i bydelen musikktilbud på
fritidsklubbene og på musikkskolen. Instrument- og sangopplæringen vurderes også som meget
smalt – og på den måten ikke favner bredt nok ut som et tilbud for alle. Dataopplæring fås i dag
ved bydelens skoler. Bydelen oppfordrer ILM til å søke midler for instrument- og sanglæring ved
andre tilskuddsordninger som for eksempel IMDI eller Kulturrådet.
Søknaden prioriteres som nr. 12
Søknad nr. 7: Utdanningsmotivasjon Seminar
Organisasjonen ILM søker også støtte til et 2 dagers reisekurs med Color Line fra Oslo til Kiel for
30 deltakere. Kurset er et integreringstiltak for minoritetsspråklige familier som på denne måten
skal få kunnskaper om det norske samfunnet og hvor kommunikasjon mellom barn/unge og
foreldre vektlegges.
Tiltaket vurderes som positivt og forebyggende. Det jobbes strategisk i bydelen med ulike
foreldreveielderprogram og satt i rett kontekst gir dette foreldre en ressursmobilisering og
mestring av foreldrerollen. Bydelen kjenner ikke til ILM som organisasjon og deres
gjennomføringsevne, men anbefaler at tiltaket kan få støtte til gjennomføring av kurset, men ikke
reisen – total kostnadsramme på kr 20 000,-. Bydelen kan også bistå med lokale, og mener at valg
av arena er for kostbart og lite hensiktsmessig.
Søknaden prioriteres som nr. 11
Søknad nr. 8: Ferie- og aktivitetstilbud til familier berørt av fattigdom
Organisasjonen «Mennesker i Fokus» søker midler til en båttur Oslo/Kiel for 30 deltakere.
Søknaden er i hovedsak sammenfallende med søknad fra ILM.
Tiltaket vurderes som positivt og forebyggende. Det jobbes strategisk i bydelen med ulike
foreldreveilederprogram og satt i rett kontekst gir dette foreldre en ressursmobilisering og
mestring av foreldrerollen. Bydelen kjenner til organisasjonen som også arrangerer «Julaften for
alle» i Furuset Forum. Bydelen anbefaler at tiltaket kan få støtte til gjennomføringen av kurset,
men ikke reisen – total kostnadsramme på kr 20 000,-. Bydelen kan også bistå med lokale, og
mener at valg av arena er for kostbart og lite hensiktsmessig. Alna bydel er også informert fra
søker at det formelt ikke er inngått et samarbeid med bydelens tjenester som barnevernet,
fagsenteret for barn og unge m.fl., men at det er intensjonen.
Søknaden prioriteres som nr. 10
Søknad nr. 9: Bydel Alnas Musikkverksted
Enhet for ungdom og kultur i Bydel Alna søker om videreføring av musikktilbud, spesielt rettet
mot barn med minoritetsbakgrunn og familier som ikke har råd til å benytte seg av organisert
musikkundervisning. Tilbudet beskrives som et lavterskeltilbud og har vært i drift i fire år.
Hovedaktiviteten er å gi barn og unge tilgang på øvingsrom, instrumenter og instruktører, samt
gjennomføre konserter. I 2013 ble tilbudet utvidet til også å omfatte lydstudio og beats.
Musikkverkstedet beskrives også som en alternativ mestringsarena, og har en forbyggende
funksjon ved at uorganisert ungdom med musikkinteresse trekkes til en kulturarena med gode
forbilder. Tilbudet rettes mot barn og ungdom i bydelen i alderen 13-20 år. Deltakerne får
kvalifisere seg som instruktører for nybegynnere. Søknaden vurderes som viktig, da dette tiltaket
treffer barn og unge som ikke søker seg til organiserte aktiviteter. Det å gi barn og unge
kulturerfaringer, være en mestringsarena, samt kvalifiserende er både fattigdomsbekjempende og
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avbøtende. Tiltaket er i tråd med bydelen fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak
ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus.»
Søknaden prioriteres som nr. 6
Søknad nr. 10: «Minibønder etter skoletid»
Prosjektet skal gjennomføres ved Nordre Lindeberg gård. Besøksgården har stor pågang av barn
som ønsker å delta i dyrestell. En barne- og ungdomsarbeider skal ivareta aktiviteten og deltakerne
for å sikre tett voksenkontakt for barn som trenger det. Aktiviteten skal være et lavterskeltilbud, en
møteplass for å etablere nye vennskap og der deltakerne skal delta i både planlegging, i
fellesaktiviteter og i det praktiske arbeidet med dyra. Søknaden vurderes som viktig da det
erfaringsmessig er ofte ensomme barn og unge som oppsøker gården fra lokalmiljøet. Fra 2014 –
2016 er Lindeberg området et prioritert område i bydelen gjennom Groruddalssatsningen
områdeløft. Tiltaket er i tråd med bydelen fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak
ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus.»
Søknaden prioriteres som nr. 4
Søknad nr.11: Ferie- og fritidstiltak
Det søkes om støtte til ferieklubb for utsatte barn i skoleferiene. Tiltaket består av ulike turer og
aktiviteter med erfarne ledere. Rekruttering foregår via fritidsklubbene og det samarbeides med
skolene, barnevern, feltteam, Nav og foreldre. 1 2013 ble det gjennomført både dagsturer og
overnattingsturer, samt opplevelser og aktiviteter for over 1000 barn. Erfaringene fra dette tiltaket
viser også at man treffer rett i målgruppa for tilskuddsordningen. Interessen er svært stor, og ved å
kunne tilby turer og aktiviteter, med liten eller ingen egenandel, har flere barn og unge i bydelen
mulighet til å få denne typen opplevelser. Søknaden vurderes som et meget viktig tiltak som
treffer målgruppen godt. Videre er tiltaket i tråd med bydelen fattigdomsplan – strategi 3 «Mer
målrettede tiltak ovenfor barn i fattige familier. Barnefokus.» Bydel Alna har god erfaring med
fritidsklubbenes tilbud som har vært gjennomført i en årrekke, der det blir levert tilbud av god
kvalitet med erfarne ledere.
Søknaden prioriteres som nr. 2
Søknad nr. 12: Danseundervisning
Tiltaket består av å gjennomføre danseundervisning. Dette er et samarbeid mellom Enhet for
kultur, møteplasser og frivillighet, og foreldre fra Bryn, Teisen, Ulven og Fjellhus – tiltaket driftes
av foreldrene. Dansekursene er et tilbud til barn fra 3.-7. klasse. Tilbudet er et lavterskeltilbud med
vekt på integrering og utvikling av felles interesser.
Søknaden vurderes som viktig for bydelen, da dette er tiltak sør i bydelen med mindre tilbud til
barn og unge enn lenger nord. Gjennom tre år har foreldregruppen, som ledes av mor og danser
Reidun Svabø, gjennomført kurs for barn og unge, og fått til flere flotte arrangementer og
forestillinger.
Søknaden prioriteres som nr. 7
Søknad nr. 13: Gran åpen skole
Tiltaket foregår på skolen, og inngår i et forebyggende program. Målsettingen er å gi barn og unge
en arena for sosialt samvær etter skoletid, og rettes spesielt mot elever fra mottaksklassene. For
disse elevene kan dette være deres første fritidsarena i Norge og et sted for å knytte venner i
nærmiljøet. Tilbudet er for elever fra 5.-10.klasse på Gran og Furuset skole og med mange ulike
aktiviteter. Ballaktiviteter foregår også i Furuset idrettshall og samarbeider med bibliotekfilialen
på Furuset. Søknaden vurderes som viktig for barn og unge på Furuset. Dette er et tiltak som gir et
helhetlig tilbud til barn og unge i et område som kjennetegnes av en del sosiale problemer, og barn
og unge berørt av fattigdomsproblematikk. Tiltaket er mer med på å gi barn og unge mulighet til
kvalifisering gjennom forebyggende program som benytter ulike metoder for ulike klassetrinn.
Ressursmobilisering og kvalifisering er viktig i bydelens strategiplaner. Tiltaket er gratis, noe som
gjør arenaen både inkluderende og sosial. Tradisjonelt gir tilbudet også mange jenter som er
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utestengt fra fritidsarenaen et tilbud da tiltaket er lokalisert på Gran skole. Tiltaket er i tråd med
bydelen fattigdomsplan – strategi 3 «Mer målrettede tiltak ovenfor barn i fattige familier.
Barnefokus.»
Søknaden prioriteres som nr. 3.
Bydel Alna prioriterer følgende:
1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr 470 000 til et
kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot
ungdom. Søknad nr. 1.
2.

Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om
kr 600 000 til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Søknad nr. 11.

3.

Bydel Alna, Furuset ungdomssenter, søker om kr 500 000 til aktiviteter etter skoletid. Tiltaket
inngår i et forebyggingsprogram og i et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid.
Søknad nr. 13.

4.

Nordre Lindeberg gård søker om kr 152 900 til prosjektet «Minibønder etter skoletid»
for tilbud til barn/unge en ettermiddag i uken. Søknad nr. 10.

5.

Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om støtte til kultur- og
fritidsaktiviteter for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadssum kr 133 400.
Søknad nr. 3.

6.

Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr 300 000 til et lavterskeltilbud til barn og unge som
ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter og instruktør.
Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Søknad nr. 9.

7.

Foreldregruppen på Teisen, Bryn, Ulven og Fjellhus i Bydel Alna, søker om kr 90 000 til
danseundervisning på Bryn skole. Tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med foreldrene i
området og bydelen. Søknad nr. 12.

8.

Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om kr 522 000 støtte til ferie- og
aktivitetstilbud med hesteaktiviteter til barn av fattige familier i Oslo Øst. Tiltaket rettes
primært mot barn av foreldre på Kvalifiseringsprogrammet og minoritetsspråklige barn.
Søknad nr. 4 og 5.

9.

Furuset Allidrett søker om kr 500 000 til juniorklubb på Gran grendeskole og i Furuset
Forum, et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Søknad
nr. 2.

10. «Mennesker i Fokus» - en frivillig organisasjon for integrering og inkludering av
innvandrerbefolkningen i det norske samfunn. Det søkes om ferietilbud med kurs hvor
rammen for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for familier. Søknadssum kr 136 000. Søknad
nr. 8.
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11. ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ søker om støtte til et 2 dager
reiseseminar hvor rammen for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for barn, unge og familier.
Søknadssum kr 102 420. Søknad nr. 7.
12. ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ – søker om kr 75 800 til kultur- og
fritidstiltak (musikk og data) for barn, ungdom og foreldre. Søknad nr. 6.
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Bydel Alna søker Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin nasjonale tilskuddsordning
mot barnefattigdom etter følgende prioriteringer:
1. Bydelene Alna, Grorud, Bjerke og Stovner søker hver kr 470 000 til et
kriminalitetsforebyggende sysselsettings- og integreringsprosjekt -S.T.O.L.T. - rettet mot
ungdom. Søknad nr. 1.
2. Bydel Alna ved fritidsklubbene, Enhet kultur, møteplasser og frivillighet, søker om kr 600 000
til støtte for ferie og fritidstiltak for barn og unge. Søknad nr. 11.
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3. Bydel Alna, Furuset ungdomssenter, søker om kr 500 000 til aktiviteter etter skoletid. Tiltaket
inngår i et forebyggingsprogram og i et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Søknad nr. 13.
4. Nordre Lindeberg gård søker om kr 152 900 til prosjektet «Minibønder etter skoletid» for
tilbud til barn/unge en ettermiddag i uken. Søknad nr. 10.
5. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om støtte til kultur- og fritidsaktiviteter
for barn med nedsatt funksjonsevne. Søknadssum kr 133 400.
Søknad nr. 3.
6. Bydel Alnas Musikkverksted søker om kr 300 000 til et lavterskeltilbud til barn og unge som
ønsker å lære å spille et instrument, med tilgang til øvingsrom, instrumenter og instruktør.
Tilbudet omfatter også lydstudio med kurs. Søknad nr. 9.
7. Foreldregruppen på Teisen, Bryn, Ulven og Fjellhus i Bydel Alna, søker om kr 90 000 til
danseundervisning på Bryn skole. Tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med foreldrene i
området og bydelen. Søknad nr. 12.
8. Østmarka Rytterklubb/ Stiftelsen Alna Ridesenter søker om kr 522 000 støtte til ferie- og
aktivitetstilbud med hesteaktiviteter til barn av fattige familier i Oslo Øst. Tiltaket rettes
primært mot barn av foreldre på Kvalifiseringsprogrammet og minoritetsspråklige barn.
Søknad nr. 4 og 5.
9. Furuset Allidrett søker om kr 500 000 til juniorklubb på Gran grendeskole og i Furuset Forum,
et fritidstilbud for elever fra 1. til 4.klasse fra Gran, Haugen og Furuset skole. Søknad nr. 2.
10.
«Mennesker i Fokus» - en frivillig organisasjon for integrering og inkludering av
innvandrerbefolkningen i det norske samfunn. Det søkes om ferietilbud med kurs hvor rammen
for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for familier. Søknadssum kr 136 000. Søknad nr. 8.
11.
ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ søker om støtte til et 2 dager
reiseseminar hvor rammen for aktiviteten er en båttur Oslo /Kiel for barn, unge og familier.
Søknadssum kr 102 420. Søknad nr. 7.
12.
ILM – INNKLUDERING, LIKESTILLING & MILJØ – søker om kr 75 800 til kultur- og
fritidstiltak (musikk og data) for barn, ungdom og foreldre. Søknad nr. 6.

Tore Olsen Pran
bydelsdirektør

Ellen Liljedahl
avdelingsdirektør

