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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST OG KULTUR 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  06.02.2019  

Tid:   16:00  

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

16:00 – 16:05        Opprop/møteinnkalling 

16:05 -  16:35        Orientering - Splash: Kulturskolerektor Dagny Grøndahl Krogness. 

16:35                     Saksliste 

  

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 19/415-2   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

oppvekst og kultur den 06.02.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker 18/1336-7, 16/2801-12 tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 16/497-9   Arkiv: 233 F40  

 

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur vedtar prioritert liste for Nasjonal tilskuddsordning for 

inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og ungdoms og familiedirektoratet utlyser for fjerde år en Nasjonal tilskuddsordning for 

inkludering av barn i lavinntektsfamilier, tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom. 

Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på ferie- 

og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Målet er å er dempe følgene av lav inntekt i familien, for barn og ungdom. 

Tilskuddsordningen skal være en måte for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige 

sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale 

situasjon. 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier er ett av flere tiltak i 

regjeringens strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes 

økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med 

andre. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd som 

bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- 

og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter eller på alternative mestringsarenaer. Tilbudet skal så langt 

det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle 

formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.  

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. 

Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, 

fritids- og ferieaktiviteter. 

Det er beskrevet i regelverket at funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier 

som ellers er vanskelige å nå. Den skal videre sørge for at kommunene har god oversikt over 

alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd 

mellom de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. 



  Sak 1/19 

 

 Side 5 av 28   

 

Fra og med tilskuddsåret 2016 var det et krav om at alle kommuner som ville søke midler 

gjennom ordningen måtte ha en knutepunktfunksjon. Målet med knutepunktsfunksjonen er å 

skape synergieffekter mellom offentlig og privat innsats, samt å samle kunnskap og 

kompetanse om hvordan man skal arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke 

konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Kommunene skal beskrive hvordan de organiserer 

denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har gjort seg kjent med Rundskriv, og er innforstått med hvilke oppgaver 

og ansvar som tilfaller kommunen i forbindelse med tilskuddsordningen. 

Ringerike kommune har bekrefter at vi vil foreta en politisk og administrativ vurdering og 

prioritering av alle innkomne søknader etter oversendelse fra Bufdir, som beskrevet i 

regelverket. Det er kunngjort tilskuddsordningen i lokalavis og på kommunens nettsider senest 

2 uker før søknadsfristen til Bufdir. 

Knutepunktfunksjonen ivaretas i kommunen gjennom sektor Barn og unge ved Kommunalsjef 

Barn og unge som samarbeider tett med sektor Helse og Oppvekst og Kultur. Disse følger opp 

kontakt med frivilligheten. Ringerike kommune har i tillegg en partnerskapsavtale med 

Frivillighetssentralen. 

 

Åtte søknader er innkomne til behandling:  

 

1. Ringerike og Hole Røde kors: Barn i Ringerike og Hole Røde Kors, Ringerike. 

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter en dag i 

uken, i sommerferien og i andre skoleferier, inkludering av foresatte er et nøkkelord i 

aktivitetene. Tiltaket vil fokusere på aktiviteter som utvikler positive verdier og 

holdninger, fysiske og sosiale ferdigheter, og tilrettelegge med tanke på muligheten for 

deltagelse uavhengig av kjønn, alder og funksjonsnivå. Målgruppen som er forventet at 

vil benytte seg av tiltaket er 100 barn og deres familiemedlemmer. Det søkes om støtte 

fra Bufdir på 387 000,- kr. 

 

2. Ringerike kommune: Opplevelseskortet.  

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter Tiltaket er 

Opplevelseskortet, et virkemiddel som bidrar til gratis adgang til kultur- og 

fritidsaktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Målgruppen som er forventet 

at vil benytte seg av tiltaket er 60 barn og unge opp til 23 år. Det søkes om støtte fra 

Bufdir på 50 000,- kr. 

 

3. MEDNATUR AS: MedNatur Ringerike. 

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som skal gi ungdom et tilpasset 

aktivitets- og fritidstilbud som bruker naturen som læringsarena. Hovedmålet er å gi 

deltagerne et tilbud om sosialt samvær, felleskapsopplevelser og mestringsarenaer 

sammen med andre ungdommer. Tiltaket består av et månedlig program som 

gjennomføres i 12. md. Pr. år. Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av 

tiltaket er 140 barn og deres familiemedlemmer. Det søkes om støtte fra Bufdir på 300 

000,-kr. 
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4. Ringerike Kommune, SPLASH 2017-2020. 

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til deltagelse for barn og 

ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer og kultur og 

fritidsaktiviteter. Tiltaket heter SPLASH og er et kunstprosjekt hvor barna kan utrykke 

seg fritt ved hjelp av kunst og kultur og dermed mestre på sitt beste. Målgruppen som 

er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 500 personer, barn og unge i alderen 10-16 

år samt deres familier. Ringerike kulturskole har som målsetting å være en arena for 

mangfold og integrering, og et av målene for prosjektet SPLASH er å bidra til 

intrigering av flyktninger og asylsøkere ved hjelp av kulturelle fritidsaktiviteter. 

Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 450 barn og deres 

familiemedlemmer. Det søkes om støtte fra Bufdir på 450 000,-kr. 

 

5. Ringerike Kommune: Smaksverkstedet.  

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer. Tiltaket er 

Smaksverkstedet, et etterskoletidsprogram for barn og unge. Smaksverkstedet skal 

legge til rette for barn og unges interesse og kunnskap om mat, praktisk matlaging, 

matkultur og bærekraftighet. Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av tiltaket 

er 48 barn og unge i SFO alder (5.-7. klasse). Det søkes om støtte fra Bufdir på 80 

000,-kr. 

 

6. Buskerud Røde kors: Bark leir 2019, Barnas Røde Kors 

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og bidrar 

til deltagelse på alternative mestringsarenaer i sommerferien. Tiltaket er Barnas Røde 

kors, BARK leir 2019. Leiren avholdes på Skinnesmoen i Krødsherad 21.-25 juli. Barn 

og voksne sover i telt. Aktivitetene kan være tursti, førstehjelp, batikk, kanopadling 

mm. samt en tur ut av leiren for eksempel Bjørneparken, Krøderbanen el. Målgruppen 

som er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 90 barn og unge mellom 6-12 år. Det 

søkes om støtte fra Bufdir på 291 000,-kr. 

 

7. Ringerike kommune: Utstyrssentralen.  

Tilskuddet som søkes om skal brukes til videreutvikling av utstyrssentralen slik at 

tiltaket bidrar til å redusere de økonomiske barrierene for deltagelse i ulike ferie og 

fritidsaktivitetene. Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 160 

barn og unge og deres familier. Det søkes om støtte fra Bufdir på 129 000,-kr. 

 

8. Hønefoss basketklubb: Hønefoss basketklubb – Inkludering. 

Tilskuddet som søkes om er ment å dekke utgifter til medlemskontingent, 

treningsavgift, spillerlisenser, nødvendig utstyr, deltagelse i turneringer ol. Målgruppen 

som er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 26 barn og deres familiemedlemmer. 

Det søkes om støtte fra Bufdir på 15 000,-kr. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012-20130 

Handlingsplan Ringerike kommune 2019-2022 

 



  Sak 1/19 

 

 Side 7 av 28   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det slik at søknadene er tilfredsstillende. Søkerne viser til hvordan de skal 

arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av å vokse opp i en 

lavinntektsfamilie, dette samsvarer med Ringerike kommune sin strategi.  

 

Rådmannen anbefaler at søknadene kan støttes i oppsatt rekkefølge:  

 

1. Ringerike og Hole Røde kors, Barn i Ringerike og Hole Røde Kors, Ringerike. 

2. Ringerike kommune, Opplevelseskortet 

3. MEDNATUR AS: MedNatur Ringerike. 

4. Ringerike kommune, SPLASH 

5. Ringerike kommune, Smaksverkstedet 

6. Buskerud Røde kors: Bark leir 2019, Barnas Røde Kors 

7. Ringerike kommune: Utstyrssentralen.  

8. Hønefoss basketklubb: Hønefoss basketklubb – Inkludering. 

 

 

Vedlegg 

Ringerike og Hole Røde kors, Barn i Ringerike og Hole Røde Kors, Ringerike. 

Ringerike kommune, Opplevelseskortet 

MEDNATUR AS: MedNatur Ringerike. 

Ringerike kommune, SPLASH 

Ringerike kommune, Smaksverkstedet 

Buskerud Røde kors: Bark leir 2019, Barnas Røde Kors 

Ringerike kommune: Utstyrssentralen.  

Hønefoss basketklubb: Hønefoss basketklubb – Inkludering. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 18/62-7   Arkiv: 614  

 

Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.19 etter 

forskrift om miljørettet helsevern  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 07.02.2018 

23/18 Formannskapet 20.02.2018 

16/18 Kommunestyret 08.03.2018 

2/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019 

/ Formannskapet 19.02.2019 

/ Kommunestyret 07.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

 

 

  

Sammendrag 

Bare en barnehage mangler godkjenning, mens 6 av de 13 kommunale grunnskolene i 

Ringerike fremdeles ikke er godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler. En av de videregående skolene i kommunen er heller ikke godkjent. 

 

Det er totalt 19 skoler i kommunen, og 12 av disse er godkjent. 

Godkjenning omfatter det fysiske skolemiljøet, det vil si bygningsmassen og uteområdet. 

For å oppnå godkjenning, må både de fysiske forholdende samt internkontrollrutiner være på 

plass. Det har siden 2011 vært arbeidet systematisk og planmessig godt for at barn i førskole- 

og skolealder, samt ansatte, skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. 

Ledelsen ved den enkelte enhet må søke kommuneoverlegen, som er fagansvarlig for 

miljørettet helsevern, om godkjenning.  

 

Ved Hov barnehage er det gjennomført en mindre utbygging, og barnehagen må av den grunn 

søke om ny godkjenning. 

 

To kommunale grunnskoler ble ved siste årsskifte lagt ned, Eikli skole og Kirkeskolen. 

Nybygde Benterud skole erstatter disse. Det søkes om godkjenning av Benterud skole. 
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Ullerål skole er under utbygging, mens prosjektering av renovering og utbygging ved Nes 

skole og Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomfører tilsyn ved barnehager og skoler etter egen 

tilsynsplan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at det er avvik i henhold til 

de krav forskriften stiller.  

 

Veien skole fikk i desember 2018 tilbaketrukket tidligere godkjenning. Oversikt over status for 

barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern pr. 01.01.19. 

 

Nr. Virksomhet Navn Status 

1 Dagmamma Britt B. Østli Godkjent 

  

2 Familiebarnehager Fegri Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Vesleveien Godkjent 

5 Viul Godkjent 

6 Hundremeterskogen Godkjent 

7 Bondeheimen Godkjent 

  

9 Private 

barnehager 

Almemoen FUS barnehage Godkjent 

10 Almgrenda Steinerbarnehage Godkjent 

11 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

12 Dalsbråten barnehage Godkjent 

13 Espira Hovsmarka barnehage Godkjent 

14 Espira Trygstad barnehage Godkjent 

15 Hov barnehage SA Trukket tilbake 

16 Kirkemoen barnehage Godkjent 

17 Nedre Auren gårdsbarnehage AS Godkjent 

18 Smeden barnehage Godkjent 

19 Sona natur- og gårdsbarnehage Godkjent 

20 Tolpinrud barnehage Godkjent 

21 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

        

22 Kommunale 

barnehager 

Eikli Godkjent 

23 Hallingby Godkjent 

24 Haug Godkjent 

25 Heggen Godkjent 

26 Heradsbygda Godkjent 

27 Hvervenmoen Godkjent 

28 Hønefoss Godkjent 

29 Nes Godkjent 

30 Tyristrand Godkjent 

31 Ullerål Godkjent 

32 Veien Godkjent 
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Nr. Virksomhet Navn Status 

33 Kommunale 

barneskoler 

Benterud Ikke godkjent 

34 Helgerud Godkjent 

35 Hønefoss Ikke godkjent 

36 Ullerål – under utbygging Ikke godkjent 

36 B Ullerål midlertidige paviljongskole Ikke godkjent 

37 Vang Godkjent 

38 Veien Ikke godkjent 

  

39 Kommunale 

kombinerte skoler og 

ungdomsskole 

Hallingby Godkjent 

40 Nes Godkjent 

41 Sokna Ikke godkjent  

42 Tyristrand Godkjent 

43 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent 

44 Hov ungdomsskole Ikke godkjent 

45 Veienmarka ungdomsskole Godkjent 

  

46 Private grunnskoler Ringerike Steinerskole Godkjent 

47 Ringerike Montessoriskole Godkjent 

48 Steinsfjorden skole (Montessori) Godkjent m/disp. 

  

49 Videregående skoler Hønefoss videregående skole Godkjent 

50 Ringerike videregående skole Ikke godkjent 

  Ung Invest (arbeidsinstituttet) Godkjent 

 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. Seks 

kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. Benterud skole kan bli godkjent etter søknad, 

og det dokumenters at skolen oppfyller forskriftens betemmelser.   

På Sokna skole, der selve skolebygget er nyrenovert, har det vært utfordringer med fuktighet i 

sanitærrom i samfunnshuset/gymsal. Teknisk forvaltning har nå drenert rundt bygget og skal 

utbedre garnderobene. Dette arbeidet skal påbegynnes i februar/mars.   

 

Hønefoss skole legges ned fra skoleåret 2020/21. Fra samme tidspunkt skal Ullerål skole være 

ferdig utbygd, og etter søknad bli gjenstand for en godkjenningsvurdering. 

Ved Veien skole er ikke avvik etter nasjonalt inneklimatilsyn lukket og godkjenningen ble 

trukket tilbake i desember 2018. 

Teknisk forvaltning vil i løpet av våren 2019 bytte alle ventilasjonsaggregater ved Veien skole 

slik at inneklimautfordringene ved skolen blir løst.  

Prosjektering av Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. Når denne skolen er utbygd, er 

håpet at alle kommunalt eide grunnskoler er godkjente. 

 

Buskerud fylkeskommune har vedtatt at Ringerike videregående skole skal bygges ut, og først 

etter avsluttet byggeperiode kan søknadsprosess om godkjenning etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler starte. 
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Økonomiske forhold 

 I vedtatt handlingsprogram for 2019 – 2022 ligger følgende aktuelle investeringer inne. 

 

Investeringsprosjekt 2019 2020 2021 2022 Sum 2019-22 

Oppgradering skolebygg 3000   0 0 3 000 

Benterud skole 4000       4 000 

Hov ungdomsskole 5000 50 000 180 000 65 000 30 0000 

Idrettshall Hov u.skole       50 000 50 000 

Nes skole ny 
barneskolefløy 

5000 6000     11 000 

Ullerål skole med 
idrettshall 

158 600 90 000     248 000 

 
 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at endringer i skolestruktur og investeringer i skolebygg gir resultater. Alle 

barn og unge skal ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. 

Når Benterud skole trolig blir godkjent, gjenstår bare Ullerål skole og Hov ungdomsskole av 

de store utbyggingsprosjektene.  

Rådmannen mener det innenfor avsatte midler til oppgradering av skolebygg i 2019 er mulig å 

utføre de tiltak som er trengs for oppnå godkjenning ved både Sokna skole og Veien skole. 

Det vil fortsatt være viktig å holde fokus på forskriften og vedlikehold av bygningsmasse og 

utendørsanlegg. 

 

 

 

Vedlegg: Link til forskrift og miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928  

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.19 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Arkivsaksnr.: 18/4724-51   Arkiv: 223 C00  

 

Politisk behandling, Kulturmidler 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar å fordele kulturmidler til lag og organisasjoner 

som beskrevet i vedlegget «Kulturmidlene 2019, begrunnelse og tildeling». 

 

  

 

Sammendrag 

Formålet med kulturmidlene er å sikre et bredt og godt aktivitets- og fritidstilbud for 

innbyggerne i kommunen. 

 

Kulturmidlene fordeles årlig etter søknad, til foreninger og lag i Ringerike kommune som fyller 

vilkårene for støtte. 

 

Det er forsøkt en rettferdig fordeling i rådmannens forslag. Aktive medlemmer i 

laget/foreningen og alder på disse utgjør hovedfordelingen. Medlemmer i alderen 0-18 vekter 

mer enn voksne medlemmer. 

Det er gitt et ekstratilskudd til korps for barn og unge/Voksenopplæring og tilrettelagte tilbud. 

 

Rådmannen anbefaler at tilskuddet gis som driftsstøtte.  

 

Søknader som ikke er behandlet 

Søknader som ikke stetter krav/vilkår/formål er ikke behandlet. Dette gjelder 5 tiltakshavere, 

og årsaken er manglende dokumentasjon/formål, manglende registrering i Frivilligregisteret 

og/eller søknad innsendt etter frist. 

 

Søknader delvis behandlet/delvis andre tilskuddsordninger 

Noen søker ekstra tilskudd til arrangementer og investeringer i bygg og utstyr. 

 

De som søker arrangementsstøtte veiledes til å søke gjennom ordningen for nettopp dette.  

De som søker oppgradering av bygg/anlegg, eller nyetablering av dette, veiledes i 

Spillemiddelordningen. 
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De som søker midler til annet avansert og dyrt utstyr har vi ikke ordninger for i det kommunale 

kulturtilskudd-systemet. Disse mottar allikevel driftsstøtte basert på aktive medlemmer, og 

veiledes inn mot private tilskuddsordninger og sponsorer. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kulturmidlene støtter frivilligheten gjennom økonomisk tilskudd. Frivilligheten gir innbyggerne 

i Ringerike kommune et bredt og godt aktivitets- og fritidstilbud. 

 

Ringerike kommune har vedtatt at «aktivitet for alle» (Kommuneplanens samfunnsdel) og 

«kultur for alle» (Kommunens kulturplan).  

 

Videre skal vi være «best for barn» og befolkningen skal ha tilgang på et bredt uttrykk av 

kulturopplevelser, aktivitet og læring. 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Kommunenes avgjørelser om tilskudd er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Reglene om 

skriftlighet, begrunnelse og underretning i forvaltningslovens kapittel V og reglene om klage og 

omgjøring i lovens kapittel VI kommer dermed til anvendelse.  

 

Formannskapet er klageinstans. 

 

Andre forhold 

Tildelingene er begrunnet i medlemstall, aktive medlemmer. Dokumentasjon på medlemstall følger 

ikke søknadene. Kulturenheten vil kunne foreta stikkprøvekontroller av medlemslister og aktivitet. 

Ved mangelfull dokumentasjon og/eller uriktige opplysninger vil tilskuddsbeløpet bli krevd 

tilbakebetalt. 

 

 

Alternative løsninger 

Rådmannens forslag baserer seg på en vekting av foreningenes aktive medlemmer i tildeling av 

tilskudd. I tillegg er det forsøkt en form for kompensasjon for særlige tiltak. 

 

Det er imidlertid ingenting i veien for å fordele tilskuddene annerledes, så fremt tiltakene ellers 

fyller krav og vilkår for tilskuddet, og barn og unge prioriteres. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er et stort tilfang av frivillige organisasjoner på Ringerike. Å kunne støtte driften med 

Kulturmidler er med på å vise at vi ser og anerkjenner det viktige arbeidet de gjør. 

 

De kommunale tilskuddsmidlene vil forhåpentlig bidra litt til driften og frivilligheten. 
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Oversikt over årets søkere og rådmannens forslag til tildelinger 

 

Støtteberettigede tiltakshavere Medlemmer Tilskudd 

  0-18 år Voksne Til utbetaling 

Hønefoss Basketballklubb 138 37  kr 37 695  

Tyristrand Landsbyforening 20 60  kr 11 200  

Den Kurdiske Kulturforeningen i Ringerike  50 75  kr 20 125  

Stranden Idrettslag 12 15  kr 4 515  

Veme og Heradsbygda Sangkor 0 16  kr 1 680  

Hønefoss storband 0 19  kr 6 995  

Heradsbygda IL 160 25  kr 41 825  

Ringerike Orienteringslag 35 79  kr 16 870  

Hallingby skolekorps 38 9  kr 15 255  

Hønefoss Pensjonistforening 0 120  kr 12 600  

Ådal Skytterlag 20 34  kr 8 470  

Hønefoss Skiskytterklubb 43 75  kr 18 410  

Nes Sti- og løypeforening 20 22  kr 7 210  

Idrettsforeningen Tyristubben 266  0  kr 65 170  

Veme Sportsklubb 24 81  kr 14 385  

Stranden Musikkgruppe 0 5  kr 525  

Hønefoss Speidergruppe 62 22  kr 17 500  

Fossekallen IL 75 60  kr 24 675  

Den Palestinsk-Norske Forening i Norge 0 60  kr 6 300  

Hønefoss Ungdomskorps 2 41  kr 9 795  

Decibel 0 15  kr 6 575  

Soknedalen Idrettslag 116 95  kr 38 395  

Nakkerud og Tyristrand historielag 0 169  kr 17 745  

Ullerål skoles musikkorps 13 1  kr 8 290  

Ringerike og Modum lag av norske 

redningshunder 

  

0 

  

26 

  

 kr 2 730  

Austjord Musikkorps 0 15  kr 13 675  

Nes vel og bygdeutviklingslag 35  0  kr 8 575  

Vang skoles musikkorps 41  0  kr 15 045  

Total 1170 1176  kr 452 230  

        

Ikke støtteberettigede tiltakshavere Begrunnelse for avslag 

Ringerike Taekwondo klubb Etter søknadsfrist 

Ringerike Idrettsråd Ikke frivilligregisteret 

Decibel Annen søknadsordning (1 av 2 søknader) 

Almemoen Velforening Annen søknadsordning 

Palestinakomiteen Ringerike Mangelfull søknad/dokumentasjon 
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Vedlegg 

 

Kulturmidlene 2019. Begrunnelse og tildeling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 
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Arkivsaksnr.: 18/4764-1   Arkiv: 614  

 

Familiens Hus  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Familiens hus etableres som en tverrfaglig arbeidsform i Ringerike kommune med 

utgangspunkt i dagens fagtjenester. 

 

  

 

Sammendrag 

Familiens hus – en dør inn har en sterk folkehelse- og nærmiljøforankring hvor overordnet 

målsetting er å fremme trivsel og god helseutvikling, samt forebygge utviklings- og 

helserelaterte problemer, hos barn, unge og deres foreldre.  

 

Bakgrunn 

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:  

Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle 

primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle 

helsetjenester til voksne.  

 

Ringerike kommune er lokalisert flere steder i Hønefoss sentrum. Da kommunen kjøpte 

Fossveien 7-9 i 2016 for å samlokaliserte enheter som jobber med planarbeid og 

samfunnsutvikling, ga det muligheter for å etablere «Familiens hus» i Storgaten 11-13. Det vil 

si at man i dette bygget kunne rendyrke tjenester rettet mot barn og unge. Dette er i tråd med 

kommunestyrevedtak fra 2012. Samlokaliseringen ble vedtatt i Kommunestyre august 2018.  

Familiens Hus skal være i drift 01. august. 2019 etter Familien Hus - modellen. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Familiens hus er en familiesenter modell for samordning av de av kommunenes tjenester som i 

sum kan gi foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud i deres nærmiljø. 
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Modellen ble utviklet under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999–2008), hvor mål som 

bedre psykisk helse, helsefremmende og forebyggende strategier, økt brukermedvirkning, en 

helhetlig tjeneste og en lav terskel inn til tjenestene lå til grunn. Det videre arbeidet med 

utvikling av modellen knyttes opp oppfølgingen av Samhandlingsreformen hvor 

hovedutfordringene fortsatt er behov for bedre samordning av tjenestene, justering av 

oppgavefordeling mellom ulike tjenestenivå, samt større fokus på forebyggende innsatser nær 

der brukerne bor vil være retningsgivende. Familiens hus vil kunne bidra til at flere familier blir 

i stand til å ta vare på seg selv og sin egen helse, noe som er uttrykte mål i folkehelsearbeidet. 

Målet med å organisere tjenestene etter Familiens hus modellen er å avdekke barn i risiko for 

skjevutvikling på et tidlig stadium, og å komme inn tidlig med hjelp og støtte å hjelpe familier 

til å klare seg selv. Familiens hus består av enhetene som er lokalisert i bygget og bemannes fra 

disse, forskjellen på praksis er en annerledes og mere systematisk måte å jobbe på. 

Det er en gjennomgående trend i de fleste kommuner at det brukes minst ressurser på de 

yngste og mest på de eldste. Det er grunn til å anta at for mange barn ikke får hjelp før 

problemer har vokst seg store, og den psykiske helsen kan være skadet. Hjelp på senere stadier 

vil være mer omfattende og kostnadskrevende.  

For å snu denne trenden må det jobbes på flere fronter. Strategier for det forebyggende 

arbeidet i kommunen bør være rettet mot flere risikofaktorer og favne bredt, men å samordne 

innsatsen overfor en gruppe eller et enkeltindivid er også en stor utfordring.  Hovedmålet er 

hjelp til selvhjelp og omsorg for egen helse. Dette betyr i praksis å avdekke problemer så tidlig 

som mulig, før denne utviklingen har satt seg, og mens endringspotensialet er aller størst. Et 

annet mål er å sette inn riktig hjelp for de som er i risiko, og sørge for tilpasset behandling og 

oppfølging for å snu forløpet for de som har utviklet problemer eller er i en vanskelig 

livssituasjon. 

Foreldrene er grunnpilarene i barns liv, og god foreldrefungering gir trygge barn. Når barn 

trenger hjelp, er det derfor i mange tilfeller viktig å ha er sterkt fokus på foreldrenes omsorgs- 

og oppdragerrolle, og å kunne tilby støtte- og hjelpetiltak der det er behov. Forebyggende 

helsetjenester og barnevernet tilbyr i dag foreldreveiledningskurs og familieveiledning på 

individ- og gruppenivå. Familiens hus er ment å være en enda lavere terskel, der «den ene 

døren inn» kan bidra til forebygging og foreldrenettverk.  

Familiens hus er også et svar på sentrale føringer om generelt større fokus på helsefremming og 

forebygging. Samarbeid med Frisklivssentral og helseforetak vil kunne gi mange muligheter for 

å se familien som en helhet. Et eksempel på dette er fritidstiltak og forebygging mot ensomhet 

og fattigdom. Samarbeid mellom Familiens hus og andre, for eksempel Røde kors, 

Frivillighetssentralen og trenere i lokale idrettslag kan gi et samlet og helhetlig tilbud til barn 

og foreldrene.  

Familiens hus skal drives som et helhetlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samhandlingstiltak med 

utgangspunkt i de fagtjenestene som i dag er i Sektor barn og unge, Oppvekst og Helse – og 

omsorg, og bygges opp med arenaer for samhandling med både faste møtepunkter og ved 

behov. Det kan på sikt være naturlig å utvikle tilbudet ved å knytte til seg fagmiljø fra andre 

enheter gjennom samarbeidsavtaler.  

Basistjenester som inngår i familiens hus er Forebyggende helsetjenester Barn og unge (med 

helsestasjon, helsekontor, lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut), Barnevernet, 

pedagogisk psykologisk tjeneste(SPT), Psykisk helse og rus, Flyktningkontoret og 
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Tildelingskontor med koordinerende enhet. På sikt kan Familiens hus også ha samarbeide med 

ansatte i fra eks NAV og avlastningsenheten for barn. Dette kan konkretiseres i 

samarbeidsavtaler. Naturlige samarbeidspartnere er også Helseforetaket (Barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP), Habiliteringstjenesten, ernæringsfysiolog, 

Frisklivssentral, frivillige lag og organisasjoner, barnehager, skoler med flere.   

Det første halvåret i 2019 vil brukes til å planlegge og koordinere prosessen knyttet til 

etableringen av Familien Hus – en dør inn. I prosjektet vil man sikre at etableringen skjer i tett 

dialog med alle enhetene som er samlokaliser og samarbeidspartnere i kommunene og at 

samarbeidet rundt brukergrupper reguleres gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. Prosjektet 

vil også legge til rette for å utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter samt utvikle god, 

samordnet og tverrfaglig service til brukerne 

 

En nedsatt arbeidsgruppen skal bidra til å sikre at etableringen av Familiens Hus skjer i tråd 

med Ringerike kommunes overordnede planer for utvikling og samhandling. Videre skal 

oppdraget bidra til at det jobbes frem god og hensiktsmessig organisering av Familiens Hus.  

Oppdraget skal gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk. 

 
 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Kommuneplanenes samfunnsdel 2015-2030 

Handlingsprogram 2018-2021 og Handlingsprogram 2019-2022 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 18/2972 følgende: 

 Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgata 11-13 inngås for 10 år til en årlig leie 

på kr 6 660 696,- som vil sikre 967,-pr m2 BTA 

 24. februar 2012 fattet Kommunestyre vedtak om at det etableres «Familiens Hus» 

innenfor kommunenes bygningsmasse som inneholder alle primær helse- og 

omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle helsetjenester til 

voksne. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbbeid med 

spsiealitshelsetjeneste og forskningsmiljø.  
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Økonomiske forhold 

Familiens hus drives som et helhetlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samhandlingstiltak med 

utgangspunkt i de fagtjenestene som i dag er i Sektor barn Barne, Oppvekst og Helse – og 

omsorg. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Familiens hus vil ha en dør inn til mange tjenester noe som vil være et femtidstrettet og 

brukervennlig grep. Fra et brukersynspunkt er det viktig at tjenestene i Familiens hus er 

samordnet, lett tilgjenngelig, tverrfaglig og av god kvalitet. 

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt 

styrke barn og unges oppvekstvilkår. Rådmannen legger frem informasjon om etablering av 

Familens Hus til orientering.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 19/20-3   Arkiv: A20  

 

Leksefri grunnskole  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det nedsettes en sammensatt arbeidsgruppe med sammensetning og mandat som 

uttrykt i saksframstillingen.  

2. Rådmannen legger fram politisk sak bygd på arbeidsgruppas anbefaling til møte i HOK 

08.05.19. 

 

  

Sammendrag 

I en interpellasjon til kommunestyremøtet 06.09.18 ble følgende spørsmål stilt: 

 Vil ordfører utrede et forsøksprosjekt for leksefri grunnskole? 

 Velge ut 2 barneskoler som skal sterte drøfting av leksers betydning, som videre skal 

danne grunnlaget for et forsøksprosjekt å prøve ut leksefri skole 1 år? 

 

Ordførers konkrete svar på interpellasjonen: 

 Ordfører vil oppfordre skolene til å drøfte hvordan og hvilke oppgaver som egner seg 

for å gi lekser, slik at når lekser gis, er det arbeid eleven har mulighet for å mestre og 

er med det med å gi bedre læringsutbytte for eleven. 

 Ordfører vil ikke initiere forsøk med leksefrie kommunale grunnskoler, men vil vise til 

at; 

 

- for øvrig kan Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur på eget initiativ få vurdert hensikt 

og muligheter. I så fall forutsattes at utvalget sørger for nødvendige faglige 

vurderinger utført av administrasjonen og hvor utvalget fremfører sine 

vurderinger/anbefalinger ovenfor kommunestyret. 
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I HOK møte 12.09.18 ble følgende vedtatt: 

HOK ber rådmannen komme tilbake til utvalget i januarmøtet 2009 med sak om 

«prøveordning for en leksefri skole». 

Momenter hva saken bør inneholde, samt bakgrunn for ønsket oversendes rådmannen. 

 

Denne saken er en oppfølging av HOK´s vedtak 12.09.18. 

Spørsmålet om det skal gjøres forsøk med leksefrie grunnskoler i kommunen er viktig. Lekser 

har en lang tradisjon i norsk skole, men er ikke hjemlet i noe lovverk. 

Spørsmålet har vært drøftet i rektorgruppa som slutter seg til følgende forslag fra 

kommunalsjefen for oppvekst og kultur (HOK); 

 

Nedsetting av arbeidsgruppe 

Det nedsettes en sammensatt arbeidsgruppe som ser nærmere på ulike «problemstillinger» 

knyttet til lekser.  

Denne gruppa legger fram sak med sine begrunnede råd for Hovedutvalget for Oppvekst og 

Kultur i møtet 08.05.19, med behandling i kommunestyret 06.06.19.  

Med en slik framdrift av dette viktige spørsmålet, vil et vedtak være fattet i god tid før skolene 

tar sommerferie. 

 

Mandat for gruppen: 

Gruppen utreder om det skal settes i gang forsøksordninger med leksefri skole i Ringerike 

kommune med bakgrunn i: 

  

- Politiske vedtak og innspill i Ringerike 

- Nasjonale føringer 

- Forskning på området 

- Andres erfaringer 

- Hensikt og muligheter 

- Faglige vurderinger 

- Kartlegging av interesse for forsøk med leksefrie skoler 

- Forespørre skolene, elevrådene og FAU 

 

Beskrive et mulig forsøk 

- Hva mener vi med leksefri skole? 

- Hvordan gjennomføres dette 

- Antall skoler, varighet 

 

Prosjektgruppe bestående av: 

 Deltakere fra skole  

 Foreldre 

 Politikere dersom HOK ønsker politisk deltakelse i utredningsarbeidet 

 Elever fra Ungdomsrådet 

 Skoleadministrasjonen 

 Fagforening 

 

Det tas sikte på 2 arbeidsmøter i prosjektgruppa. Prosjektgruppas arbeid må være ferdig før 

påske, innen 10/4. 
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Juridiske forhold  

Opplæringsloven har ingen bestemmelser om lekser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener lekser er en fin måte for foreldrene å følge med på barnas skolegang på. Når 

lekser tilpasses elevenes ferdigheter gir det elevene nødvendig mengdetrening. Rådmannen 

mener at dersom det skal iverksettes forsøk med leksefrie grunnskoler i Ringerike, må dette 

utredes og gis en anbefaling før det vedtas. Den skisserte framgangsmåten med nedsetting av 

en arbeidsgruppe synes fornuftig i denne viktige saken. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.19 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Orientering om tilsyn i barnehager høsten 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar orientering om gjennomførte tilsyn i kommunale og 

private barnehager høsten 2018 til orientering.  

 

  

Beskrivelse av saken  

Kommunen er etter barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med barnehagene i kommunen. 

Hensikten med tilsynet er å sikre at barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter, og sikre barn gode oppvekstsvilkår. Tilsynsplan for alle barnehagene i Ringerike 

kommune ble i sak 2017/3191, 08.03.18 vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 

(HOK).  

 

Barnehagemyndigheten har satt opp en tre-årsplan for gjennomføring av tilsyn i alle 

kommunale og private barnehager i Ringerike kommune. Tema for tilsynene er valgt ut på 

bakgrunn av nye lovkrav og risikovurderinger. For perioden 2018 – 2021 er den individuelle 

tilretteleggingen for barn med spesielle behov og implementering av den nye rammeplanen, jf. 

barnehageloven § 2, tredje og syvende ledd tema i tilsynene.  

 

Etter at tilsynsplanen for kommunale og private barnehager ble vedtatt av HOK 08.03.18 har 

det blitt gjennomført fem planlagte stedlige tilsyn høsten 2019. Det har ikke vært grunn for å 

gjennomføre hendelsesbaserte tilsyn. De planlagte stedlige tilsynene har etter vurderinger blitt 

gjennomført i Espira Hovsmarka barnehage, Dalsbråten, barnehage, Bondeheimen 

familiebarnehage, Espira Trygtad barnehage og Vesleveien familiebarnehage.  

 

Fra kommunen har kommunalsjef barn og unge og barnehagerådgiver deltatt. Fra barnehagen 

har styrer og en personalrepresentant vært invitert til å delta. Det har også vært invitert en 

foreldrerepresentant for å bekrefte eller avkrefte kjennskap til barnehagens beskrivelse av 

praksis.  
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Vedtak og funn i tilsynene:  

 

Espira Hovsmarka 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Vesleveien familiebarnehage  

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler konkludert med at vi finner grunnlag for å gi 

pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser §2, syvende ledd.  Vesleveien 

familiebarnehage plikter til å følge opp de merknader som er gitt i tilsynet. 

Barnehagemyndigheten forventer en helhetlig implementeringsplan av rammeplan for 

barnehage som omhandler barn, foreldre og ansatte innen 01.02.19.  

Det er også ført tilsyn med den individuelle tilrettelegging for barn med spesielle behov, jf. 

barnehageloven § 2, tredje ledd. I tilsynet har vi funnet at dere oppfyller regelverket på dette 

området.  Siden ingen foreldrerepresentanter var tilstede under tilsynet, anbefales det at det blir 

informert om til foreldrerepresentanten i barnehagen.  

 

Dalsbråten barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Bondeheimen familiebarnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  Barnehagen bes om å følge opp forbedringspotensialet de selv peker 

på; evaluering, roller og øke sin IKT-kompetanse. Barnehagemyndigheten oppfordrer 

barnehagen til å delta på Ringerike kommune sitt kompetanseløft «Være sammen».  

 

Espira Trygstad  

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

De barnehager det er ført tilsyn med oppfyller regelverket med den individuelle 

tilretteleggingen for barn med spesielle behov, jf. barnehageloven § 2, tredje ledd. Fire av fem 

barnehager oppfyller barnehageloven § 2, syvende ledd, følge forskrift om rammeplan for 

barnehagene. Vesleveien familiebarnehage fikk på dette punktet avvik og en frist for å rette 

dette opp. Barnehagemyndigheten følger opp avviket. Bondeheimen familiebarnehage peker 

selv på at de har et forbedringspotensialet på å øke sin IKT-kompetanse. Dette er ikke et 

avvik, men barnehagemyndigheten oppfordrer barnehagen til å øke kompetansen på området.  

 

I 2019 er det planlagt til sammen 10 tilsyn. Dette i Almgrenda Steinerbarnehage, Eikli 

barnehage, Åsatua naturbarnehage, Hov barnehage, Skogstjernen familiebarnehage, Haug 

barnehage, Fegri familiebarnehage, Nedre Auren gårdsbarnehage, Viul familiebarnehage og 

Hvervenmoen barnehage.  Disse tilsynene vil det bli orientert om i februar 2020.  
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Forholdet til overordnede planer 

Tilsynsplan for alle barnehagene i Ringerike kommune ble i sak 2017/3191, 08.03.18 vedtatt av 

HOK. I følge planen skal det gjennomføres planlagt stedlig tilsyn tilsyn i minst åtte barnehager i 

løpet av barnehageåret. Det kan bli gjennomført såkalte hendelsesbaserte tilsyn utenom de 

planlagte stedlige tilsynene.  

 

Juridiske forhold  
Barnehageloven § 16 om tilsyn danner grunnlag for kommunens tilsynsarbeid:  

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av 

uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen 

for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta 

tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes 

fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen 

bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller 

forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og vedtak 

om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages fylkesmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Kommunen har en dobbeltrolle som både barnehageeier og barnehagemyndighet og det er 

viktig å være bevist dette. Tilsyn er en oppgave som utføres av barnehagemyndigheten og 

setter krav til lik prosedyre og praksis til gjennomføringen uavhengig av eierform. Oppgaver 

knyttet til barnehagemyndigheten herunder tilsyn og eieroppgaver, ligger til kommunalsjef barn 

og unge som rapporterer til rådmann. Kommunens dobbeltrolle er også omtalt i Kunnskaps 

departementet sin veileder for tilsyn med barnehager:  

«De fleste av landets kommuner har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i  

forhold til barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være at både private  

og offentlige barnehageeiere har tillit til tilsynet, og at kommunens egeninteresse som  

barnehageeier blir satt til side.» (Veileder Tilsyn med barnehager, Kunnskapsdepartementet)  

«Loven er et godt hjelpemiddel i håndteringen av oppgaven som barnehagemyndighet.  

Klargjøringen av myndighetsrollen i § 8 skal forebygge eventuelle habilitetskonflikter mellom 

myndighetsansvaret og eierinteressene. Kommunens dobbeltrolle stiller store  

krav til ryddighet, og kommunen må selv ta initiativ til å problematisere temaet, slik at  

kommunale og ikke-kommunale barnehager sikres en reell likebehandling. Et skritt på  

denne veien er at kommunen som tilsynsmyndighet utarbeider en plan for tilsyn som er kjent 

for alle; barnehageeiere, barnehageansatte og foreldre.»  

  

I Ringerike kommune jobbes det kontinuerlig for likebehandling med fokus på gode relasjoner 

med alle barnehagene i kommunen. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle barn får et godt barnehagetilbud. Gjennom tilsyn sikres det at 

barnehagene i Ringerike drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og det sikrer barn 

gode oppvekstsvilkår.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 
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Arkivsaksnr.: 19/101-1   Arkiv: A20  

 

Entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolene  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar saken om entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolen 

til orientering, 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet 09.05.18 sak 19/18 sak om 

entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolen. 

 

Vedtakets punkt 4 sier: 

Ringerike kommune tar initiativ ovenfor våre nordiske vennskapsbyer/kommuner for å 

undersøke hvorvidt vi fellesskap kan søke et samarbeid rundt tema Ungt Entreprenørskap. 

Spesielt bør det undersøkes om en slik felles satsning kan resultere i EU midler. 

 

 

Saksutredning 

Ringerike kommune har kontaktet blant annet vår svenske vennskapsby Växjø. Växjø 

videreformidlet kontakt med Ungt Føretagsamhet som tilsvarer Ungt Entreprenørskap (UE) i 

Norge. Ringerike kommune har henvendt seg til Ungt Føretagsamhet med spørsmål om et 

eventuelt samarbeid, men har til nå ikke fått noen respons. 

Ringerike kommune har og undersøkt med Ungt Entreprenørskap i Buskerud og med  

Senter for internasjonalisering i grunnutdanningen (SIU). Dette siste  

har utarbeidet en håndbok som praktisk hjelp for skoler, som ønsker internasjonalt 

utdanningssamarbeid. Noen aktuelle samarbeidsprogram det kan søkes om gjennom SIU er: 

Nordplus junior, Comenius og eTwinning. 

 

Internasjonale prosjekter er interessante og utviklende for skolene. Den siste skolen som deltok 

i et slikt prosjekt var Hov ungdomsskole som da hadde samarbeidsskoler i bl.a. Italia. I år har 

Læringssenteret for voksne som intensjon om å søke deltagelse i et slikt EU-prosjekt. 

 

Når det gjelder entreprenørskapsarbeid i grunnskolen, så ligger det gjensidige forventninger 

hos kommunene og hos Ungt Entreprenørskap i Buskerud om videre arbeid på dette området.  

 

 

Partnerskapsavtalen med UE i Buskerud, ble undertegnet av ordfører sist høst. Kommunale 

grunnskoler, både på barne- og ungdomstrinnet, samarbeider og drar nytte av det UE tilbyr i 

opplæringen. 
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Det er videre etablert en samarbeid mellom kommunen og Universitetet i Sør-Øst Norge 

(USN). USN har mye kompetanse på området og ønsker å bidra med skolering og etablering 

av nettverk innenfor entreprenørskap for å stimulere til mer entreprenørskapsarbeid i skolene 

 

Gjeldende læreplan for grunnskolen (kompetanseløftet) omtaler og understreker viktigheten av 

entreprenørskap i ny overordnet del er dette videreført. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak i HOK sak 19/18 punkt 4: 

Ringerike kommune tar initiativ ovenfor våre nordiske vennskapsbyer/kommuner for å 

undersøke hvorvidt vi fellesskap kan søke et samarbeid rundt tema Ungt Entreprenørskap. 

Spesielt bør det undersøkes om en slik felles satsning kan resulter i EU midler. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at elevene i grunnskolen arbeider godt mot målene i læreplanen, både 

i den generelle delen og kompetansemålene. Entreprenørskapsaktiviteter er en god måte å 

arbeide mot flere av målene i læreplanverket.  

Det har hittil ikke lykkes å finne nordiske samarbeidsprosjekter innen entreprenørskap.  Men 

som nevnt i saken, legges det opp til et økt engasjement lokalt, samt at en skolesektorens 

enheter planlegger å søke et internasjonalt program. Andre skoler har også denne muligheten. 

Internasjonale prosjekter er utfordrende, men og givende, og fordrer god lokal forankring på 

den enkelte skole som deltar. 

 

 

 Ringerike kommune, 18.01.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Vedtak om godkjenning - Endring av tilbud; utvidelse med årstrinn
8 - 10 ved godkjent frittstående grunnskole - Steinsfjorden
Montessoriskole SA (org.nr. 993 926 698)

Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Steinsfjorden Montessoriskole SA datert 24.
januar 2018 og suppleringer fra søker 7. august 2018.

Steinsfjorden Montessoriskole SA søker om godkjenning til å utvide skolens tilbud til å
også omfatte ungdomsskole (8. – 10. trinn) etter friskoleloven § 2-1 første ledd første
punktum, jf. andre ledd bokstav b) anerkjent pedagogisk retning. Skolen søker ikke om
flere elevplasser.

Vedtak
Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra Steinsfjorden Montessoriskole SA
(org.nr. 993 926 698) etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd
bokstav b) anerkjent pedagogisk retning.

Skolen er fra og med høsten 2019 godkjent for inntil 84 elever på 1.-10. årstrinn. Skolen
skal følge følgende læreplan: « Læreplan for montessoriskolen – fag og arbeidsmåter
gjennom ti skoleår  ».

Rettslig grunnlag
I friskoleloven § 2-1 heter det bl.a.:

Departementet kan godkjenne frittståande skolar og driftsendringar ved godkjende
frittståande skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til
ein annan kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan
fylkeskommune. Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre
negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier
at skolen ikkje bør godkjennast. Vertskommunen eller vertsfylket skal få høve til å gi
fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og dei kan klage på departementet sitt
vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å drive verksemd etter
lova.

Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:
[...]
b. anerkjent pedagogisk retning
[...]
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Opplæringa skal vere på norsk eller samisk. Dette kravet gjeld likevel ikkje internasjonale
skolar. Viktige dokument om verksemda etter lova skal i alle høve vere tilgjengelege på
norsk eller samisk.

Godkjenninga fell bort dersom ein skole ikkje startar opp verksemda si etter lova i løpet av
tre skoleår etter at godkjenning vart gitt. Det same gjeld om drifta etter lova blir
nedlagd.[...]»

Utdanningsdirektoratets vurdering

Lovens minstekrav
Utdanningsdirektoratet har gjennomgått søknaden til Steinsfjorden Montessoriskole
SA og finner at den tilfredsstiller friskolelovens minstekrav.

Når det gjelder budsjettet har Utdanningsdirektoratet gjort følgende vurderinger:

Budsjett og regnskap grunnskole
Skolens budsjett er vurdert og funnet tilfredsstillende i henhold til økonomiforskrift § 2,
krav til budsjett.

Skolen tilbyr SFO til sine elever, og vi vil gjerne minne om følgende:

Statstilskudd til skoledrift skal ikke benyttes til SFO.
Driftskostnader skal fordeles mellom drift av SFO og drift av skole
Skoler som har startet opp og tilbyr SFO, skal føre dette som egen avdeling i
regnskapet.
Regnskapet skal vise interne transaksjoner og disse transaksjonene skal være
tilfredsstillende dokumenter. Vi viser her til § 3 i økonomiforskriften.

Vi minner om friskolelova § 6-3 Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar, Alle
offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode.

Skjønnsmessig vurdering
I tillegg til å vurdere om skolen tilfredsstiller minstekravene i loven, har
Utdanningsdirektoratet foretatt en skjønnsmessig vurdering som blant annet er basert på
hvilke konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen og hvilket
behov det er for endringen.

Ringerike kommune (vertskommunen) er i tråd med friskoleloven § 2-1 første ledd gitt
anledning til å uttale seg om saken. I brev datert 3. juli 2018 skriver kommunen:

Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten
med ungdomstrinn. Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke
skolestrukturen i Ringerike kommune.

Steinsfjorden Montessoriskole SA skriver i søknaden at det er kommet forespørsler fra
foresatte og andre om skolen kan tilby et ungdomsskoletilbud. Videre skriver skolen:

Steinsfjorden Montessoriskole ligger på grensen mellom Hole og Ringerike kommune og har
tilbud til hele regionen. Vi har et stort uteområde og god plass for utvidelse med to
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eksisterende skolebygninger på området. I denne omgang søker vi om å utvide tilbudet
med 8. – 10. trinn innenfor eksisterende elevtall.

På Ringerike finnes det i dag to montessoriskoler, men ikke noe ungdomsskoletilbud. Vi
mener tiden er inne for å etablere et slikt tilbud, slik at elevene har mulighet til å fortsette
på det pedagogiske tilbudet de har startet på. Fra før samarbeider vi med Åsatua
naturbarnehage om å gi barna der mulighet for å bli kjent med montessoripedagogikken,
og vi er enige om å utvide dette samarbeidet.

Vi ønsker at elevene i Ringeriksregionen får muligheten til et pedagogisk alternativ på
ungdomsskolenivå. Dette vil gi elever i regionen et fullstendig utdanningsløp innen
montessoripedagogikken på grunnskolenivå. I Drammen har elevene mulighet til å fortsette
på videregåendenivå ved Heltberg montessoriskole.

Konklusjon
Det finnes i dag ikke et ungdomsskoletilbud med montessoripedagogikk på Ringerike.
Utdanningsdirektoratet er kjent med at også den andre montessoriskolen i området,
Ringerike Montessori AS, søker om å utvide med ungdomstrinn. Steinsfjorden
Montessoriskole SA søker ikke om flere elevplasser og kommunen er positiv til at skolen
utvider sitt tilbud. På bakgrunn av det ovenstående finner Utdanningsdirektoratet å
kunne imøtekomme søknaden om godkjenning etter friskoleloven § 2-1 andre ledd b).

Skolens lokaler
Skolens styre må sørge for at skolens lokaler til enhver tid er godkjent av Fylkesmannen.

Informasjon om klagemulighet
Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet. Etter
forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem. Etter forvaltningsloven § 32 er det nærmere regler om
klagens adressat, form og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har
parten rett til å se sakens dokumenter.

Vennlig hilsen

Einar Simonsen Plahter Sine Lund Solheim
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Kopi:
Kunnskapsdepartementet
Ringerike kommune
Fylkesmannen i Buskerud
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Vedtak om godkjenning - Endring av årstrinn og elevtall ved
godkjent frittstående grunnskole - Ringerike Montessori AS
(org.nr. 916231539)

Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Ringerike Montessori AS datert 31. januar
2018 og suppleringer fra søker datert 30. august 2018.

Ringerike Montessori AS søker om godkjenning av utvidelse med ungdomstrinn inkludert
elevtallsutvidelse på 42 elever etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf.
andre ledd bokstav b.

Vedtak
Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra Ringerike Montessori AS (org.nr.
916231539) etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd
bokstav b.

Skolen er fra og med skoleåret 2019-2020 godkjent for inntil 122 elever på 1.-10.
årstrinn.

Rettslig grunnlag
I friskoleloven § 2-1 heter det bl.a.:

«  Departementet kan godkjenne frittståande skolar og driftsendringar ved godkjende
frittståande skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til
ein annan kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan
fylkeskommune. Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre
negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier
at skolen ikkje bør godkjennast. Vertskommunen eller vertsfylket skal få høve til å gi
fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og dei kan klage på departementet sitt
vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å drive verksemd etter
lova.

Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:
[...]
b. anerkjent pedagogisk retning
[...]

Opplæringa skal vere på norsk eller samisk. Dette kravet gjeld likevel ikkje internasjonale
skolar. Viktige dokument om verksemda etter lova skal i alle høve vere tilgjengelege på
norsk eller samisk.
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Godkjenninga fell bort dersom ein skole ikkje startar opp verksemda si etter lova i løpet av
tre skoleår etter at godkjenning vart gitt. Det same gjeld om drifta etter lova blir
nedlagd.[...]  »

Utdanningsdirektoratets vurdering
Utdanningsdirektoratet ba i brev datert 31. juli 2018 om visse suppleringer til søknaden.
Dette gjaldt behov for avklaringer omkring skolens budsjett. Skolen besvarte vår
henvendelse 30. august 2018. Direktoratet har gjennomgått den nye dokumentasjonen
og finner at søknaden nå tilfredsstiller lovens minstekrav. Vi vil likevel bemerke at det
synes som om skolen belastes deler av felleskostnader som bør fordeles mellom
virksomheten «skoledrift» og virksomheten «SFO». Vi minner i denne sammenheng om
følgende:

Statstilskudd til skoledrift skal ikke benyttes til SFO.

Driftskostnader skal fordeles mellom drift av SFO og drift av skole

Skoler som har startet opp og tilbyr SFO, skal føre dette som egen avdeling i
regnskapet.

Regnskapet skal vise interne transaksjoner og disse transaksjonene skal være
tilfredsstillende dokumenter. Vi viser her til § 8-1 i økonomiforskrift til
friskoleloven.

I tillegg til å vurdere om skolen tilfredsstiller minstekravene i loven, skal
Utdanningsdirektoratet foreta en skjønnsmessig vurdering som blant annet er basert på
hvilke konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen og hvilket
behov det er for endringen.

Ringerike kommune (vertskommunen) er i tråd med friskoleloven § 2-1 første ledd gitt
anledning til å uttale seg om saken. I brev datert 6. juni 2018 fremkommer det at
kommunen ikke har innvendinger til at søknaden innvilges. Direktoratet finner på
bakgrunn av dette og en helhetlig vurdering at godkjenning ikke vil få relevante
konsekvenser for den offentlige skolestrukturen og at det er tilstrekkelig behov for det
omsøkte tilbudet.

På bakgrunn av det ovenstående finner Utdanningsdirektoratet å
kunne imøtekomme søknaden om godkjenning av utvidelse etter friskoleloven § 2-1
andre ledd b.

Skolens lokaler
Styret må til enhver tid sørge for at skolens lokaler er godkjent av Fylkesmannen. Ved
endring av skolens elevtall, må skolen vurdere om det er behov for å innhente en ny
godkjenning.

Informasjon om klagemulighet
Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet. Etter
forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem. Etter forvaltningsloven § 32 er det nærmere regler om
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klagens adressat, form og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har
parten rett til å se sakens dokumenter.

Vennlig hilsen

Einar Simonsen Plahter Øystein Rovde
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Kopi:
Kunnskapsdepartementet
Ringerike kommune
Fylkesmannen i Buskerud
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Vedtak om godkjenning - Endring av tilbud; utvidelse med årstrinn
8 - 10 ved godkjent frittstående grunnskole - Steinsfjorden
Montessoriskole SA (org.nr. 993 926 698)

Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Steinsfjorden Montessoriskole SA datert 24.
januar 2018 og suppleringer fra søker 7. august 2018.

Steinsfjorden Montessoriskole SA søker om godkjenning til å utvide skolens tilbud til å
også omfatte ungdomsskole (8. – 10. trinn) etter friskoleloven § 2-1 første ledd første
punktum, jf. andre ledd bokstav b) anerkjent pedagogisk retning. Skolen søker ikke om
flere elevplasser.

Vedtak
Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra Steinsfjorden Montessoriskole SA
(org.nr. 993 926 698) etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd
bokstav b) anerkjent pedagogisk retning.

Skolen er fra og med høsten 2019 godkjent for inntil 84 elever på 1.-10. årstrinn. Skolen
skal følge følgende læreplan: « Læreplan for montessoriskolen – fag og arbeidsmåter
gjennom ti skoleår  ».

Rettslig grunnlag
I friskoleloven § 2-1 heter det bl.a.:

Departementet kan godkjenne frittståande skolar og driftsendringar ved godkjende
frittståande skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til
ein annan kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan
fylkeskommune. Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre
negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier
at skolen ikkje bør godkjennast. Vertskommunen eller vertsfylket skal få høve til å gi
fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og dei kan klage på departementet sitt
vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å drive verksemd etter
lova.

Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:
[...]
b. anerkjent pedagogisk retning
[...]
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Opplæringa skal vere på norsk eller samisk. Dette kravet gjeld likevel ikkje internasjonale
skolar. Viktige dokument om verksemda etter lova skal i alle høve vere tilgjengelege på
norsk eller samisk.

Godkjenninga fell bort dersom ein skole ikkje startar opp verksemda si etter lova i løpet av
tre skoleår etter at godkjenning vart gitt. Det same gjeld om drifta etter lova blir
nedlagd.[...]»

Utdanningsdirektoratets vurdering

Lovens minstekrav
Utdanningsdirektoratet har gjennomgått søknaden til Steinsfjorden Montessoriskole
SA og finner at den tilfredsstiller friskolelovens minstekrav.

Når det gjelder budsjettet har Utdanningsdirektoratet gjort følgende vurderinger:

Budsjett og regnskap grunnskole
Skolens budsjett er vurdert og funnet tilfredsstillende i henhold til økonomiforskrift § 2,
krav til budsjett.

Skolen tilbyr SFO til sine elever, og vi vil gjerne minne om følgende:

Statstilskudd til skoledrift skal ikke benyttes til SFO.
Driftskostnader skal fordeles mellom drift av SFO og drift av skole
Skoler som har startet opp og tilbyr SFO, skal føre dette som egen avdeling i
regnskapet.
Regnskapet skal vise interne transaksjoner og disse transaksjonene skal være
tilfredsstillende dokumenter. Vi viser her til § 3 i økonomiforskriften.

Vi minner om friskolelova § 6-3 Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar, Alle
offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode.

Skjønnsmessig vurdering
I tillegg til å vurdere om skolen tilfredsstiller minstekravene i loven, har
Utdanningsdirektoratet foretatt en skjønnsmessig vurdering som blant annet er basert på
hvilke konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen og hvilket
behov det er for endringen.

Ringerike kommune (vertskommunen) er i tråd med friskoleloven § 2-1 første ledd gitt
anledning til å uttale seg om saken. I brev datert 3. juli 2018 skriver kommunen:

Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten
med ungdomstrinn. Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke
skolestrukturen i Ringerike kommune.

Steinsfjorden Montessoriskole SA skriver i søknaden at det er kommet forespørsler fra
foresatte og andre om skolen kan tilby et ungdomsskoletilbud. Videre skriver skolen:

Steinsfjorden Montessoriskole ligger på grensen mellom Hole og Ringerike kommune og har
tilbud til hele regionen. Vi har et stort uteområde og god plass for utvidelse med to
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eksisterende skolebygninger på området. I denne omgang søker vi om å utvide tilbudet
med 8. – 10. trinn innenfor eksisterende elevtall.

På Ringerike finnes det i dag to montessoriskoler, men ikke noe ungdomsskoletilbud. Vi
mener tiden er inne for å etablere et slikt tilbud, slik at elevene har mulighet til å fortsette
på det pedagogiske tilbudet de har startet på. Fra før samarbeider vi med Åsatua
naturbarnehage om å gi barna der mulighet for å bli kjent med montessoripedagogikken,
og vi er enige om å utvide dette samarbeidet.

Vi ønsker at elevene i Ringeriksregionen får muligheten til et pedagogisk alternativ på
ungdomsskolenivå. Dette vil gi elever i regionen et fullstendig utdanningsløp innen
montessoripedagogikken på grunnskolenivå. I Drammen har elevene mulighet til å fortsette
på videregåendenivå ved Heltberg montessoriskole.

Konklusjon
Det finnes i dag ikke et ungdomsskoletilbud med montessoripedagogikk på Ringerike.
Utdanningsdirektoratet er kjent med at også den andre montessoriskolen i området,
Ringerike Montessori AS, søker om å utvide med ungdomstrinn. Steinsfjorden
Montessoriskole SA søker ikke om flere elevplasser og kommunen er positiv til at skolen
utvider sitt tilbud. På bakgrunn av det ovenstående finner Utdanningsdirektoratet å
kunne imøtekomme søknaden om godkjenning etter friskoleloven § 2-1 andre ledd b).

Skolens lokaler
Skolens styre må sørge for at skolens lokaler til enhver tid er godkjent av Fylkesmannen.

Informasjon om klagemulighet
Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet. Etter
forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem. Etter forvaltningsloven § 32 er det nærmere regler om
klagens adressat, form og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har
parten rett til å se sakens dokumenter.

Vennlig hilsen

Einar Simonsen Plahter Sine Lund Solheim
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Kopi:
Kunnskapsdepartementet
Ringerike kommune
Fylkesmannen i Buskerud
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Vedtak om godkjenning - Endring av årstrinn og elevtall ved
godkjent frittstående grunnskole - Ringerike Montessori AS
(org.nr. 916231539)

Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Ringerike Montessori AS datert 31. januar
2018 og suppleringer fra søker datert 30. august 2018.

Ringerike Montessori AS søker om godkjenning av utvidelse med ungdomstrinn inkludert
elevtallsutvidelse på 42 elever etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf.
andre ledd bokstav b.

Vedtak
Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra Ringerike Montessori AS (org.nr.
916231539) etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd
bokstav b.

Skolen er fra og med skoleåret 2019-2020 godkjent for inntil 122 elever på 1.-10.
årstrinn.

Rettslig grunnlag
I friskoleloven § 2-1 heter det bl.a.:

«  Departementet kan godkjenne frittståande skolar og driftsendringar ved godkjende
frittståande skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til
ein annan kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan
fylkeskommune. Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre
negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier
at skolen ikkje bør godkjennast. Vertskommunen eller vertsfylket skal få høve til å gi
fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og dei kan klage på departementet sitt
vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å drive verksemd etter
lova.

Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:
[...]
b. anerkjent pedagogisk retning
[...]

Opplæringa skal vere på norsk eller samisk. Dette kravet gjeld likevel ikkje internasjonale
skolar. Viktige dokument om verksemda etter lova skal i alle høve vere tilgjengelege på
norsk eller samisk.
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Godkjenninga fell bort dersom ein skole ikkje startar opp verksemda si etter lova i løpet av
tre skoleår etter at godkjenning vart gitt. Det same gjeld om drifta etter lova blir
nedlagd.[...]  »

Utdanningsdirektoratets vurdering
Utdanningsdirektoratet ba i brev datert 31. juli 2018 om visse suppleringer til søknaden.
Dette gjaldt behov for avklaringer omkring skolens budsjett. Skolen besvarte vår
henvendelse 30. august 2018. Direktoratet har gjennomgått den nye dokumentasjonen
og finner at søknaden nå tilfredsstiller lovens minstekrav. Vi vil likevel bemerke at det
synes som om skolen belastes deler av felleskostnader som bør fordeles mellom
virksomheten «skoledrift» og virksomheten «SFO». Vi minner i denne sammenheng om
følgende:

Statstilskudd til skoledrift skal ikke benyttes til SFO.

Driftskostnader skal fordeles mellom drift av SFO og drift av skole

Skoler som har startet opp og tilbyr SFO, skal føre dette som egen avdeling i
regnskapet.

Regnskapet skal vise interne transaksjoner og disse transaksjonene skal være
tilfredsstillende dokumenter. Vi viser her til § 8-1 i økonomiforskrift til
friskoleloven.

I tillegg til å vurdere om skolen tilfredsstiller minstekravene i loven, skal
Utdanningsdirektoratet foreta en skjønnsmessig vurdering som blant annet er basert på
hvilke konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen og hvilket
behov det er for endringen.

Ringerike kommune (vertskommunen) er i tråd med friskoleloven § 2-1 første ledd gitt
anledning til å uttale seg om saken. I brev datert 6. juni 2018 fremkommer det at
kommunen ikke har innvendinger til at søknaden innvilges. Direktoratet finner på
bakgrunn av dette og en helhetlig vurdering at godkjenning ikke vil få relevante
konsekvenser for den offentlige skolestrukturen og at det er tilstrekkelig behov for det
omsøkte tilbudet.

På bakgrunn av det ovenstående finner Utdanningsdirektoratet å
kunne imøtekomme søknaden om godkjenning av utvidelse etter friskoleloven § 2-1
andre ledd b.

Skolens lokaler
Styret må til enhver tid sørge for at skolens lokaler er godkjent av Fylkesmannen. Ved
endring av skolens elevtall, må skolen vurdere om det er behov for å innhente en ny
godkjenning.

Informasjon om klagemulighet
Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet. Etter
forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem. Etter forvaltningsloven § 32 er det nærmere regler om
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klagens adressat, form og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har
parten rett til å se sakens dokumenter.

Vennlig hilsen

Einar Simonsen Plahter Øystein Rovde
avdelingsdirektør seniorrådgiver

Kopi:
Kunnskapsdepartementet
Ringerike kommune
Fylkesmannen i Buskerud



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/497-9   Arkiv: 233 F40  

 

 
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 

2019 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur vedtar prioritert liste for Nasjonal tilskuddsordning for 

inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og ungdoms og familiedirektoratet utlyser for fjerde år en Nasjonal tilskuddsordning 

for inkludering av barn i lavinntektsfamilier, tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot 

barnefattigdom. 

Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på ferie- 

og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Målet er å er dempe følgene av lav inntekt i familien, for barn og ungdom. 

Tilskuddsordningen skal være en måte for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige 

sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale 

situasjon. 

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier er ett av flere tiltak i 

regjeringens strategi som skal bidra til å nå målet om at alle barn, uavhengig av foreldrenes 

økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med 

andre. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd som 

bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i 

kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter eller på alternative mestringsarenaer. Tilbudet skal 

så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Det er et mål at tiltakene i tillegg til å 

oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.  

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. 

Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, 

fritids- og ferieaktiviteter. 



- 

Det er beskrevet i regelverket at funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier 

som ellers er vanskelige å nå. Den skal videre sørge for at kommunene har god oversikt over 

alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd 

mellom de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene. 

Fra og med tilskuddsåret 2016 var det et krav om at alle kommuner som ville søke midler 

gjennom ordningen måtte ha en knutepunktfunksjon. Målet med knutepunktsfunksjonen er å 

skape synergieffekter mellom offentlig og privat innsats, samt å samle kunnskap og 

kompetanse om hvordan man skal arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke 

konsekvensene av å vokse opp i fattigdom. Kommunene skal beskrive hvordan de organiserer 

denne funksjonen og bekrefte at den er ivaretatt. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har gjort seg kjent med Rundskriv, og er innforstått med hvilke oppgaver 

og ansvar som tilfaller kommunen i forbindelse med tilskuddsordningen. 

Ringerike kommune har bekrefter at vi vil foreta en politisk og administrativ vurdering og 

prioritering av alle innkomne søknader etter oversendelse fra Bufdir, som beskrevet i 

regelverket. Det er kunngjort tilskuddsordningen i lokalavis og på kommunens nettsider 

senest 2 uker før søknadsfristen til Bufdir. 

Knutepunktfunksjonen ivaretas i kommunen gjennom sektor Barn og unge ved Kommunalsjef 

Barn og unge som samarbeider tett med sektor Helse og Oppvekst og Kultur. Disse følger opp 

kontakt med frivilligheten. Ringerike kommune har i tillegg en partnerskapsavtale med 

Frivillighetssentralen. 

 

Åtte søknader er innkomne til behandling:  

 

1. Ringerike og Hole Røde kors: Barn i Ringerike og Hole Røde Kors, Ringerike. 

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter en dag i 

uken, i sommerferien og i andre skoleferier, inkludering av foresatte er et nøkkelord i 

aktivitetene. Tiltaket vil fokusere på aktiviteter som utvikler positive verdier og 

holdninger, fysiske og sosiale ferdigheter, og tilrettelegge med tanke på muligheten for 

deltagelse uavhengig av kjønn, alder og funksjonsnivå. Målgruppen som er forventet 

at vil benytte seg av tiltaket er 100 barn og deres familiemedlemmer. Det søkes om 

støtte fra Bufdir på 387 000,- kr. 

 

2. Ringerike kommune: Opplevelseskortet.  

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter Tiltaket 

er Opplevelseskortet, et virkemiddel som bidrar til gratis adgang til kultur- og 

fritidsaktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Målgruppen som er forventet 

at vil benytte seg av tiltaket er 60 barn og unge opp til 23 år. Det søkes om støtte fra 

Bufdir på 50 000,- kr. 

 

3. MEDNATUR AS: MedNatur Ringerike. 

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som skal gi ungdom et tilpasset 

aktivitets- og fritidstilbud som bruker naturen som læringsarena. Hovedmålet er å gi 

deltagerne et tilbud om sosialt samvær, felleskapsopplevelser og mestringsarenaer 

sammen med andre ungdommer. Tiltaket består av et månedlig program som 

gjennomføres i 12. md. Pr. år. Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av 
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tiltaket er 140 barn og deres familiemedlemmer. Det søkes om støtte fra Bufdir på 300 

000,-kr. 

 

4. Ringerike Kommune, SPLASH 2017-2020. 

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til deltagelse for barn og 

ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer og kultur og 

fritidsaktiviteter. Tiltaket heter SPLASH og er et kunstprosjekt hvor barna kan utrykke 

seg fritt ved hjelp av kunst og kultur og dermed mestre på sitt beste. Målgruppen som 

er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 500 personer, barn og unge i alderen 10-16 

år samt deres familier. Ringerike kulturskole har som målsetting å være en arena for 

mangfold og integrering, og et av målene for prosjektet SPLASH er å bidra til 

intrigering av flyktninger og asylsøkere ved hjelp av kulturelle fritidsaktiviteter. 

Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 450 barn og deres 

familiemedlemmer. Det søkes om støtte fra Bufdir på 450 000,-kr. 

 

5. Ringerike Kommune: Smaksverkstedet.  

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer. Tiltaket er 

Smaksverkstedet, et etterskoletidsprogram for barn og unge. Smaksverkstedet skal 

legge til rette for barn og unges interesse og kunnskap om mat, praktisk matlaging, 

matkultur og bærekraftighet. Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av tiltaket 

er 48 barn og unge i SFO alder (5.-7. klasse). Det søkes om støtte fra Bufdir på 80 

000,-kr. 

 

6. Buskerud Røde kors: Bark leir 2019, Barnas Røde Kors 

Tilskuddet som søkes om skal brukes til tiltak som bidrar til at ungdom berørt av 

fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og bidrar 

til deltagelse på alternative mestringsarenaer i sommerferien. Tiltaket er Barnas Røde 

kors, BARK leir 2019. Leiren avholdes på Skinnesmoen i Krødsherad 21.-25 juli. 

Barn og voksne sover i telt. Aktivitetene kan være tursti, førstehjelp, batikk, 

kanopadling mm. samt en tur ut av leiren for eksempel Bjørneparken, Krøderbanen el. 

Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 90 barn og unge mellom 

6-12 år. Det søkes om støtte fra Bufdir på 291 000,-kr. 

 

7. Ringerike kommune: Utstyrssentralen.  

Tilskuddet som søkes om skal brukes til videreutvikling av utstyrssentralen slik at 

tiltaket bidrar til å redusere de økonomiske barrierene for deltagelse i ulike ferie og 

fritidsaktivitetene. Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 160 

barn og unge og deres familier. Det søkes om støtte fra Bufdir på 129 000,-kr. 

 

8. Hønefoss basketklubb: Hønefoss basketklubb – Inkludering. 

Tilskuddet som søkes om er ment å dekke utgifter til medlemskontingent, 

treningsavgift, spillerlisenser, nødvendig utstyr, deltagelse i turneringer ol. 

Målgruppen som er forventet at vil benytte seg av tiltaket er 26 barn og deres 

familiemedlemmer. Det søkes om støtte fra Bufdir på 15 000,-kr. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012-20130 

Handlingsplan Ringerike kommune 2019-2022 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det slik at søknadene er tilfredsstillende. Søkerne viser til hvordan de 

skal arbeide målrettet og forebyggende for å motvirke konsekvensene av å vokse opp i en 

lavinntektsfamilie, dette samsvarer med Ringerike kommune sin strategi.  

 

Rådmannen anbefaler at søknadene kan støttes i oppsatt rekkefølge:  

 

1. Ringerike og Hole Røde kors, Barn i Ringerike og Hole Røde Kors, Ringerike. 

2. Ringerike kommune, Opplevelseskortet 

3. MEDNATUR AS: MedNatur Ringerike. 

4. Ringerike kommune, SPLASH 

5. Ringerike kommune, Smaksverkstedet 

6. Buskerud Røde kors: Bark leir 2019, Barnas Røde Kors 

7. Ringerike kommune: Utstyrssentralen.  

8. Hønefoss basketklubb: Hønefoss basketklubb – Inkludering. 

 

 

Vedlegg 

Ringerike og Hole Røde kors, Barn i Ringerike og Hole Røde Kors, Ringerike. 

Ringerike kommune, Opplevelseskortet 

MEDNATUR AS: MedNatur Ringerike. 

Ringerike kommune, SPLASH 

Ringerike kommune, Smaksverkstedet 

Buskerud Røde kors: Bark leir 2019, Barnas Røde Kors 

Ringerike kommune: Utstyrssentralen.  

Hønefoss basketklubb: Hønefoss basketklubb – Inkludering. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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#113365 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 113365

Innsendt av STAALE TREVLAND

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker RI NGERI KE OG HOLE RØDE KORS

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket Barn i Ringerike og Hole Røde Kors, fra Ringerike
Vi har gjort et navnebytte da vi ønsker å inkludere langt flere barn enn de som er aktive i Barnas Røde
Kors(BARK) i Ringerike ved å utvide med aktivitetstilbud til barn i skoleferier.

Oppfyller søknaden kravene i punkt 1b) i regelverket og skal sendes direkte til Bufdir? Nei

Velg kommune dere
søker gjennom

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av
søker

Røde Kors i Norge er landets største, frivillige humanitære organisasjon og Røde Kors- og Røde
Halvmånebevegelsen er verdens største humanitære nettverk. Vi er der for å hjelpe mennesker i
sårbare livssituasjoner. Lokalt og
nasjonalt mobiliserer vi frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, omsorgsaktiviteter og Røde
Kors ungdom.
Vi er ett Røde Kors med fokus og innsats rettet inn mot felles mål. Aktivitetene våre støtter og utfyller
tjenestetilbudet offentlige myndigheter har et ansvar for.
Ringerike og Hole Røde Kors har pr. dags dato ca. 900 medlemmer. Om lag 190 aktive frivillige bidrar
til lokal aktivitet i kommunene Ringerike og Hole innenfor Ungdom, Omsorg eller Hjelpekorpset. Vi har
stort fokus på
barn og ungdom, og i tillegg til egen Ungdomsavdeling(13 - 29 år), har vi innenfor Omsorgsaktivitetene
Barnas Røde Kors(BARK) i
Ringerike, Barnas Røde Kors(BARK) i Hole og Leksehjelpen, som benyttes av barn og ungdom( 5 trinn
til 10 trinn) i Ringerike kommune.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Ja

Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter

Tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Ja

I hvilke ferier skal dere ha aktivitet?

Påskeferie

Sommerferie

Høstferie

BESKRIVELSE AV TILTAKET
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Hva er målsettingen
med tiltaket?

Alle barn har rett til fritid og lek, Utdrag fra artikkel 31 i FNs barnekonvensjon.
Med bakgrunn i økende ensomhet, fattigdom og helseutfordringer blant barn ser Røde Kors behov for
forebyggende tiltak for målgruppen.

Vår overordnede målsetting er bidra til inkludering av barn fra lavinntektsfamilier slik at barna kan delta i
en organisert aktivitet sammen med andre barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske
situasjon.

Barna vil ikke bare være utøvere, men også delaktige i planleggingsprosessen rundt aktivitetene.
Gjennom aktiv tilstedeværelse fra beviste frivillige, vil fokuset være gjensidig aksept og respekt som
kan fremme vennskapsbånd og inkludering på tvers av kjønn, sosial status, etnisk bakgrunn og religion.

Gjennom lek, skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv vil barn kunne oppleve samhørigheten
som oppstår gjennom felles aktivitet og utfoldelse, noe som kan bidra til en positiv minnebank, utvikling
av egne ressurser og helsefremmende livsstil. Slik vil de unge kunne stå bedre rustet for et aktivt og
meningsfylt voksenliv.

Barnas Røde Kors(BARK) i Ringerike:
• Vi skal tilby en organisert fritidsaktivitet en fast dag annenhver uke. Selve aktiviteten utenom henting
og bringing, vil foregå over 1.5 timer, men som regel varer den lenger.
• Tilbudet vil være gratis.
• Tilbudet retter seg mot barn i alderen 6 - 13 år.
• Vi tilbyr transport så langt dette er mulig, for de som ikke har mulighet til transport selv, slik at ikke
manglende tilgjengelighet skal hindre deltakelse. Dette organiseres gjennom foreldresamarbeid og i
tillegg har vi frivillige og ansatte som henter og bringer.
• Det vil til enhver tid være kapasitet til 32 barn.
• Aktivitetstilbudet følger skoleåret og innebærer 19 faste aktivitetsdager pr. år.
• Alle barna i Barnas Røde Kors i Ringerike får tilbud om deltakelse på BARK leiren som arrangeres av
Buskerud Røde Kors, og denne strekker seg over 5 dager, rett etter oppstart av sommerferien. Frivillige
fra Ringerike og Hole Røde Kors blir med på denne ferieturen slik at barna har kjente voksne rundt seg.

Ferietilbud til barn:
1. Vi vil ha en overnattingstur der vi inviterer barn med familien på overnatting. Denne vil skje
sommerstid. Her vil barn med familie fra Barnas Røde Kors både i Ringerike og Hole få tilbud, samt de
andre barna med familier vi rekrutterer inn.
Kostnadene til aktiviteten fordeles på kommunene Ringerike og Hole etter deltakelse.
• Her har vi kapasitet til 50 barn samt foreldre, og alt er kostnadsfritt.
• Vi bruker Røsholmstranda. Et naturområde på 56 mål i Tyrifjorden, med stor og barnevennlig
sandstrand. Her er
det gode muligheter for overnatting, og stor variasjon av aktivitetsmuligheter, som bading,
ballaktiviteter, natursti osv. Vi har vårt eget lagerbygg med utstyr, og vi har også toalettanlegg
tilgjengelig, samt et cafelokale vi kan benytte.

Vi har sett at bruken av de mulighetene nærmiljøet gir, skaper motivasjon hos barna, som vi håper de
bringer med seg hjem. Det finnes med andre ord mange muligheter for gode opplevelser for barn og
foreldre, som ikke trenger å koste så mye penger.

2. Vi vil arrangere 4 heldags opplevelsesturer for barn og unge i alderen 6 år til 16 år. Hver og en tur
legges til skoleferier. Hver buss tar 45 barn pr. busstur. I tillegg vil vi benytte privatbiler/minibuss etter
behov. Her vil barn fra Barnas Røde Kors i Ringerike og Barnas Røde Kors i Hole få tildelt noen av
plassene, i tillegg rekrutterer vi andre barn gjennom forebyggende tjenester.
Kostnadene til aktiviteten fordeles på kommunene Ringerike og Hole etter deltakelse.

Med tanke på risikoen for utenforskap og konsekvensene av dette, så kan det å gi barn som er rammet
av barnefattigdomsproblematikken ekstra opplevelser, de ellers ikke hadde hatt en mulighet til å delta i,
være en positiv faktor. Barn forteller om sine ferieopplevelser, og det å være den som ikke har noe å
dele, skaper en utfordring for vår målgruppe, og som kan bidra til utenforskap.

Inkludering av foreldre:
Vi er opptatt av å inkludere foreldre inn i våre aktivitetstilbud, da vi har flere tilbud rettet mot disse.
Derfor deler vi arrangementer på blant annet facebookgruppen til foreldrene. Dette er spesielt tilbud
som Kvinnegruppen, Herregruppen, Skravlekafeen og Norsktreningen. Vi håper at de foreldre som har
et ønske/behov for nettverk, bekjentskaper, venner eller språktrening vil se mulighetene i disse
tilbudene. Vi har opplevd at dette har gitt svært positive resultater, og vi har også fått foreldre som har
engasjert seg som frivillige.
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Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

Barnas Røde Kors(BARK) i Ringerike:

Ringerike har et flott nærmiljø med mange tilbud til barn og unge. Vi vil derfor aktivt bruke
mulighetene og tilbudene nærmiljøet byr på de 19 aktivitetsdagene for Barnas Røde Kors i Ringerike.

Aktivitetene vil tilpasses barnas behov og vil være aktiviteter som ski og ake dag, skøytedag, fisketur,
Hunde-kjøring, Kane fart, klatring, lamming, kanopadling og båttur.

Vi vil også ha ulike inne aktiviteter som besøk i svømmehallen, kinobesøk og hobbykvelder.
Ringerike og Hole Rød Kors har et samarbeid med Ringerike Folkehøyskole og de arrangerer en leke
dag
for BARK barn.
Det er allikevel behovene til barna som avgjør hva slags aktiviteter som tilbys. Barna som deltar er med
på å påvirke aktivitetstilbudet. Dette gir rom for å styrke barnas sosiale kompetanse og trygghet i
samspill med jevnaldrende.

Ferietilbud til barn:
1. Overnattingsturen som strekker seg over 24 timer arrangeres på Røsholmstranda. Her blir det
bading, og andre uteaktiviteter, samt grilling og matlaging.

2. De 4 heldags opplevelsesturene for barn og unge i alderen 6 år til 16 år, vil foregå fra morgen til
kveld. Hver og en tur legges til feriene. Hver buss tar 45 barn pr. busstur. I tillegg vil vi benytte
privatbiler/minibuss etter behov.
På disse heldagsturene vil vi besøke ulike fornøyelsesparker etc.

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
i lavinntektsfamilier,
beskriv hvordan

Både bosatte flyktninger og arbeidsinnvandrere fra lavinntektsfamilier er blant de som benytter seg av
Barnas Røde Kors, og flyktninger og arbeidsinnvandrere vil også få tilbud om ferieaktivitetene. Med
andre ord er disse inkludert i tiltaket som også skal kunne bidra til integrering og inkludering. Samtidig
er det også mange norske barn og familier som er berørt, og også disse er inkludert. Vårt mål er at våre
tiltak skal kunne bidra til en forståelse for ulikheter og gjensidig aksept og respekt.
Ringerike og Hole Røde Kors har en Flerkulturell koordinator ansatt, med god internasjonal forståelse,
Han vil kunne bidra med sin
erfaring rundt betydningen av sosial og kulturell inkludering. Alt av invitasjoner til aktivitetsdagene vil
også oversettes etter behov.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Våre hovedmålgrupper er barn/ungdom fra lavinntektsfamilier som er berørt av fattigdomsproblemer,
barn/ungdom med innvandrerbakgrunn, barn/ungdom av foreldre med rusmisbruk/psykiske vansker og
barn/ungdom
som bor med enslig forsørger.
Målgruppen for BARK i Ringerike, er barn i barneskolealder, med andre ord barn mellom 6 og 13 år.
Målgruppen for overnattingsturen på Røsholmstranda og de 4 heldags opplevelsesturene, er
aldersgruppen utvidet fra 6 til 16 år. Felles for målgruppen er behovet for en organisert og kostnadsfri
aktivitet, fordi andre aktivitetstilbud ofte er kostbare.
For å redusere risikoen for stigmatisering av deltakerne, ønsker vi også å inkludere barn utenfor
målgruppen.
Likeledes er dette viktig med tanke på sosial og kulturell inkludering.
Selv om vi vil jobbe aktivt for rekruttering av deltakere som er berørt av barnefattigdom, er det svært
vanskelig å beregne noen eksakt tall. For å sikre best mulig resultater er det viktig med et tett
samarbeid med Ringerike kommune og forebyggende tjenester.
Likeledes er det også vanskelig å forutsette kjønnsfordelingen. Vårt fokus er å nå flest mulig barn, og
det kan tenkes at antall barn blir mer enn de 85 som er anslått.
Samtidig er vi opptatt av at de barna vi opplever har et større behov, skal kunne delta på mer enn en
heldags opplevelsestur.

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

6-12 år

13-19 år

Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold? Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

25

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

35

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

20

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

25
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RE KRU TTERIN G OG SAMARBEI D

Plan for rekruttering
av målgruppen

Vi har god erfaring med rekruttering via kommunale forebyggende tjenester, og vår erfaring med
samarbeid der er svært positivt. Likeledes har vi svært gode erfaringer med samarbeid med andre
enheter i Ringerike kommune..
Vi har også et stort nettverk gjennom våre frivillige som vil nyttiggjøres. Ikke minst gjennom vår
kvinnegruppe, herregruppe og flyktningguider. De aller fleste i disse 2 gruppene har
innvandrerbakgrunn.
I tillegg har Ringerike og Hole Røde Kors en ansatt som Flerkulturell koordinator, og han har gjennom
flere år etablert et stort nettverk blant flyktninger som bosettes, samt arbeidsinnvandrere.
Vår erfaring er at mange også tar direkte kontakt med oss. Våre aktiviteter er presentert på vår
hjemmeside, i tillegg bruker vi facebook som en formidlingskanal.
Røde Kors’ uavhengige og nøytrale rolle gjør det mulig å hjelpe sårbare grupper som myndighetene
ellers ikke når. I oppvekstaktivitetene kommer dette for eksempel til syne ved at Røde Kors’ aktiviteter
kan være en av få arenaer som aksepteres av foresatte som på grunn av sin religiøse overbevisning
ellers er svært restriktive med hensyn til hvor de lar barna oppholde seg på fritiden.

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Vi vil fortsette å presentere vårt tiltak for de forebyggende tjenestene i kommunen. Målsettingen er at
representanter fra forebyggende tjenester videreformidler tilbudet til de som er i målgruppen, og
eventuelt bidrar til førstegangskontakten. Vi vil også legge til rette for dialogmøter med
samarbeidspartnere slik at man kartlegger effekten, og slik at man eventuelt kan gjøre justeringer ved
behov.
De mest aktuelle samarbeidspartnerne er barnevern, helsesøstre og flyktningkontor.
I tillegg har vi det interne samarbeidet med vår flyktning koordinator. Han bidrar både med rekruttering
av deltakere, og som veileder i integreringsarbeidet.

Gaver til barn berørt av barnefattigdom gjennom våre barnetiltak:
Vi har også i inneværende år søkt inn midler fra andre til julegaver direkte til barn, og håper dette vil
være mulig også til neste år. I tillegg har vi fått midler fra privat personer til dette. I samarbeid med
forebyggende tjenester samt den kontakten vi har etablert til barn og familier gjennom våre tiltak, når vi
disse barna og familiene. I år vil rundt 140 barn i Ringerike få et gavekort på 350 kroner. Kortene er slik
at foreldre skal kunne skrive at gaven er fra dem. Vi håper dette kan bidra positivt i de familier der
foreldre har vanskeligheter med å kjøpe julegaver.

BU D SJETT
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Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også for utdypende informasjon på dette punktet. punkt 2 i) i veilederen

OB S! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen. Støtte fra Bufdir
: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket er Egenfinansiering

avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i
til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering. veilederen

: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel, skal inntektene fra dette beregnes her. Evt. egenandel fra deltakere
Hvis dere forventer inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan for Prosjektgenererte inntekter:

eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre må Prosjekttilskudd fra andre
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her. Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak. Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.

: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss. Transportutgifter
: Dersom deltakerne skal besøke steder der det koster penger å komme inn, fylles det ut her. Utgifter til inngangsbilletter

Eksempler er kino, badeland eller fornøyelsespark.
: Investeringer som er er nødvendige for å gjennomføre tiltaket fylles ut her. Innkjøp av utstyr (investering)

: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeile Husleie/strøm/renhold
omfanget av tiltaket.

: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll av Andre kostnader
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 387 000

Egenfinansiering 10 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 397 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte 200 000

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0

Transportutgifter 64 000

Utgifter til inngangsbilletter 45 000

Innkjøp av utstyr (investering) 5 000

Husleie/strøm/renhold 18 000

Andre kostnader (spesifiser under) 65 000

Delsum 397 000

Total 0



Utskriftsdato: 02.01.2019 09:37:51 Skjema id: 412131250

Spesifiser eventuelle
andre kostnader

Andre kostnader (spesifiser under):
Aktivitetskostnader(bevertning, leie av utstyr, kjøp av aktivitetstjenester, etc.) = 40000,-
Kurs, møter og samlinger for frivillige = 10000,-
Profilering/annonsering = 4000,-
Revisjon = 6000,-
Kontorrekvisita = 1000,-
Telefongodtgjørelse og UMS = 4000,-

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Målsetningen er å tilby kostnadsfrie aktiviteter som kan skape glede og motivasjon og som kan bidra
med å styrke tilhørigheten og tryggheten for mennesker i sårbare livssituasjoner. Gjennom lek,
skapende aktivitet, naturopplevelser og friluftsliv, vil barn oppleve samhørigheten som oppstår gjennom
felles aktivitet og utfoldelse. Fokus på gjensidig aksept og respekt, kan fremme vennskapsbånd på
tvers av kjønn, sosial status, etnisk bakgrunn og religion, og som kan bidra til holdninger, verdier,
levesett og mestringsopplevelser som gagner den enkelte og samfunnet nå og i fremtiden.
Aktiviteten vil foregå en fast dag annenhver uke, over 1.5 timer. Utover dette er det tilbud om
campingtur og 4
heldagsturer. Vi vil samarbeide med kommunale tjenester for å rekruttere barn og unge i målgruppen.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan dere skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.

Kommentarer til
søknaden

Vi har estimert verdien av egeninnsatsen og denne utgjør ca. kr.: 340 000,-
19 dager med 7 -11 frivillige
1 overnatting med 7-11 frivillige
5 dagers campingtur 7 frivillige
4 heldagsopplevelsesturer 10 frivillige
Kurs, møter og samlinger for frivillige

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg
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#112841 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 112841

Innsendt av LI N A M BRATHAUG FRAN TZEN

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker Ringerike kommune

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket Opplevelseskortet- gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier.

Oppfyller søknaden kravene i punkt 1b) i regelverket og skal sendes direkte til Bufdir? Nei

Velg kommune dere
søker gjennom

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av
søker

Enhet for «forebyggende helsetjenester, barn og unge og folkehelse». Enheten har 35 stillinger fordelt
på helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, fysio/ergoterapi-tjenesten, psykologer, merkantil,
frisklivskoordinator og folkehelsekoordinator.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Ja

Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter

Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Nei
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BE SKRI VELSE AV TI LTAKET

Hva er målsettingen
med tiltaket?

Statistikken viser at 618 barn (12,3%) i kommunen lever under fattigdomsgrensen, noe som tilsvarer to
fulle skoler. Kommunens folkehelseprofil 2018 viser at andelen barn og unge (0-17 år) som bor i
husholdninger med lav inntekt er høyere enn landet som helhet. I tillegg har kommunen høyere andel
uføretrygdede (18-44 år) og barn av enslige forsørgere. Tall fra Ungdataundersøkelsen 2017 viser at
ungdommene i Ringerike rapporterer at de er noe mer plaget av ensomhet og mobbing enn på
nasjonalt nivå. I tillegg viser statistikken at færre ungdomsskoleelever i Ringerike er medlem av en
organisasjon, klubb, lag eller forening enn ellers i landet.
I arbeidet med folkehelseutfordringene har kommunen vedtatt en egen folkehelsemelding «helse i alt vi
gjør» 2012-2030 med tre satsingsområder: best for barn, aktiviteter for alle og folkehelsekommunen. En
viktig målsetting i dette arbeidet vil derfor være:
Gi flere barn og unge fra lavinntektsfamilier muligheten til å kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter
sammen med en venn eller en foresatt.
Resultatmål:
- Opprettholde et etablert tiltak gjennom å kunne tilby flere Opplevelseskort med flere aktiviteter
- Kunne opprettholde 30 stk kort
- Gi 30 barn og unge som lever i lavinntektsfamilier muligheten til å delta på kultur- og fritidsaktiviteter i
løpet av et år
-Opprettholde etablert samarbeid mellom kommunen, Nav og Kiwanis Club Ringerike -en frivillig
organisasjon

Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

Opplevelseskortet er tiltak som finnes i flere kommuner i landet (Opplevelseskortet.no),og i Ringerike
drives tilbudet av Kiwanis Club Ringerike. De skaffer aktiviteter til Opplevelseskortet ved å oppsøke og
lage avtaler med ulike aktører som tilbyr aktiviteter og tilbud som appellerer til barn og ungdom. De har
opprettet et samarbeid med N AV Ringerike hvor N AV har mottatt 15 kort årlig som de gir ut til
lavinntektsfamilier med barn. Gjennom utvidet samarbeid med Ringerike kommune og tilskudd fra
denne ordningen ble antall kort i 2018/2019 økt til 30 stk. Det gis ut et kort pr barn, samt noen busskort
til de som har behov for det. Det er kun ansatte ved Nav som vet hvilke familier som mottar kortet.
Samarbeidet mellom Nav, Kiwanis og Ringerike kommune fungerer pr i dag godt.
Dette er eksempler på aktiviteter som kortet inneholder:
-Hønefoss ballklubb, hjemmekamp
-Hønefoss Bowlingsenter
-DN T Ringerike Barnas Turlag/og eller DN T ung
-Ringeriks Ishockeyklubb, hjemmekamp
-Ringeriksbadet
-Hønefoss sportsklubb, håndball
-Ringerike klatreklubb
- Hønefoss kino
(Se vedlagt bilde av Opplevelseskortet).
Mottakerne av Opplevelseskortet viser kortet på den aktuelle aktiviteten/arenaen og får krysset av klipp
ved oppmøtet. Det registreres ikke statistikk for oppmøtet da det er svært ressurskrevende å følge opp.
En teknologisk løsning for Opplevelseskortet er ønskelig frem i tid, da enten i form av QR-kode eller et
elektronisk kort.
Etiske refleksjoner rundt stigmatisering ved bruken av kortet har vært oppe til diskusjon. I følge Nav er
kortet utelukkende positivt og de opplever at familiene synes kortet er nyttig. Spesielt gjelder dette
aleneforsørgere som forteller at kortet også fungerer som et belønningssystem i oppdragerrollen.

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
i lavinntektsfamilier,
beskriv hvordan

Tiltaket legger til rette for fellesskap og inkludering som vil være viktige faktorer for integrering.
Betydningen av opplevelser, aktiviteter og kultur for barn og unge er solid dokumentert gjennom flere
forskningsprosjekt og fagrapporter. Gjennom deltakelse i aktiviteter som tilbys gjennom
Opplevelseskortet får barn og unge fra lavinnteksfamilier muligheten til å bli inkludert i sosiale
fellesskap de ellers ikke hadde fått muligheten til. Det å få opplevelser og erfaringer sammen med
andre er spesielt viktig i barne- og ungdomsårenehvor det å skille seg ut fra likesinnede kan oppleves
ekstra vanskelig. Mangel på opplevelser kan forsterke utenforskap og i verste fall føre til sosial
ekskludering og gi motsatt effekt på integrering.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Familier med barn og unge opptil 23 år som er mottakere av økonomisk sosialhjelp eller andre ytelser
med lav sats eller som har kontakt med gjeldsrådgivere.

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold? Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

15

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

15

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

30

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

0

REKRUTTERIN G OG SAMARBEID

Plan for rekruttering
av målgruppen

Nav Ringerike rekrutterer målgruppen gjennom sitt register. Rekrutteringsarbeidet ligger spesielt hos tre
Nav ansatte: leder for Nav unge samt prosjektmedarbeidere i det nasjonale prosjektet HOLF «Helhetlig
oppfølging av lavinntektsfamilier».

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

-Kiwanis Club Ringerike, frivillig organisasjon: Utarbeiding og trykking av nye opplevelseskort,
kontakten med bidragsyterne innen aktiviteter, samarbeid med Nav og økonomirapportering til
kommunen
-Nav Ringerike, avdeling unge: Utdeling av kort, rapportering av antall utgitte kort til kommunen, samt
en kort evaluering av familienes tilbakemelding på bruken av kortet.
-Kommunen ved folkehelsekoordinator: Utbetaling av tilskudd til Kiwanis Club Ringerike, samarbeid
med Nav og Kiwanis vedr. rapportering samt rapportering til Bufdir

BUDSJETT
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Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også for utdypende informasjon på dette punktet. punkt 2 i) i veilederen

OB S! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen. Støtte fra Bufdir
: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket er Egenfinansiering

avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i
til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering. veilederen

: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel, skal inntektene fra dette beregnes her. Evt. egenandel fra deltakere
Hvis dere forventer inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan for Prosjektgenererte inntekter:

eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre må Prosjekttilskudd fra andre
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her. Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak. Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.

: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss. Transportutgifter
: Dersom deltakerne skal besøke steder der det koster penger å komme inn, fylles det ut her. Utgifter til inngangsbilletter

Eksempler er kino, badeland eller fornøyelsespark.
: Investeringer som er er nødvendige for å gjennomføre tiltaket fylles ut her. Innkjøp av utstyr (investering)

: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeile Husleie/strøm/renhold
omfanget av tiltaket.

: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll av Andre kostnader
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 50 000

Egenfinansiering 10 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 60 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte 0

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0

Transportutgifter 0

Utgifter til inngangsbilletter 0

Innkjøp av utstyr (investering) 0

Husleie/strøm/renhold 0

Andre kostnader (spesifiser under) 60 000

Delsum 60 000

Total 0

Spesifiser eventuelle
andre kostnader

Kjøp av tjenester som trykking av kort og tilgang til aktiviteter hos ulike aktører.
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OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Opplevelseskortet skal gi gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge fra
lavinntektsfamilier. Tilbudet er allerede etablert i Ringerike og drives av Kiwanis Club Ringerike i
samarbeid med Nav Ringerike og Ringerike kommune. Kort oppsummert søkes det om tilskudd til å
opprettholde, styrke og videreutvikle Kiwanis arbeid med Opplevelseskortet og bidra til at flere familier
kan motta tilbudet.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan dere skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

2 vedlegg (Opplevelseskortet 1.jpg, Opplevelseskortet 2.jpg)
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#112372 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 112372

Innsendt av LARS GRYTBAKK

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker MEDNATUR AS

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket MedNatur Ringerike

Oppfyller søknaden kravene i punkt 1b) i regelverket og skal sendes direkte til Bufdir? Nei

Velg kommune dere
søker gjennom

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av
søker

MedNatur er en organisasjon som har som mål å inkludere, hjelpe og engasjere ungdom, og bidra til å
forebygge utenforskap, fattigdom og psykiske lidelser. Dette skjer gjennom tilpassede aktiviteter,
veiledning og regelmessige opphold i naturen, og tett oppfølging av ungdommene og foreldrene over
tid.
Organisasjonen har ideelle vedtekter og er registrert i frivillighetsregisteret.
MedNatur har utviklet metoder for å sikre at ungdom opplever inkludering, mestring og sosialt- og
utviklende samvær med andre ungdommer. I MedNatur blir ungdommene en del av et felleskap, hvor
alle føler tilhørighet og samhold uavhengig av sosial status, familieforhold, kultur, bakgrunn m.m.
Alle ungdommene blir del av et felleskap, som både motiverer, utvikler sosiale ferdigheter og relasjoner,
og skaper positive mestringserfaringer.
MedNatur baserer seg på lokal forankring, samarbeid og tilpasning. Vi ansetter og utdanner lokale
ledere, og vil samarbeide tett med ressurspersoner i Ringerike kommune.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Nei

Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

Tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Ja

I hvilke ferier skal dere ha aktivitet?

Påskeferie

Vinterferie

Sommerferie

Høstferie

Juleferie

BESKRIVELSE AV TILTAKET
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Hva er målsettingen
med tiltaket?

MedNatur skal gi ungdom et tilpasset aktivitets- og fritidstilbud som bruker naturen som læringsarena,
og hvor hovedmålet er å gi deltakerne et tilbud om sosialt samvær, felleskapsopplevelser og
mestringserfaringer sammen med andre ungdommer.

MedNatur´s mål er å hindre at ungdom blir stående utenfor felleskapet. Vi skal bidra til at ungdom ikke
havner i miljøer med rus, vold og kriminalitet . Vårt mål er også å bidra til å forebygge psykiske lidelser,
frafall fra skole/jobb, og hjelpe ungdom til å mestre hverdagen gjennom positive, sosiale og trygge
aktiviteter.
Målet med tiltaket er også at foreldrene til ungdommene skal få positive opplevelser, og regelmessig
”avlastning”.

Tilbudet skal bidra til å hindre at ungdom opplever utenforskap, både på skolen, jobben og i fritiden.
Ved å fokusere på felleskap, mestringsaktiviteter i naturen og støtte/veiledning skal vi bidra til at
ungdom blir en del av et trygt, meningsfylt og ”oppbyggende” felleskap.

MedNatur vil ha tett kontakt med foreldre, skole og andre relevante tilbud i kommunen.
Dette er viktig for å sikre en god utvikling hos ungdommene, og sammen jobbe med utfordringer som
måtte oppstå.

MedNatur har som mål og skape inkludering– mestring – tilhørighet - vennskap
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Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

MedNatur`s tilbud samler ungdom med behov, til opphold og aktiviteter i naturen.
Ungdommene vil sammen med erfarne og trygge voksne regelmessig tilbringe tid i naturen gjennom
hele året. I tillegg blir ungdommene fulgt opp ukentlig av våre teamledere og veiledere, både individuelt
og i grupper.
Å bruke naturens unike egenskaper for læring, mestring og avkobling er noe av det spesielle med
tilbudet. MedNatur`s tilrettelagte aktiviteter baserer seg på mye av den forskningen som finnes både
nasjonalt og internasjonalt når det gjelder å bruke naturen som en arena for å hjelpe og engasjere
ungdom.
Vi bruker samarbeid, naturopplevelser og inkludering som grunnlag for å skape vennskap, læring og tro
på egne ressurser/mestring.

Vårt tilbud samler ungdom i kommunen en helg pr. mnd. ute i naturen, hele året.
I tillegg blir ungdommene fulgt opp av våre teamledere og veiledere ukentlig før og etter turene.
Foreldrene til ungdommene blir også regelmessig fulgt opp av våre ledere.

Tiltaket:

Månedlig program som gjennomføres 12 mnd. pr. år

Uke 1: Samling: Turforberedelse og planlegging
- Ungdommene samles for å forberede og planlegge neste tur
- Hver samling har et eget tema innenfor området ”livsmestring”
- På samlingene avtales det hva som skal være målet med neste tur, og fordeling av bla. oppgaver som
ungdommen skal ha ansvaret for.

Uke 2: Oppfølging: Samtaler med ungdommene
- Hver ungdom følges opp ukentlig av teamleder
- Samtalene er en ”avsjekk” av hvordan ungdommen har det, og brukes til å motivere og forsterke en
positiv utvikling hos ungdommen.

Uke 3: Tur: Fredag – søndag ute i villmarka
- Noen helger bor ungdommene i en fast camp, andre helger kan brukes til ”ekspedisjoner”
- Alle bor i telt og lavo, og alle måltider lages og spises rundt bålet
- Ungdommene lærer grunnleggende ferdigheter for å oppholde seg- og forflytte seg i naturen
- Turene brukes til tilpassede mestringsaktiviteter, god tid til samtaler rundt bålet, og teambyggende
oppgaver/aktiviteter.

Uke 4: De-brief etter turen
- Etter hver tur har ungdommene en samtale med teamleder
- Fokuset er på hva ungdommen har lært på turen, hva som har vært positivt, og hva som blir viktig til
neste tur.
- De-brief er også en mulighet for lederne til å gi ungdommen en individuell tilbakemelding, motivere,
veilede og støtte ungdommen i hverdagen.

Et viktig fokus i dette tilbudet er at ungdommene skal erfare og føle at de er en del av et team, hver
dag, hele året. Det sikrer vi gjennom ukentlige kontakt og aktiviteter ovenfor ungdommene.
Målet er også at de skal bli et godt team som støtter, hjelper og lærer av hverandre, og bygger
vennskap for fremtiden.

Dokumentasjon av effekter og resultater er en viktig del av tiltaket, og våre teamledere har ansvaret for
å loggføre nødvendig informasjon i Itslearning.
Loggføringen skjer ihht gjeldende tiltaksplan.

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
i lavinntektsfamilier,
beskriv hvordan

Når vi etablerer oss i en kommune settes det sammen et inntaksteam. Våre fagpersoner, lokal
teamleder og kommunens kontaktperson utgjør teamet som skal bestemme målgruppe og hovedfokus
for tiltaket. Hvis integrering er kommunenes ønske og behov, vil de premissene legges til grunn når vi
setter sammen ungdomsteamene.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Målgruppen for tilbudet er ungdom i alderen 13 år – 19 år og 20 år - 25 år.
MedNatur har som mål å gi et tilpasset tilbud til de ungdommene som av ulike årsaker står i fare for å
havne i utenforskap.

Målgrupper:

- Ungdom i lavinntektsfamilier
- Ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen, eller har droppet ut
- Ungdom med relasjonsvansker og emosjonelle problemer
- Ungdom som opplever ensomhet og utenforskap
- Ungdom som er på vei inn i, eller som har debutert i miljøer med rus og kriminalitet
- Ungdom som p.g.a. familie- og/eller psykiske problemer har/eller står i fare for å isolere seg
- Ungdom som responderer dårlig på eksisterende tilbud/tiltak

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

13-19 år

20-25 år

Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold? Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

14

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

14

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

112

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

0
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REKRUTTERIN G OG SAMARBEID

Plan for rekruttering
av målgruppen

Ungdommene som har behov for dette tilbudet kan rekrutteres gjennom de aktuelle tjenestene i
Ringerike kommune.

Det kan for eksempel være:
- Skoler
- Helsesøster
- Politiet
- Barnevern
- Nav
- Andre fritidstilbud
- Uteteamet
- Andre

MedNatur skal gjennom dette tilbudet samarbeide tett med de lokale/kommunale ressursene som til
daglige jobber med ungdom og forebyggende ungdomsarbeid.
Vårt tilbud skal våre ”åpent” og tilgjengelig for ungdom fra ulike miljøer i kommunen, dette for å oppnå
tilskuddsordningens målsetning om inkludering.
Tilbudet vårt er tilpasset slik at det vil tilfredsstille behovene til ulike målgrupper, og være inkluderende
og utviklende for ungdom uavhengig bakgrunn og nå-situasjon.
MedNatur har tilpasset tilbudet slik at det skal tilfredsstille behovene til en ”sammensatt” gruppe
ungdom. Noen vil ha behov for en tiltaksplan med regelmessig loggføring, mens andre får en tiltaksplan
uten den samme spesialpedagogiske oppfølgingen. (dette vil vurderes og tilpasses i hvert enkelt
tilfelle). En individuelt tilpasset plan er en viktig del at tilbudet, for å sikre god kvalitet på den individuelle
oppfølgingen og utviklingen.

MedNatur i samarbeid med kommunen etablerer et inntaktsteam som har ansvaret for rekruteringen av
ungdom. Inntaksteamet vil bestå av vår lokalt ansatte teamleder, vår pedagog og kommunens
MedNatur-kontakt.
Gjennom dette teamet får vi en god lokal forankring, tilgang til viktig informasjon og erfaringer.
Inntaksteamet vil også sammen kunne gjøre nødvendige prioriteringer, som for eksempel å rette
tilbudet mot ungdom med spesifikke utfordringer, sammensetningen av ungdoms-teamene med mer.
Deltakelse i tilbudet for ungdommene skal både være utviklende og positivt individuelt, men også
ivareta teamet og gruppas prosesser på gode måter.
Hvert ungdomsteam skal bestå av 5-7 deltakerplasser.
Inntaksteamet kan ved behov rullere på deltakerne etter 3 mnd. men dette skal eventuelt gjøres etter
en nøye evaluering, og vurdering av ungdommens behov. Dette betyr at opptil 28 deltakere kan benytte
seg av tilbudet pr. år.

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Kjør for livet
MedNatur har et nasjonalt samarbeid med Kjør for livet (KFL) omkring administrasjon, system og
loggføring og har gleden av å benytte samme måleverktøy (SEMI) for rapportering og dokumentasjon
av tilbudets tilførte samfunnsnytte.
MedNatur har gjennom samarbeidet med Kjør for livet etablert solide rutiner for rapportering, oghar
sammen med DNV GL (Veritas) og Deloitte fokus på god dokumentasjon av vårt arbeid.

Kommunen
MedNatur samarbeider tett med kommunen både når det gjelder rekrutering av ungdommer og tilgang
til viktig lokalkunnskap. Vi ansetter også ledere lokalt (teamledere og veiledere). Samarbeid med lokale
bedrifter og organisasjoner kan også være nyttig i dette tiltaket. Vi søker også å skape et godt
samarbeid med andre tilbydere av tilbud til ungdom i kommunen.

BUDSJETT



Utskriftsdato: 02.01.2019 09:38:05 Skjema id: 412131250

Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også for utdypende informasjon på dette punktet. punkt 2 i) i veilederen

OB S! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen. Støtte fra Bufdir
: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket er Egenfinansiering

avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i
til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering. veilederen

: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel, skal inntektene fra dette beregnes her. Evt. egenandel fra deltakere
Hvis dere forventer inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan for Prosjektgenererte inntekter:

eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre må Prosjekttilskudd fra andre
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her. Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak. Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.

: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss. Transportutgifter
: Dersom deltakerne skal besøke steder der det koster penger å komme inn, fylles det ut her. Utgifter til inngangsbilletter

Eksempler er kino, badeland eller fornøyelsespark.
: Investeringer som er er nødvendige for å gjennomføre tiltaket fylles ut her. Innkjøp av utstyr (investering)

: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeile Husleie/strøm/renhold
omfanget av tiltaket.

: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll av Andre kostnader
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 300 000

Egenfinansiering 140 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 440 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte 170 000

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0

Transportutgifter 30 000

Utgifter til inngangsbilletter 0

Innkjøp av utstyr (investering) 140 000

Husleie/strøm/renhold 0

Andre kostnader (spesifiser under) 100 000

Delsum 440 000

Total 0
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Spesifiser eventuelle
andre kostnader

- Lønn/Honorar: 170.000,- (Teamsleder og 2 veiledere – ett år)
- Transport/Drift: 30.000,- (Lokale driftsrelaterte kostnader)

- Aktivitetsutstyr: 140.000,- (Egenfinansiering)

- Faglig oppfølging ( pedagoger ): 50.000,- ( Planer / loggføring / Reising/annen kostnad/Teamklær,
forsikringer/månedsrapporter kommuner )
- Administrasjon: 25.000,-
- Dokumentasjon/Måling: 25.000,-
- Sum 440.000,-

- Egenfinansiering: 140.000,-
- Søknad: kr. 300.000,-

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

MedNatur er en nasjonal organisasjon som jobber for å hindre utenforskap, bidra til å forebygge
psykiske lidelser blant ungdom, og inkludere ungdom som lever i lavinntektsfamilier.
Hos MedNatur blir ungdom inkludert, engasjert og sett, og blir del av et team med ungdommer og
erfarne voksne ledere. Ungdommene får viktige mestringserfaringer, nye venner og positive ting å
glede seg til i hverdagen.
MedNatur samarbeider tett med kommunen, og ansetter lokale ledere med viktig lokalkunnskap og lang
erfaring.
Tilbudet bruker naturen som arena for samvær og aktiviteter.
MedNatur samarbeider med Kjør for livet, og har etablert solide rutiner for rapportering, og har sammen
med DNV GL (Veritas) fokus på god dokumentasjon av vårt arbeid.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan dere skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.

Kommentarer til
søknaden

Som vedlegg til søknaden vedlegges en presentasjon av tilbudet og våre ideelle vedtekter.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

2 vedlegg (Beskrivelse_MedNatur_2019.pdf, Vedtekter for MedNatur as.pdf)



• Mange unge opplever et krav om at de alltid skal være tilgjengelige digitalt. Det gjør at det er
vanskelig å logge seg av og finne et fristed fra bl.a. mobbingen. Kilde: Folkehelserapporten 2018

• 15–20 prosent av barn mellom tre og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av symptomer på
psykiske lidelser som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser. Kilde: Folkehelserapporten 2014

• 23 prosent av barn under 18 år (totalt cirka 250 000) har foreldre med en psykisk lidelse som
kan gå ut over hvordan foreldrene fungerer i det daglige. Kilde: Folkehelserapporten 2018

Forskning viser at opphold i naturen, særlig regelmessig og over flere dager, ser ut til å fremme
ungdommenes evne til selvinnsikt, styrke egenkontroll og gjennomføringsvilje. Bedring av ung-
dommenes mestringstro, og bedre håndtering av egne følelser er en vesentlig effekt av regel-
messige opphold, og samarbeid i naturen.

M EDN ATUR E TABLERER NÅ “N ATURTE AM” I SAM ARBEI D M ED KOM M UN EN E

BAKGRUN N: BEH OV FOR N YE M ESTRI N GSAREN AE R FOR UN GDOM

NaturTeam er et tilpasset aktivitetstilbud med
naturen som arena!

MedNatur tilbyr nå aktivitetstilbud for ungdom,
og jobber med livsmestring i naturlige om-
givelser. Naturen brukes som arena for å
skape gode team, samhold, aktivitet og god
psykisk helse.

MedNatur har et nasjonalt samarbeid med Kjør
for livet (KFL) omkring administrasjon, system
og loggføring og har gleden av å benytte samme
måleverktøy (SEMI) for rapportering og doku-
mentasjon av tilbudets tilførte samfunnsnytte.

I et NaturTeam jobber vi med å forebygge ”uten-
forskap”, psykiske lidelser og dropout fra skolen.

Beskrivelse_MedNatur_2019.pdf



I samarbeid med

H VA GJØR ET N ATURTEAM?
Et NaturTeam bruker naturen som arena for aktiviteter, sosialt samvær og læring, hele året.

TILBUDET:
Et aktivitetsprogram i 12 måneder pr. år der hver måned inneholder:
- To uker med forberedelser
- En turuke
- En uke med nødvendig etterarbeid og debrief

I tillegg til nødvendige forberedelser, spennende aktiviteter i naturen, gode og
viktige samtaler, hvile og refleksjon, lærer ungdommene grunnleggende verdier
som empati, medfølelse, integritet, innsats
og respekt.

Gjennom regelmessig opphold i naturen, skapes helt spesielle muligheter for ungdommene til å

utvikle trygge sosiale relasjoner, viktige mestringserfaringer og god selvfølelse.

RAPPORTERI N G OG DOKUM EN TASJON
MedNatur har gjennom samarbeidet med Kjør for livet etablert solide rutiner for rapportering og
har sammen med DN V GL (Veritas) fokus på god dokumentasjon av vårt arbeid. En åpen rekruttering,
gir et fint mangfold blant deltakerne. Deltakere med ulike individuelle behov for oppfølging og
rapportering. Derfor foretar inntaktsteamet en individuell vurdering hvorvidt deltaker har behov for
utarbeidelse av tiltaksplan - og på hvilket nivå MedNatur skal rapportere tilbake til vertskommunen.

Våre rutiner er:
Er deltakeren under 18 år innhentes samtykke fra foresatte. Tiltaksplan utarbeides ved behov i
samråd med foresatte og kommune.

Er deltakeren over 18 år utarbeides en aktivitetsplan med mål i samråd med ungdommen selv.
Teamleder gjennomfører loggføring på Itslearning etter hver teamsamling og en aktivitetsrapport
sendes til tjenestekjøper hver måned.

Ved etablering av et NaturTeam i kommunen gjennomfører vi en oppstartsundersøkelse. I tillegg
utarbeides det en årlig samfunnsnytteanalyse av Veritas og Deloitte som dokumenterer tilbudets
tilførte samfunnsnytte.

Kontaktinfo: Tlf. 9 7 3 9 2
mail: post@mednatur.no
www.mednatur.no

12 ulike
4 ukers

programmer
pr. år

Beskrivelse_MedNatur_2019.pdf



V EDTEKTER FOR MedNatur as

1. SELSKAPETS FI RMA

Selskapets firma er MedNatur AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke

registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNI NGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er Dangelbuvegen 47, 2338 Espa , Stange Kommune

3. SELSKAPETS VI RKSOMHET

Selskapet er et ideel t aksjeselskap, og har et allmennyttig formål.

Selskapets formål er å tilby ungdom med livsutfordringer og deres familier et
organisert program basert på naturopplevelser, mestringsaktiviteter, gruppe - og
in dividuell terapi sammen med andre ungdommer og voksne ledere.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPI TAL

Selskapets aksjekapital er kr 30.000,00, fordelt på 30.000 aksjer pålydende kr 1,00.

5. UTBYTTE

Selskapets ak sjonærer kan ikke ta ut utbytte.

6. OVERSKUDD

E t eventuelt overskudd i selskapet skal benyttes til videreutvikling av tjenestetilbudet
til MedNatur. O verskudd skal også kunne brukes til å gjennomføre aktiviteter og
samlinger for familiene som er under behandling i regi av selskapet.

7. FORMUE

V ed en eventuell avvikling/oppløsning av selskapet skal
et eventuelt overskudd, etter at foretakets forpliktelser er dekket, tilfalle en
sosial entrepenør / ideel organisasjon som jobber med å hjelpe ungdom med
livsutfordringer.

8 . STYRET

Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 styremedlemmer.

9 . ORDI NÆR GENERALFORSAMLI NG

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av

hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før

møtet skal holdes. Innkall ingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Vedtekter for MedNatur as.pdf



Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la

seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følg ende saker behandles og avgjøres:

– Godkjennelse av å rsregnskapet og årsberetningen.

– Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

10 . OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELI GHET

Aksjene i selskapet kan overdras. Erve rveren av en aksje skal straks sende melding

til selskapet om sitt aksjeerverv. Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra

selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan

bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved

eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige

nærståend e eller slektninger i rett opp eller nedstigende linje. Styret skal ellers nekte

samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkåre ne i loven eller vedtektene for å være

aksjeeier. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder

etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt. Hvis

styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i a ksjeloven § 4 - 17.

Sted, dato

Espa, 24.06 .18

Vedtekter for MedNatur as.pdf
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#115600 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 115600

Innsendt av DAGN Y GRØNDAHL KROGNESS

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker RI NGERI KE KOMM UNE OPPVEKST OG KULTUR

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket SPLASH 2017-2020

Oppfyller søknaden kravene i punkt 1b) i regelverket og skal sendes direkte til Bufdir? Nei

Velg kommune dere
søker gjennom

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av
søker

Ringerike kulturskole har ca. 340 elever og 14 fast ansatte, og er kommunens ressurssenter for
kulturopplæring rettet mot barn og unge. Vi tilbyr mange spennende aktiviteter innen musikk og visuell
kunst.

Ringerike kulturskole skal alene og sammen med andre profesjonelle aktører og det frivillige musikkliv,
gi flest mulig barn og unge et godt undervisningstilbud innen ulike kunstfag. Elever med særlige evner
skal gis mulighet til å utvikle sitt talent. Undervisningen er hjemlet i opplæringsloven, og foregår i hele
kommunen. I tillegg samarbeider vi med grunnskoler, læringssenter, institusjoner og frivillige
organisasjoner.

Ringerike kulturskole er allerede i god kontakt med flere av disse aktørene, og vi ser viktigheten av å
være en bidragsyter når det gjelder samarbeid på tvers av ulike grupper i samfunnet. Vi ønsker å være
en arena der mangfold verdsettes, og hvor spennende prosjekter skapes i fellesskap.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Ja

Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter

Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Nei
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BE SKRI VELSE AV TI LTAKET

Hva er målsettingen
med tiltaket?

Ringerike kulturskole har som målsetning å være en arena for mangfold og inkludering. Et av målene
for prosjektet SPLASH er å bidra til integrering av flyktninger og asylsøkere ved hjelp av kulturelle
fritidsaktiviteter. Et annet mål er å tilby gratis kulturelle aktiviteter til barn og unge fra lavinntektsfamilier,
eller familier som sliter med rus og/eller vold.

SPLASH er et kunstprosjekt. Vi ønsker å skape en trygg arena for disse barna, hvor de kan uttrykke
seg fritt ved hjelp av kunst og kultur, og mestre på sitt beste. Følelse av egen mestring, fellesskap og
sosial anerkjennelse er kanskje det viktigste grunnlaget for at barn og unge med innvandrerbakgrunn
og barn fra lavinntektsfamilie skal kunne vokse seg sterke og trygge i samfunnet.

SPLASH vil gjennom kunstneriske aktiviteter som musikk, dans, sang og visuell kunst/film, søke å
fremme samhandling og forståelse mellom ulike etniske og sosiale grupper. På den måten skal
SPLASH gi deltakerne og publikum en opplevelse av mangfoldets muligheter. Vi ønsker at våre
forestillinger og aktiviteter skal ha høye kunstneriske ambisjoner, og skal holde et høyt profesjonelt
nivå. Ringerike kulturskole med sine ressurser har absolutt mulighet til det.

Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

1. SPLASH-kor og teater: Felles tilbud til elever i 4.- 6. klasse ved alle skoler i Ringerike. Øvelse to
timer hver uke ved Hønefoss skole.
2. Kunst: For elever ved Hønefoss og Eikli skole fra 4. - 6. trinn. De lager dukker, masker og rekvisitter.
3. Film: For elever fra 5. - 7. klasse på Helgerud skole. De har ukentlige aktiviteter.
4. SPLASH for ungdom: Vi integrerer elever fra en velkomstklasse sammen med 9. klassinger i
valgfaget Sal og Scene. Lærer fra kulturskolen er med som instruktør sammen med en lærer fra
ungdomsskolen.
5. SPLASH-aktiviteter på Nes skole, som er fådelt og ligger i utkanten av kommunen.
6. Stor, felles forestilling i Ringerike kultursenter med alle elevene i SPLASH med profesjonelle rammer
som lyd og lys.

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
i lavinntektsfamilier,
beskriv hvordan

SOSI AL AN ERKJEN N ELSE: Vi ønsker å skape en trygg, sosial arena for disse barna, der de kan
uttrykke seg ved hjelp av kunst og kultur. Følelsen av egen mestring, fellesskap og sosial
anerkjennelse, er et viktig grunnlag for å kunne føle seg sterk og trygg i samfunnet. Verdsettelse av
egen kulturell bakgrunn er en viktig del av dette.

FORSTÅELSE: SPLASH vil gjennom kunstneriske aktiviteter fremme samhandling og forståelse
mellom ulike etniske og sosiale grupper. SPLASH vil gi deltakere og publikum en opplevelse av
mangfoldets muligheter.

STI GM ATI SERI N G: Vår viktigste oppgave er å unngå stigmatisering av disse barna. Derfor velger vi å
gjennomføre SPLASH-aktivitetene ute på skolene. Det er også svært viktig at SPLASH ikke fremstår
som et tilbud kun for barn fra lavinntektsfamilier. Dette skal tilsynelatende være et nøytralt tilbud med
mulighet for deltakelse av barn fra ulike kulturer og alle sosiale lag. Utfordringen blir å skreddersy dette,
slik at tilbudet treffer den gruppen det er ment å treffe, uten at det blir stigmatiserende. SPLASH PÅ
TVERS gir også mulighet for å bli kjent med andre barn og ungdom utenom skolemiljøet, med samme
interesser innen musikk, dans, sagg og visuell kunst/film.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

1) Barn og unge med innvandrerbakgrunn i alderen 10-16 år
2) Barn og unge fra lavinntektsfamilier og familier med rus/vold problematikk.

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

6-12 år

13-19 år

Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold? Ja

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

70

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

60

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

270

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

50

REKRUTTERIN G OG SAMARBEID

Plan for rekruttering
av målgruppen

1) Direkte kontakt med skolene. Det gjelder rektorer, kontaktlærere og helsesøstre.
2) Utdeling av flyers ved skolene
3) Informasjon og flyers til NAV

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Barneskoler, læringssenter, BUP. Vi ønsker å ha direkte og nær kontakt med våre samarbeidspartnere
gjennom skolene. Det gjelder jevnlige møter med rektorer, kontaktlærere og helsesøster. På den måten
får vi fanget opp hvem som bør være med i prosjektet, samt hvordan vi skal forholde oss til de ulike
elevene.
Vi søker også samarbeid med lag og foreninger som allerede jobber med målgruppen, som Røde Kors
og Frivilligsentralen.

BUDSJETT
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Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også for utdypende informasjon på dette punktet. punkt 2 i) i veilederen

OB S! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen. Støtte fra Bufdir
: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket er Egenfinansiering

avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i
til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering. veilederen

: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel, skal inntektene fra dette beregnes her. Evt. egenandel fra deltakere
Hvis dere forventer inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan for Prosjektgenererte inntekter:

eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre må Prosjekttilskudd fra andre
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her. Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak. Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.

: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss. Transportutgifter
: Dersom deltakerne skal besøke steder der det koster penger å komme inn, fylles det ut her. Utgifter til inngangsbilletter

Eksempler er kino, badeland eller fornøyelsespark.
: Investeringer som er er nødvendige for å gjennomføre tiltaket fylles ut her. Innkjøp av utstyr (investering)

: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeile Husleie/strøm/renhold
omfanget av tiltaket.

: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll av Andre kostnader
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 450 000

Egenfinansiering 90 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 540 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte 440 000

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0

Transportutgifter 5 000

Utgifter til inngangsbilletter 0

Innkjøp av utstyr (investering) 45 000

Husleie/strøm/renhold 20 000

Andre kostnader (spesifiser under) 30 000

Delsum 540 000

Total 0
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Spesifiser eventuelle
andre kostnader

Andre kostnader:
1) Mat til elever i forbindelse med ekstraøving og forestilling
2) Trykk av plakater og flyers
3) Lys/Lyd til forestillinger
4) T-skjorter

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Målet for SPLASH er å skape en trygg, sosial arena for barn og unge, der de kan uttrykke seg fritt
gjennom kunst og kultur. En arena hvor barn føler mestring, får økt selvfølelse og sosial anerkjennelse.
Tilbudet består av ulike aktiviteter innen kunstfag, som musikk, dans, film og skapende kunstaktiviteter.
Vi samarbeider med kommunale tjenester, frivillige organisasjoner og eksterne profesjonelle utøvere for
å gi et variert tilbud og for å rekruttere barn og unge i målgruppen.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan dere skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.

Kommentarer til
søknaden

Ringerike kulturskole ønsker å være en arena for mangfold og inkludering. Vi har gjennomført SPLASH
i to og et halvt år, og får svært gode tilbakemeldinger fra elever, foresatte og ansatte ved de ulike
skolene. Vårt prosjekt har også blitt lagt merke til utover kommunegrensene, og gjennom et nordisk
nettverk innenfor Norsk kulturskoleråd, er SPLASH synliggjort både for svenske og danske kulturskoler!
Vi har hatt årlige evalueringer, og har lykkes i å nå målgruppen uten at noen har blitt stigmatisert. Det
vil si at vi har en god blanding av elever som fungerer godt sammen, uavhengig av etnisitet og annen
sosial tilhørighet. Vi ønsker svært gjerne å fortsette dette arbeidet videre, og sammen skape positive og
fargerike opplevelser for våre unge deltakere og lokalsamfunnet.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg
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#112296 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 112296

Innsendt av LI N A M BRATHAUG FRAN TZEN

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker Ringerike kommune

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket Smaksverkstedet- et etterskoletidsprogram for barn og unge

Oppfyller søknaden kravene i punkt 1b) i regelverket og skal sendes direkte til Bufdir? Nei

Velg kommune dere
søker gjennom

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av
søker

Enhet for «forebyggende helsetjenester, barn og unge og folkehelse». Enheten har 35 stillinger fordelt
på helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, fysio/ergoterapi-tjenesten, psykologer samt en
merkantil stilling, frisklivskoordinator og folkehelsekoordinator.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Ja

Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Nei
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BESKRIVELSE AV TILTAKET

Hva er målsettingen
med tiltaket?

Kommunen har et felles ansvar for å legge til rette for god folkehelse for sine innbyggere jf.
Folkehelseloven. I Ringerike kommune er det vedtatt en egen folkehelsemelding hvor barn og unge er
fremhevet som en viktig målgruppe.
Kommunens folkehelseprofil peker på behov for tiltak som kan bekjempe livsstilsykdommer og fremme
sunnere levevaner blant innbyggerne. Grunnlaget for barn og unges helse legges tidlig i barne- og
ungdomsårene. I dag er det 1 av 6 barn i Norge som er overvektige, og barn fra familier med lav sosial
status har dårligere kosthold og større risiko for livsstilssykdommer enn andre barn. Dette vil være
spesielt viktig mht. at over 600 barn i kommunen lever under fattigdomsgrensen. Kommunens
Ungdataundersøkelse viser at langt under halvparten av ungdommene i kommunen oppfyller den
nasjonale kostholdsanbefalingen fra Helsedirektoratet. Videre viser tall fra Ungdata at det er viktig å
arbeide for å etablere gode møteplasser som fremmer sosial tilhørighet og fellesskap, da det har stor
betydning for barn og unges psykiske helse.
Målsetting:
Kunne tilby et gratis fritidstilbud som fremmer barn og unges interesse og kunnskap om mat, praktisk
matlaging, matkultur og bærekraftighet. Videre legge til rette for en møteplass som skaper sosial
tilhørighet uavhengig av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn.
Resultatmål:
- Smaksverkstedet skal legge til rette for at barna opplever matglede, mestring og sosial tilhørighet
- Øke barnas praktiske ferdigheter i matlaging
- Gi barna bedre kunnskap om næringsrike råvarer og hvorfor det er bra for kroppen
Effektmål:
-Bidra til at barna tar gode matvalg basert på positive erfaringer
-Barna forbedrer sitt kosthold og opplever overskudd i skolehverdagen
-Barna lager mer mat på egenhånd og påvirker foresatte til bedre matvalg for familien
-Barna vokser opp til å bli bevisste forbrukere som tar bærekraftige og sunne matvalg, som videre vil ha
betydning i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

Smaksverkstedet foregår på et skolekjøkken som et ukentlig kurs hvert semester. Kursets varighet er to
timer hver uke over 10 uker. Det er 12 barn per gruppe, og samme barn deltar gjennom hele
kursrekken. Smaksverkstedet skjer etter skoletid mellom klokken 14.30-16.30.
På hvert Smaksverksted er det to instruktører som holder kurset. Instruktørene har høy faglig
kompetanse med bakgrunn innen folkehelse, ernæring /kokk eller faglærere i mat og helse.
Praktisk gjennomføring av et Smaksverksted skjer ved at instruktørene planlegger og organiserer et
opplegg ut i fra en allerede oppsatt meny for kursrekken, eksempelvis “Matmuffins og smoothie”.
Instruktørene handler inn råvarer og møter barna på skolekjøkkenet. Instruktørene har en gjennomgang
av hva som skal skje i løpet av kurset den dagen og presenterer hva som skal lages. Instruktørene har
en introduksjon til råvarene som er kjøpt inn, hvilke næringsstoffer de inneholder, hvorfor de er bra for
kroppen. De benytter kreative virkemidler for å fange barnas interesse. Etter introduksjonen starter
barna selv med praktisk matlaging. I både matmuffins og smoothie velger barna ingredienser selv. Det
deles ikke ut oppskrifter, dette for å fremme bruk av sanser og smak i matlagingen. I stedet for
oppskrifter mottar barna veiledning fra instruktørene. Det gis rom for å leke med maten! Når maten er
ferdig samles barn og instruktører til et felles måltid hvor det ofte utspiller seg en god dialog.
Instruktørene har gjerne en fleip- eller faktaquiz som omhandler dagens tema før de avslutter med det
som er et fast innslag på Smaksverkstedet- blidtest. I blidtesten smaker barna på en råvare uten å se
og skal prøve å finne ut hva de smaker på. Instruktørene tar seg av opprydding som ikke har blitt gjort
underveis og forlater lokalet i god stand.

Fremdriftsplan for tiltaket
To parallelle kurs á 12 deltakere v/ Eikli og Veien skole høsten 2018 (pågår nå)
To parallelle kurs á 12 deltakere v/ Eikli og Veien skole våren 2019
To parallelle kurs á 12 deltakere v/ Eikli og Veien skole høsten 2019

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
i lavinntektsfamilier,
beskriv hvordan

Smaksverkstedet vil fungere som en møteplass for barn og unge og fremme fellesskap og inkludering
uavhengig av sosioøkonomiske forhold. Smaksverkstedet vil være et inkluderende, sosialt og
forutsigbart fritidstilbud der barna ikke bare utvikler matglede og matkompetanse, men også nye
relasjoner på tvers av kultur, etnisitet og allerede etablerte relasjoner. Ulike kulturer, kompetanse og
tradisjoner åpner mulighetene for integrering gjennom læring og erfaringsutveksling. Dette kan i stor
grad bidra med å skape gode oppvekstsvilkår, samt utvikle lokalsamfunn som fremmer trygghet,
fellesskap, inkludering og deltagelse.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Barn og unge over SFO-alder (5.-7.klasse) som trenger et fritidstilbud etter skoletid. Primært barn fra
lavinntektsfamilier, samtidig rettes tilbudet mot alle for å unngå uheldig stigmatisering. Det er viktig at
det blir et universelt aktivitetstilbud, og ikke et tilbud som rettes mot en spesiell/ utsatt gruppe.

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

6-12 år

Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold? Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

12

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

12

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

0

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

24

REKRUTTERIN G OG SAMARBEID

Plan for rekruttering
av målgruppen

Målgruppen rekrutteres gjennom skolen og i første omgang to sentrumsskoler. I disse skolene er det
høyest andel elever berørt av fattigdom. Folkehelsekoordinator og ansatt hos Folkelig AS (som driver
Smaksverkstedet) har forankret tiltaket ved rektorene og det er utpekt to lærere som kontaktpersoner
ved hver skole. Den ansatte i Folkelig AS er ansvarlig for påmelding og i samarbeid med den ansvarlige
læreren organiserer de påmeldingen i de aktuelle klassetrinnene. Foreløpig er det barn på venteliste da
tiltaket allerede har blitt svært populært. Ved behov for mer rekruttering kan det henges opp plakater
med appellerende bilder, med avgrensing til barn og unge i 5-7 klasse. I tillegg kan en rekruttere
gjennom sosiale medier, eksempelvis reklamepost på Instagram eller Facebook i regi av
Samksverkstedet.
For å nå barn i lavinntektsfamilier er det i sammenheng med påmeldingen tett dialog med
kontaktlærerne i de aktuelle klassene slik at en sikrer plass til de som trenger det mest. Videre har
folkehelsekoordinator samarbeid med to Nav- ansatte som arbeider med prosjektet HOLF «Helhetlig
oppfølging av lavinntektsfamilier». Ved behov vil det også være samhandling med helsesøstrene ved
de aktuelle skolene.

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Folkehelsekoordinator fungerer som kontaktperson i kommunen. En ansatt i Folkelig AS som driver
Smaksverkstedet har ansvar for organisering av instruktører og praktisk gjennomføring av kurset.
Instruktørene i Smaksverkstedet følger opp barna og har ansvaret for den praktiske gjennomføringen
av kurset. Rektorer ved skolene forankrer kurset hos sin skole. Andre samarbeidspartnere vil være
avdelingsledere og kontaktlærere ved de ulike skolene, samt Nav, helsesøster og barnevernet i
rekruttering av barn som lever i fattigdom.

BUDSJETT
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Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også for utdypende informasjon på dette punktet. punkt 2 i) i veilederen

OB S! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen. Støtte fra Bufdir
: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket er Egenfinansiering

avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i
til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering. veilederen

: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel, skal inntektene fra dette beregnes her. Evt. egenandel fra deltakere
Hvis dere forventer inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan for Prosjektgenererte inntekter:

eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre må Prosjekttilskudd fra andre
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her. Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak. Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.

: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss. Transportutgifter
: Dersom deltakerne skal besøke steder der det koster penger å komme inn, fylles det ut her. Utgifter til inngangsbilletter

Eksempler er kino, badeland eller fornøyelsespark.
: Investeringer som er er nødvendige for å gjennomføre tiltaket fylles ut her. Innkjøp av utstyr (investering)

: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeile Husleie/strøm/renhold
omfanget av tiltaket.

: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll av Andre kostnader
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 80 000

Egenfinansiering 20 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 100 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte 36 000

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0

Transportutgifter 0

Utgifter til inngangsbilletter 0

Innkjøp av utstyr (investering) 4 000

Husleie/strøm/renhold 0

Andre kostnader (spesifiser under) 60 000

Delsum 100 000

Total 0

Spesifiser eventuelle
andre kostnader

Diverse utgifter tilknyttet administrasjon: påmelding, kommunikasjon, rekruttering/opplæring av
instruktører, økonomi og rapportering.
Diverse innkjøp av råvarer pr kursrekke.
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OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Smaksverkstedet, et ukentlig etterskoletidsprogram for barn og unge over SFO alder (5-7) trinn.
Tilbudet er gratis og fremmer matglede, matkunnskap og skaper sosialt fellesskap på tvers av
sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn. Kort oppsummert søker vi om tilskudd til fullfinansiering av to
kursrekker av Smaksverkstedet i regi av Folkelig AS.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan dere skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.

Kommentarer til
søknaden

I søknaden for 2018 søkte vi om delfinansiering til to kursrekker, dette fordi Folkelig AS hadde egne
finansierings-midler og kunne gi oss to kursrekker av Smaksverkstedet gratis og to til rabattert pris. I
søknaden for 2019 søker vi midler til fullfinansiering av to kursrekker da Smaksverkstedet ikke lenger
har eksterne midler.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

1 vedlegg (Informasjon om Smaksverkstedet i kommune.pdf)
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Smaksverkstedets etterskoletidsprogram er et nærmiljøtilbud som
bidrar til økt matkompetanse og matglede for barn og unge.

Kontaktinfo

Kathrine Marthinsen | kathrine@smaksverkstedet.no | 93254068
www.smaksverkstedet.no | Hans Tanks gate 19, 5008 Bergen

Informasjon om Smaksverkstedet i kommune.pdf
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Ågi barn bedre muligheter til å ta gode matvalg kan løse store samfunnsutfordringer.
Barn og unges forhold til mat er et tema som fortjener mer oppmerksomhet. Mer

enn 1 av 6 barn i Norge i dag er overvektige, og barn fra familier med lav sosial status
har dårligere kosthold og større risiko for livsstilssykdommer enn andre barn.

Det er også store ulikheter i hva barn lærer om mat, både hjemme og på skolen.
Mat- og helsefaget blir stadig nedprioritert, og foreldre har ofte begrenset med tid og
ressurser til å lære barna sine om mat hjemme.

Samtidig viser forskning at over halvparten av norske tenåringsjenter har forsøkt å
slanke seg. En travel hverdag, kroppspress og reklame skaper utfordringer for at barn
og unge får utvikle den matgleden og matkompetansen som de trenger for å ha et
sunt forhold til mat og et næringsrikt og bærekraftig kosthold.

Maten vi spiser påvirker både helse og miljø og vi trenger å ta ere bærekraftige
matvalg hvis vi skal kunne nå FNs bærekraftsmål om å sikre bærekraftig
matproduksjon og -forbruk i fremtiden. Dette er tema som står høyt på den globale og
nasjonale politiske dagsordenen, og vi trenger konkrete tiltak som kan bidra til å løse
disse utfordringene.

En vi ktig samfunnsutfordring

Det er på tide å gi barn bedre

muligheter til å lære seg om mat.

På Smaksverkstedet får barn og unge

muligheter til å lære seg om mat og kosthold,

uavhengig av sosioøkonomisk status. Tilbudet er et

inkluderende lavterskeltilbud som gir barn

praktiske og teoretiske ferdigheter med mat og

legger til rette for at barn og unge vokser opp til å

ta bedre matvalg med tanke på helse og miljø.

Informasjon om Smaksverkstedet i kommune.pdf
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Dette er Smaksverkstedet

Et folkehelsetiltak

Siden 2013 har Smaksverkstedet holdt kurs for omlag 600 barn i ulike nabolag.
Smaksverkstedet bidrar til å redusere sosial ulikhet i helse ved å fremme sunne
levevaner og bidra til en helsefremmende oppvekst uavhengig av foreldrenes
økonomi. Barna får delta på en sosial arena med trygge voksne, og er med på å skape
til trygge nærmiljø med et positivt fokus på mat. På Smaksverkstedet skjer ofte
kulturutveksling gjennom mat, og barna opplever tilbudet som gøy, inkluderende,
lærerikt, sosialt og kreativt.

Hvordan fungerer det?

Smaksverkstedet foregår på skolekjøkken eller i ungdomshus, som et ukentlig kurs
hvert semester, med maks 12 deltakere per gruppe. Programmet kan tilpasses for både
barneskole- og ungdomsskoleelever.

Vi anbefaler 12 uker som optimal lengde på kurs for ha tid til å gå igjennom alle de
viktigste temaene og gi barna tid til smakstilvenning. Smaksverkstedet er et
forutsigbart og sosialt fritidstilbud der barna ikke bare utvikler matglede og
matkompetanse, men også nye relasjoner, og dette skjer over tid.

Smaksverkstedet har mål om å bidra til å redusere sosial ulikhet i helse og ønsker
derfor ingen egenandel på våre kurs. Vi samarbeider i stedet med kommune, skole,
FAU, Sunne Kommuner og andre aktører om å etablere Smaksverkstedet som et
langsiktig lavterskeltilbud i hvert nærmiljø, uten høy brukerbetaling.

For å gjøre det enkelt å sette i gang Smaksverkstedet i kommunen gir vi opplæring av
lokale instruktører, og har samlet alle ressurser som trengs for å gjennomføre kurs i en
webportal.

Smaksverkstedets etterskoletidsprogram er en inkluderende fritidsaktivitet i barnas
nærmiljø der vi lærer de unge å lage enkel og næringsrik mat uten oppskrift. Vi
formidler et folkelig syn på helse og brenner for å gi barn og unge et sunt forhold til
mat, basert på matglede og matkompetanse. Smaksverkstedet skaper interesse for
næringsrik mat, og gir rom for kreativitet og mestring, i tillegg til å gjøre barn og unge i
stand til å ta gode og bærekraftige matvalg. Kurset følger kostholdsrådene fra
Helsedirektoratet.

Detaljer

• Antall barn: 12 per gruppe. Samme gruppe barn deltar gjennom hele kursrekken.
• Varighet: To timer ukentlig. Smaksverkstedet går over ca 12 uker per semester.
• Tidspunkt: Etter skoletid, som regel kl. 14.30-16.30
• Passer for: SFO, mellomtrinn og ungdomsskoleelever
• Antall instruktører per kursrekke: To
• Hvor: Skolekjøkken eller bydelshus, i barnas nærmiljø.
• Hovedsamarbeidspartnere: Kommune, skole og FAU.

Informasjon om Smaksverkstedet i kommune.pdf
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Kortsiktige mål

At barna opplever matglede, mestring og har positive matopplevelser.

At barna vet hvordan de skal tilberede mat fra bunnen av

At barna har kjennskap til næringsrike råvarer og hvorfor det er bra for kroppen.

At barna trives sammen med venner på en positiv fritidsaktivitet i nærmiljøet sitt

At barna tør å smake på, og liker ere råvarer som er bra for kroppen

At foreldrene vet og forstår hva barna lærer på Smaksverkstedet.

Langsiktige mål

1. At barna tar gode matvalg fordi de har positive erfaringer med næringsrike råvarer.

2 At barna forbedrer sitt kosthold og opplever å ha overskudd i skolehverdagen.

3. At barna har utviklet et sunt og avslappet forhold til mat.

4. At barna lager mer mat på egenhånd, eller sammen med familien.

5. At barna påvirker foreldrene til å ta bedre matvalg for familiens kosthold

6. At barna vokser opp til å bli bevisste forbrukere som tar bærekraftige matvalg

Smaksverkstedets visjon er å gi alle barn
muligheten til en matglad fremtid

Informasjon om Smaksverkstedet i kommune.pdf
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Vi har gjort spørreundersøkelser med alle barn som har deltatt på Smaksverkstedet,
siden første kurs i 2013. Resultatene viser at barna på Smaksverkstedet blir tryggere på
å lage mat på egenhånd, de liker og tør å smake på ere råvarer, og de har lært mer om
mat som er bra for kroppen. I tillegg opplever barna Smaksverkstedet som en arena
der de trives og kan være sosiale med venner.

Resultater

“Man har blitt bedre
kjent med hverandre,

og maten”

- Bilal, 12 år.

80%
Har lært noe nytt om mat som er bra

for kroppen

87%
Tør å smake på litt ere nye matvarer.

På en skala fra 1-5, hvor godt likte barna

Smaksverkstedet? 75%svarer 5 av 5.

22% svarer 4 av 5.

Informasjon om Smaksverkstedet i kommune.pdf



6

86%
Er litt tryggere på å lage mat på

egenhånd.

87%
Trives svært godt på Smaksverkstedet og

mener det er et sted de kan

være sosiale med venner.

75%
Av foreldrene mener barna viser mer

interesse for å lage mat hjemme.

87%
Av foreldrene mener barna kan mer om

smak og matlaging etter kurset.

Informasjon om Smaksverkstedet i kommune.pdf
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#114876 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 114876

Innsendt av MARI T BREKKE SVENDSEN

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker BUSKERUD RØDE KORS

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket Bark leir 2019 - BArnas Røde Kors

Oppfyller søknaden kravene i punkt 1b) i regelverket og skal sendes direkte til Bufdir? Nei

Velg kommune dere
søker gjennom

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av
søker

Buskerud Røde Kors er en frivillig organisasjon med 7800 medlemmer. Buskerud Røde Kors har
aktivitet i 19 av 20 kommuner, 10 av disse har Barnas Røde Kors som er aktivitet for barn i
barneskolealder. Inkludering av barn fra lavinntektsfamilier er en av målsetningene for aktiviteten.
Barna som er med i denne aktiviteten gjennom året får tilbud om å delta på sommerleir som er gratis.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Ja

Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Ja

I hvilke ferier skal dere ha aktivitet?

Sommerferie
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BE SKRI VELSE AV TI LTAKET

Hva er målsettingen
med tiltaket?

i 10 av våre kommuner tilbyr vi aktiviteten Barnas Røde Kors. I Barnas Røde Kors møtes barn til lek og
utfoldelse på en trygg sosial arena. Her kan alle barn – uavhengig av forutsetninger, ferdigheter,
økonomi og religion – få gode mestringsopplevelser. Det legges til rette for at barna skal kunne få nye
venner og sosiale nettverk.
Alle barn kan delta i aktivitetsgruppene, men Røde Kors er særlig opptatt av å nå barn som av ulike
årsaker ikke deltar i andre organiserte fritidsaktiviteter. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett
til lek og fritidsaktiviteter. Gjennom Barnas Røde Kors bidrar Røde Kors til å oppfylle denne retten.

Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft, til forståelse av Røde Kors’ prinsipper og
verdigrunnlag. Det er behovene til barna i hvert enkelt lokalsamfunn som avgjør hva slags aktiviteter
som tilbys. Barna som deltar er også med på å påvirke aktivitetstilbudet. Dette gir rom for å styrke
barnas sosiale kompetanse og trygghet i samspill med jevnaldrende. Røde Kors bidrar med utstyr
dersom aktivitetene krever dette, og det er gratis for barn å delta.

Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

BARK-leiren avholdes på Skinnesmoen i Krødsherad 21-25 juni 2019. Barn og voksne sover i telt
uansett vær og vind, noe som er en stor opplevelse for mange av barna. Leiren går over fem dager og
hver dag er det aktiviteter av ulike slag. Aktivitetene varierer hvert år og har vært alt fra tursti,
førstehjelp, batikk, trebåtlagning, bruskasseklatring, kanopadling, bygging av gapahuk, Røde Kors
historie, bading, turneringer, spill og lignende.
Det er også vært lagt opp til en tur ut av leiren hvert år. Vi har da besøkt bjørneparken, kjørt med
Krøderbanen, reist til klatreparken, besøkt Norefjell osv. Målet er at 6-7 avdelinger deltar på
sommerleiren og at det er ca 150 barn og voksne der.
Etter hver leir arrangeres det en evaluerings og planleggingshelg for leirkomiteen.

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
i lavinntektsfamilier,
beskriv hvordan

De lokale Bark gruppene har fokus på å rekruttere barn fra lavinntektsfamilier og andre som trenger en
fritidsaktivitet. Mange av disse barna kommer fra familier med annen etnisk bakgrunn. Barna får derfor
en fritidsarena hvor de kan delta med norskfødte barn og hvor begge grupperinger kan lære av
hverandre.
Drammen Røde Kors har også en avtale med det lokale flyktningmottak om deltagelse i aktivitet for
barna der. Ringerike og Hole Røde kors rekrutterer mange av sine deltagere via barnevernets tjenester.
På selve Bark-leiren er det stor mulighet for å lære om norsk natur og tradisjonelle leker. Dog har vi
ikke hatt fokus på barna på flyktningmottakene til leiren, da erfaringer tilsier at fem dager borte fra
foreldrene med overnatting i telt ikke er behovet for de fleste barn med relativt kort oppholdstid i Norge.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Aktiviteten er rettet mot barn i barneskolealder, fortrinnsvis for barn som faller utenfor andre aktiviteter
pga økonomi eller andre årsaker. Mange av barna vi har med har lite nettverk, få venner, passer ikke
inn i musikk korps/ idrett og finner seg bedre til rette hos Bark gruppene. Det samarbeides med lokale
barnevern/helsestasjoner/nav da målet er inkludering av barn i blant annet lavinntektsfamilier.

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

6-12 år

Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold? Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

20

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

20

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

0

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

50

REKRUTTERIN G OG SAMARBEID

Plan for rekruttering
av målgruppen

Bark-leir arrangeres for de som deltar i aktiviteten gjennom året slik at for denne leiren er barna
allerede rekruttert inn. Målet er å få med flest mulig fra de lokale gruppene til leir deltagelse. Det kjøpes
inn utstyr som soveposer/liggeunderlag/ regntøy/ulltøy for de som ikke har dette slik at de kan være
med på leiren.

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Buskerud Røde Kors Ferie for alle- et ferietilbud til familier som lever med svak økonomi. Alle barn som
deltar på våre feireopphold får informasjon om Barnas Røde Kors gruppene og oppfordres til å bli med i
disse.
Barnevernet rekrutterer i de familier de besøker hvor bark kan være et alternativ for barna
Helsestasjon har fått informasjon om bark og kan dele ut informasjon til aktuelle barn

BUDSJETT
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Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også for utdypende informasjon på dette punktet. punkt 2 i) i veilederen

OB S! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen. Støtte fra Bufdir
: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket er Egenfinansiering

avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i
til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering. veilederen

: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel, skal inntektene fra dette beregnes her. Evt. egenandel fra deltakere
Hvis dere forventer inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan for Prosjektgenererte inntekter:

eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre må Prosjekttilskudd fra andre
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her. Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak. Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.

: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss. Transportutgifter
: Dersom deltakerne skal besøke steder der det koster penger å komme inn, fylles det ut her. Utgifter til inngangsbilletter

Eksempler er kino, badeland eller fornøyelsespark.
: Investeringer som er er nødvendige for å gjennomføre tiltaket fylles ut her. Innkjøp av utstyr (investering)

: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeile Husleie/strøm/renhold
omfanget av tiltaket.

: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll av Andre kostnader
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 290 000

Egenfinansiering 39 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 20 000

Delsum 349 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte 135 000

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0

Transportutgifter 30 000

Utgifter til inngangsbilletter 18 000

Innkjøp av utstyr (investering) 7 000

Husleie/strøm/renhold 9 000

Andre kostnader (spesifiser under) 150 000

Delsum 349 000

Total 0
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Spesifiser eventuelle
prosjektgenererte
inntekter eller
egenandel fra
deltakere

Det er ingen egenandel for å delta på leir.

Spesifiser eventuelle
prosjekttilskudd fra
andre

Holst legat 20000

Spesifiser eventuelle
andre kostnader

mat 80000
aktivitet 50000
møte og samling for de frivillige før og etter leir for planlegging og evaluering 20000
Det kjøpes som regel inn telt/ulltøy/regntøy/ soveposer om noen av deltagerne ikke har dette.

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Flott sommerferie tilbud for ca 150 barn og voksne fra Barnas Røde Kors avdelinger i Buskerud. Et
unikt sted for å få nye venner og møte gamle kjente fra tidligere leire. Her får man gode opplevelser og
mulighet for å lære nye ting. Barna har noe å fortelle om når de kommer tilbake til skolen. Røde Kors
legger ned i overkant av 4000 frivilligtimer før under og etter ferien. Estimert egeninnsats er på ca 1 600
000 kr.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan dere skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg



Utskriftsdato: 02.01.2019 09:36:45 Skjema id: 412137139

#112869 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 112869

Innsendt av LI N A M BRATHAUG FRAN TZEN

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker Ringerike kommune

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Dette er et forenklet søknadsskjema for støtte til utstyrssentraler. Både frivillige organisasjoner, offentlige instanser og
private aktører kan bruke skjemaet, som gjelder for søknader gjennom kommunen (punkt 1a i ). Rundskriv 01/2019
Skjemaet kan benyttes dersom dere søker tilskudd til en utstyrssentral som oppfyller kriteriene som er listet opp under
"Beskrivelse av tiltaket".

For andre typer tiltak må dere benytte det ordinære søknadsskjemaet. Dette gjelder også dersom utstyrssentralen i
tillegg skal fungere som en kvalifiseringsarena (for eksempel jobbtrening for ungdom i tilskuddsordningens målgruppe).

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket Utstyrssentralen

Velg kommune dere
søker gjennom

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av
søker

Enhet for «forebyggende helsetjenester, barn og unge og folkehelse». Enheten har 35 stillinger fordelt
på helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, fysio/ergoterapi-tjenesten, psykologer, merkantil,
frisklivskoordinator og folkehelsekoordinator.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Gjelder søknaden opprettelse av et nytt tilbud, eller utvikling av et som allerede eksisterer? Videreutvikling

Skal utstyrssentralen holdes åpen i noen av skolens ferier? Nei

Planlegger dere å knytte utstyrssentralen til BUA-nettverket? Ja
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BESKRIVELSE AV TILTAKET

Søknaden gjelder opprettelse eller utvikling av en utstyrssentral som oppfyller følgende

kriterier:

Utstyrssentralen skal drive utlån av utstyr for å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og
fritidsaktiviteter. Utlån skal være gratis eller ha svært lave kostnader for målgruppen.
Søker skal gjøre en særskilt innsats for at barn og unge med fattigdomsproblemer og deres familier skal benytte seg av
tilbudet. Det skal være faste rutiner for samarbeid med én eller flere aktører som er i regelmessig, direkte kontakt med
tilskuddsordningens målgruppe (NAV, politi, barnevern eller andre).
Utstyr skal ikke gis bort eller lånes bort på ubestemt tid.
Tilskuddsmidler og egenfinansieringen det stilles krav om i regelverket skal bare benyttes til følgende utgiftstyper og være
direkte knyttet til drift av utstyrssentralen:

Innkjøp av utstyr til utstyrssentralen
Husleie/ kostnader knyttet til lokalet
Lønn til ansatte ved utstyrssentralen

Alle kostnader knyttet til prosjektet skal føres på eget prosjektnummer eller koststed i regnskapet, slik at de holdes tydelig
adskilt fra søkers øvrige virksomhet.
Det skal ikke tas ut noen form for overskudd fra utstyrssentralen, og bare faktiske kostnader utgiftsføres på prosjektet.
Tiltaket skal gjennomføres i tråd med øvrige vilkår og føringer i tilskuddsordningens regelverk (Rundskriv 01/2019).

Jeg bekrefter at søknaden oppfyller kriteriene ovenfor Ja

Åpningstider for utstyrssentralen i en normal uke

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

14.00-17.00

Eventuell kommentar
til åpningstidene til
utstyrssentralen

Pr i dag har vi åpnet torsdager på vinterstid fra desember-april. Utover dette kan en kontakte
frivilligsentralen som er behjelpelig med utlån ellers i året.

Hvilke aktører skal
dere samarbeide
med for å sikre at
tilbudet benyttes av
målgruppen?

Samarbeid med bl.a skoler, barnehager, flyktningkontoret, helsestasjonen, Nav, frivillige lag- og
organisasjoner og høgskole/universitet. Informasjon om tilbudet distribueres gjennom e-post, plakater
og brosjyrer. Annonse i lokalavisen og gjennom kommunen og frivilligsentralen sine egne
facebook-sider.
Tilbudet er godt brukt, og pga. stor pågang har vi pr i dag for lite ressurser. Det har bl.a. ikke vært
kapasitet til å føre konkret brukerstatistikk da dette har blitt for tidskrevende. Sentralen har ca. 125 par
langrennsski fordelt på barn og voksne samt 60 par slalåm til barn/voksne. Mesteparten av utstyret har
vært utlånt.

Hva slags lokaler skal utstyrssentralen benytte? Skole

Beskriv kort området
utstyrssentralen er
lokalisert og hvorfor
utstyrssentralen
plasseres akkurat
der

Utsstyrssentralen er lokalisert i et tilleggsbygg ved Hønefoss skole. Lokalet er eid av kommunen og
ligger sentrumsnært like ved Frivilligssentralen som er de som drifter Utstyrssentralen.

Hvilke typer utstyr har dere planer om å låne ut?

Ski

Annet friluftsutstyr
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MÅLGRUPPE

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tilbudet

45

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tilbudet

45

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tilbudet

45

Antall utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tilbudet

25
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BUDSJETT

Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster.

OBS! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen. Søknadsbeløp

: Økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når Egenfinansiering
tiltaket er avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i

for mer informasjon om egenfinansiering. veilederen til rundskrivet
: Dersom dere forventer inntekter fra utlånsvirksomheten, føres det opp her. Husk at utstyr som lånes Evt. egenandel fra deltakere

ut skal være gratis eller ha svært lave kostnader.
: Hvis dere forventer andre inntekter som følge av prosjektet, føres det opp her. Prosjektgenererte inntekter

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til utlånssentralen, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre Prosjekttilskudd fra andre
må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Oppgi hvor mye dere ønsker å bruke på innkjøp av utstyr til utlån. Innkjøp av utstyr til utstyrssentralen
: Oppgi planlagte utgifter til lønn. Lønn til ansatte ved utstyrssentralen

: Utgifter til husleie, strøm og renhold av lokaler føres her. Husk at disse utgiftene også må Husleie/kostnader knyttet til lokalet
føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeile omfanget av tiltaket.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 120 000

Egenfinansiering 24 000

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 144 000

Utgifter Beløp

Innkjøp av utstyr til utstyrssentralen 60 000

Lønn til ansatte ved utstyrssentralen 84 000

Husleie/kostnader knyttet til lokalet 0

Delsum 144 000

Total 0

BEKREFTELSE

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja
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#111860 Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 111860

Innsendt av TOM AS JOHANSEN

Sist oppdatert 13.12.2018

Søker HØN EFOSS BASKETBALLKLUBB

Utlysning Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019

INFORMASJON OM TILTAKET

Hele søknaden skal fylles inn i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av
søknaden, med mindre det er spesielt avtalt med direktoratet. Bufdir vil ellers behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon.

"Send inn"-knappen oppe til høyre i vinduet vil aktiveres først når du har svart på alle obligatoriske spørsmål i skjemaet.

Navn på tiltaket Hønefoss Basketballklubb - inkludering

Oppfyller søknaden kravene i punkt 1b) i regelverket og skal sendes direkte til Bufdir? Nei

Velg kommune dere
søker gjennom

Ringerike kommune

Kort beskrivelse av
søker

Hønefoss Basketballklubb er en frivillig organisasjon som organiserer basketballtrening og kamper for
barn, ungdom og voksne i Ringeriksregionen. Vi rekrutterer medlemmer fra kommunene Ringerike,
Hole, Modum og Jevnaker.

Har dere søkt om eller mottatt andre statlige midler til tiltaket? Nei

Har dere fått støtte til tiltaket gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Nei

Hva søker dere om tilskudd til?

Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og
fritidsaktiviteter

Skal dere ha aktivitet for målgruppen i noen av skolens ferier? Nei

BESKRIVELSE AV TILTAKET

Hva er målsettingen
med tiltaket?

Vi søker om støtte som kan være med på å dekke utgifter til medlemskontingent, treningsavgift,
spillerlisenser (forsikring), nødvendig utstyr (sko, treningstøy), deltagelse i turneringer o.l.
Hønefoss Basketballklubb er tilhenger av "Alle med-kampanjen" og ønsker sterkt at alle våre
medlemmer skal ha like muligheter uavhengig av familiens økonomi. Vi har i flere år, på eget budsjett,
dekker noen av de nevnte utgiftene for noen av våre medlemmer.

Beskriv aktivitetene
dere skal
gjennomføre

Hønefoss Basketballklubb har i dag mellom 100 og 120 aktive spillere. Ukentlig har vi treninger fire
dager pr uke på ulike steder i Hønefoss og omegn.

Dersom tiltaket
fremmer integrering
av barn og ungdom
med
innvandrerbakgrunn
i lavinntektsfamilier,
beskriv hvordan

Vi har ikke gjort noe spesifikt mot barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. De er selvsagt velkomne
til oss på lik linje med andre og under de samme forutsetningene.
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MÅLGRUPPE

Hvem retter tiltaket
seg spesielt mot?

Tiltaket retter seg mot barn og ungdom som spiller eller ønsker å spille basketball i Hønefoss
Basketballklubb.

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg mot?

6-12 år

13-19 år

Retter tiltaket seg spesifikt mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske
vansker/utfordringer knyttet til vold? Nei

Antall jenter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

3

Antall gutter i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

3

Antall
familiemedlemmer i
målgruppen som
dere forventer vil
benytte seg av
tiltaket

15

Antall deltakere
utenfor
tilskuddsordningens
målgruppe som dere
forventer vil benytte
seg av tiltaket

5

REKRUTTERIN G OG SAMARBEID

Plan for rekruttering
av målgruppen

Vi har allerede spillere fra familier med lav inntekt. Vi har opprettet dialog med tre av dem for å finne
løsninger og for å kunne hjelpe til med kontingenter og lignende.

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Vi har ingen spesielle samarbeidspartnere innenfor dette.
Klubbens styre har informert medlemmer om at de kan ta kontakt med oss hvis de har økonomiske
problemer og ønsker alternative løsninger for betaling av kontingent o.l.

BUDSJETT
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Når dere rapporterer til Bufdir, skal regnskapet gjenspeile budsjettet. Budsjettet skal kun omfatte tiltaket det søkes midler til og ikke
driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i tiltaket. Det kan ikke budsjetteres med overskudd eller underskudd. Under følger
mer utfyllende beskrivelse av enkelte poster. Se også for utdypende informasjon på dette punktet. punkt 2 i) i veilederen

OB S! Offentlige og private instanser MÅ forplikte seg til en egenfinansiering på minimum 20 % av tilskuddsbeløpet. For
frivillige organisasjoner gjelder 5 %.

Finansiering
: Fyll inn beløpet det søkes om fra tilskuddsordningen. Støtte fra Bufdir
: Økonomiske midler som dere bidrar med inn i tiltaket. Egenfinansiering skal vises i regnskapet når tiltaket er Egenfinansiering

avsluttet. Husk å føre opp egenfinansiering som er i tråd med kravene i regelverket. Vi anbefaler at dere leser punkt 2 i) i
til rundskrivet for mer informasjon om egenfinansiering. veilederen

: Hvis deltakere i tiltaket skal betale egenandel, skal inntektene fra dette beregnes her. Evt. egenandel fra deltakere
Hvis dere forventer inntekter som følge av tiltaket dere søker tilskudd til, føres det her. Det kan for Prosjektgenererte inntekter:

eksempel være inntekter fra billettsalg til en forestilling som settes opp i forbindelse med prosjektet. Prosjektgenererte
inntekter må spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

: Hvis dere mottar tilskudd fra andre til prosjektet, skal dette føres her. Prosjekttilskudd fra andre må Prosjekttilskudd fra andre
spesifiseres i en egen tekstboks under budsjettet.

Utgifter
: Dersom dere har utgifter til lønn og godtgjørelse til deltakerne i tiltaket, skal det fylles ut her. Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere

Aktuelt f.eks. i sommerjobbtiltak og andre kvalifiseringstiltak. Husk at det skal fremgå av søknaden hvorfor det skal betales lønn til
deltakere.

: F.eks. togbilletter eller leie av minibuss. Transportutgifter
: Dersom deltakerne skal besøke steder der det koster penger å komme inn, fylles det ut her. Utgifter til inngangsbilletter

Eksempler er kino, badeland eller fornøyelsespark.
: Investeringer som er er nødvendige for å gjennomføre tiltaket fylles ut her. Innkjøp av utstyr (investering)

: Husk at disse utgiftene også må føres på tiltakets prosjektnummer/kost.sted og at utgiftene skal gjenspeile Husleie/strøm/renhold
omfanget av tiltaket.

: Andre utgifter føres her. Dette kan f.eks. være utgifter til mat eller leie av utstyr eller utgifter til revisorkontroll av Andre kostnader
regnskapet. Spesifiseres i eget tekstfelt under budsjettet.

Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet.

Budsjett

Finansiering Beløp

Støtte fra Bufdir 15 000

Egenfinansiering 0

Evt. egenandel fra deltakere (spesifiser under) 0

Prosjektgenererte inntekter (spesifiser under) 0

Prosjekttilskudd fra andre (spesifiser under) 0

Delsum 15 000

Utgifter Beløp

Lønn og godtgjørelse til ansatte 0

Evt. lønn og godtgjørelse til deltakere 0

Transportutgifter 0

Utgifter til inngangsbilletter 0

Innkjøp av utstyr (investering) 0

Husleie/strøm/renhold 0

Andre kostnader (spesifiser under) 15 000

Delsum 15 000

Total 0

Spesifiser eventuelle
andre kostnader

Utgifter : Medlemskontingent, treningsavgift, utstyrsstøtte (sko, treningstøy), egenandel turneringer,
spillerlisens.
Det er søkt om støtte for tre spillere.
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OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Hønefoss Basketballklubb ønsker at alle som ønsker å spille basketball skal ha like muligheter
uavhengig av familiens økonomi.
Vi er med i NI Fs "Alle med"-kampanje og har informert våre medlemmer om dette.

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan dere skrive kommentarer til søknaden eller laste opp eventuelle vedlegg.

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden.

0 vedlegg



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/62-7   Arkiv: 614  

 

 

Status godkjenning av barnehager og skoler pr. 01.01.19 etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
 

Forslag til vedtak: 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 02.01.19 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

  

Sammendrag 

Bare en barnehage mangler godkjenning, mens 6 av de 13 kommunale grunnskolene i 

Ringerike fremdeles ikke er godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler. En av de videregående skolene i kommunen er heller ikke godkjent. 

 

Det er totalt 19 skoler i kommunen, og 12 av disse er godkjent. 

Godkjenning omfatter det fysiske skolemiljøet, det vil si bygningsmassen og uteområdet. 

For å oppnå godkjenning, må både de fysiske forholdende samt internkontrollrutiner være på 

plass. Det har siden 2011 vært arbeidet systematisk og planmessig godt for at barn i førskole- 

og skolealder, samt ansatte, skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. 

Ledelsen ved den enkelte enhet må søke kommuneoverlegen, som er fagansvarlig for 

miljørettet helsevern, om godkjenning.  

 

Ved Hov barnehage er det gjennomført en mindre utbygging, og barnehagen må av den grunn 

søke om ny godkjenning. 

 

To kommunale grunnskoler ble ved siste årsskifte lagt ned, Eikli skole og Kirkeskolen. 

Nybygde Benterud skole erstatter disse. Det søkes om godkjenning av Benterud skole. 

Ullerål skole er under utbygging, mens prosjektering av renovering og utbygging ved Nes 

skole og Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. 

 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern gjennomfører tilsyn ved barnehager og skoler etter egen 

tilsynsplan. En godkjenning kan trekkes tilbake dersom tilsyn viser at det er avvik i henhold 

til de krav forskriften stiller.  

 



- 

Veien skole fikk i desember 2018 tilbaketrukket tidligere godkjenning. Oversikt over status 

for barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern pr. 01.01.19. 

 

Nr. Virksomhet Navn Status 

1 Dagmamma Britt B. Østli Godkjent 

 

2 Familiebarnehager Fegri Godkjent 

3 Skogstjernen Godkjent 

4 Vesleveien Godkjent 

5 Viul Godkjent 

6 Hundremeterskogen Godkjent 

7 Bondeheimen Godkjent 

 

9 Private 

barnehager 

Almemoen FUS barnehage Godkjent 

10 Almgrenda Steinerbarnehage Godkjent 

11 Blåbærskogen barnehage Godkjent 

12 Dalsbråten barnehage Godkjent 

13 Espira Hovsmarka barnehage Godkjent 

14 Espira Trygstad barnehage Godkjent 

15 Hov barnehage SA Trukket tilbake 

16 Kirkemoen barnehage Godkjent 

17 Nedre Auren gårdsbarnehage AS Godkjent 

18 Smeden barnehage Godkjent 

19 Sona natur- og gårdsbarnehage Godkjent 

20 Tolpinrud barnehage Godkjent 

21 Åsatua naturbarnehage Godkjent 

    

22 Kommunale 

barnehager 

Eikli Godkjent 

23 Hallingby Godkjent 

24 Haug Godkjent 

25 Heggen Godkjent 

26 Heradsbygda Godkjent 

27 Hvervenmoen Godkjent 

28 Hønefoss Godkjent 

29 Nes Godkjent 

30 Tyristrand Godkjent 

31 Ullerål Godkjent 

32 Veien Godkjent 

 

  



- 

Nr. Virksomhet Navn Status 

33 Kommunale 

barneskoler 

Benterud Ikke godkjent 

34 Helgerud Godkjent 

35 Hønefoss Ikke godkjent 

36 Ullerål – under utbygging Ikke godkjent 

36 

B 

Ullerål midlertidige paviljongskole Ikke godkjent 

37 Vang Godkjent 

38 Veien Ikke godkjent 

 

39 Kommunale 

kombinerte skoler og 

ungdomsskole 

Hallingby Godkjent 

40 Nes Godkjent 

41 Sokna Ikke godkjent  

42 Tyristrand Godkjent 

43 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent 

44 Hov ungdomsskole Ikke godkjent 

45 Veienmarka ungdomsskole Godkjent 

 

46 Private grunnskoler Ringerike Steinerskole Godkjent 

47 Ringerike Montessoriskole Godkjent 

48 Steinsfjorden skole (Montessori) Godkjent m/disp. 

 

49 Videregående skoler Hønefoss videregående skole Godkjent 

50 Ringerike videregående skole Ikke godkjent 

 Ung Invest (arbeidsinstituttet) Godkjent 

 

Beskrivelse av saken 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har vært gjeldende siden 1996. Seks 

kommunale skoler mangler fortsatt godkjenning. Benterud skole kan bli godkjent etter 

søknad, og det dokumenters at skolen oppfyller forskriftens betemmelser.   

På Sokna skole, der selve skolebygget er nyrenovert, har det vært utfordringer med fuktighet i 

sanitærrom i samfunnshuset/gymsal. Teknisk forvaltning har nå drenert rundt bygget og skal 

utbedre garnderobene. Dette arbeidet skal påbegynnes i februar/mars.   

 

Hønefoss skole legges ned fra skoleåret 2020/21. Fra samme tidspunkt skal Ullerål skole være 

ferdig utbygd, og etter søknad bli gjenstand for en godkjenningsvurdering. 

Ved Veien skole er ikke avvik etter nasjonalt inneklimatilsyn lukket og godkjenningen ble 

trukket tilbake i desember 2018. 

Teknisk forvaltning vil i løpet av våren 2019 bytte alle ventilasjonsaggregater ved Veien skole 

slik at inneklimautfordringene ved skolen blir løst.  

Prosjektering av Hov ungdomsskole starter vinteren 2019. Når denne skolen er utbygd, er 

håpet at alle kommunalt eide grunnskoler er godkjente. 

 

Buskerud fylkeskommune har vedtatt at Ringerike videregående skole skal bygges ut, og først 

etter avsluttet byggeperiode kan søknadsprosess om godkjenning etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler starte. 

  



- 

Økonomiske forhold 

 I vedtatt handlingsprogram for 2019 – 2022 ligger følgende aktuelle investeringer inne. 

 

Investeringsprosjekt 2019 2020 2021 2022 Sum 2019-22 

Oppgradering skolebygg 3000  0 0 3 000 

Benterud skole 4000    4 000 

Hov ungdomsskole 5000 50 000 180 000 65 000 30 0000 

Idrettshall Hov u.skole    50 000 50 000 

Nes skole ny 
barneskolefløy 

5000 6000   11 000 

Ullerål skole med 
idrettshall 

158 600 90 000   248 000 

 
 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at endringer i skolestruktur og investeringer i skolebygg gir resultater. Alle 

barn og unge skal ha sine tilbud ved enheter som er godkjent etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. 

Når Benterud skole trolig blir godkjent, gjenstår bare Ullerål skole og Hov ungdomsskole av 

de store utbyggingsprosjektene.  

Rådmannen mener det innenfor avsatte midler til oppgradering av skolebygg i 2019 er mulig 

å utføre de tiltak som er trengs for oppnå godkjenning ved både Sokna skole og Veien skole. 

Det vil fortsatt være viktig å holde fokus på forskriften og vedlikehold av bygningsmasse og 

utendørsanlegg. 

 

 

 

Vedlegg: Link til forskrift og miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928  

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.19 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4724-51   Arkiv: 223 C00  

 

 

Politisk behandling, Kulturmidler 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for Oppvekst og kultur vedtar å fordele kulturmidler til lag og organisasjoner 

som beskrevet i vedlegget «Kulturmidlene 2019, begrunnelse og tildeling». 

 

 

  

 

Sammendrag 

Formålet med kulturmidlene er å sikre et bredt og godt aktivitets- og fritidstilbud for 

innbyggerne i kommunen. 

 

Kulturmidlene fordeles årlig etter søknad, til foreninger og lag i Ringerike kommune som fyller 

vilkårene for støtte. 

 

Det er forsøkt en rettferdig fordeling i rådmannens forslag. Aktive medlemmer i 

laget/foreningen og alder på disse utgjør hovedfordelingen. Medlemmer i alderen 0-18 vekter 

mer enn voksne medlemmer. 

Det er gitt et ekstratilskudd til korps for barn og unge/Voksenopplæring og tilrettelagte tilbud. 

 

Rådmannen anbefaler at tilskuddet gis som driftsstøtte.  

 

Søknader som ikke er behandlet 

Søknader som ikke stetter krav/vilkår/formål er ikke behandlet. Dette gjelder 5 tiltakshavere, 

og årsaken er manglende dokumentasjon/formål, manglende registrering i Frivilligregisteret 

og/eller søknad innsendt etter frist. 

 

Søknader delvis behandlet/delvis andre tilskuddsordninger 

Noen søker ekstra tilskudd til arrangementer og investeringer i bygg og utstyr. 

 

De som søker arrangementsstøtte veiledes til å søke gjennom ordningen for nettopp dette.  

De som søker oppgradering av bygg/anlegg, eller nyetablering av dette, veiledes i 

Spillemiddelordningen. 



- 

De som søker midler til annet avansert og dyrt utstyr har vi ikke ordninger for i det kommunale 

kulturtilskudd-systemet. Disse mottar allikevel driftsstøtte basert på aktive medlemmer, og 

veiledes inn mot private tilskuddsordninger og sponsorer. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kulturmidlene støtter frivilligheten gjennom økonomisk tilskudd. Frivilligheten gir innbyggerne 

i Ringerike kommune et bredt og godt aktivitets- og fritidstilbud. 

 

Ringerike kommune har vedtatt at «aktivitet for alle» (Kommuneplanens samfunnsdel) og 

«kultur for alle» (Kommunens kulturplan).  

 

Videre skal vi være «best for barn» og befolkningen skal ha tilgang på et bredt uttrykk av 

kulturopplevelser, aktivitet og læring. 

 

 

 

Juridiske forhold  

 

Kommunenes avgjørelser om tilskudd er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Reglene om 

skriftlighet, begrunnelse og underretning i forvaltningslovens kapittel V og reglene om klage og 

omgjøring i lovens kapittel VI kommer dermed til anvendelse.  

 

Formannskapet er klageinstans. 

 

Andre forhold 

Tildelingene er begrunnet i medlemstall, aktive medlemmer. Dokumentasjon på medlemstall følger 

ikke søknadene. Kulturenheten vil kunne foreta stikkprøvekontroller av medlemslister og aktivitet. 

Ved mangelfull dokumentasjon og/eller uriktige opplysninger vil tilskuddsbeløpet bli krevd 

tilbakebetalt. 

 

 

Alternative løsninger 

Rådmannens forslag baserer seg på en vekting av foreningenes aktive medlemmer i tildeling av 

tilskudd. I tillegg er det forsøkt en form for kompensasjon for særlige tiltak. 

 

Det er imidlertid ingenting i veien for å fordele tilskuddene annerledes, så fremt tiltakene ellers 

fyller krav og vilkår for tilskuddet, og barn og unge prioriteres. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er et stort tilfang av frivillige organisasjoner på Ringerike. Å kunne støtte driften med 

Kulturmidler er med på å vise at vi ser og anerkjenner det viktige arbeidet de gjør. 

 

De kommunale tilskuddsmidlene vil forhåpentlig bidra litt til driften og frivilligheten. 

 

Oversikt over årets søkere og rådmannens forslag til tildelinger 



- 

 

Støtteberettigede tiltakshavere Medlemmer Tilskudd 

 0-18 år Voksne Til utbetaling 

Hønefoss Basketballklubb 138 37  kr 37 695  

Tyristrand Landsbyforening 20 60  kr 11 200  

Den Kurdiske Kulturforeningen i Ringerike  50 75  kr 20 125  

Stranden Idrettslag 12 15  kr 4 515  

Veme og Heradsbygda Sangkor 0 16  kr 1 680  

Hønefoss storband 0 19  kr 6 995  

Heradsbygda IL 160 25  kr 41 825  

Ringerike Orienteringslag 35 79  kr 16 870  

Hallingby skolekorps 38 9  kr 15 255  

Hønefoss Pensjonistforening 0 120  kr 12 600  

Ådal Skytterlag 20 34  kr 8 470  

Hønefoss Skiskytterklubb 43 75  kr 18 410  

Nes Sti- og løypeforening 20 22  kr 7 210  

Idrettsforeningen Tyristubben 266  0  kr 65 170  

Veme Sportsklubb 24 81  kr 14 385  

Stranden Musikkgruppe 0 5  kr 525  

Hønefoss Speidergruppe 62 22  kr 17 500  

Fossekallen IL 75 60  kr 24 675  

Den Palestinsk-Norske Forening i Norge 0 60  kr 6 300  

Hønefoss Ungdomskorps 2 41  kr 9 795  

Decibel 0 15  kr 6 575  

Soknedalen Idrettslag 116 95  kr 38 395  

Nakkerud og Tyristrand historielag 0 169  kr 17 745  

Ullerål skoles musikkorps 13 1  kr 8 290  

Ringerike og Modum lag av norske 

redningshunder 

 

0 

 

26 

 

 kr 2 730  

Austjord Musikkorps 0 15  kr 13 675  

Nes vel og bygdeutviklingslag 35  0  kr 8 575  

Vang skoles musikkorps 41  0  kr 15 045  

Total 1170 1176  kr 452 230  

    

Ikke støtteberettigede tiltakshavere Begrunnelse for avslag 

Ringerike Taekwondo klubb Etter søknadsfrist 

Ringerike Idrettsråd Ikke frivilligregisteret 

Decibel Annen søknadsordning (1 av 2 søknader) 

Almemoen Velforening Annen søknadsordning 

Palestinakomiteen Ringerike Mangelfull søknad/dokumentasjon 

 

 

 

Vedlegg 

 



- 

Kulturmidlene 2019. Begrunnelse og tildeling. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marja Lyngra Høgås 

 

saksbehandler: Marja Lyngra Høgås 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kulturmidlene 2019 
RINGERIKE KOMMUNE |       

 

 

  



KULTURMIDLER 2019 
Mål: 

Målet med Kulturmidlene er å sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud 

innbyggerne i Ringerike kommune. 

Vilkår: 

Kulturmidlene fordeles etter søknad til lag og foreninger som er registrert i 

Frivilligregisteret i Brønnøysundregistrene. 

Det gis ikke tilskudd til offentlige, private eller kommersielle tiltak. 

Barn og unge prioriteres. 

Krav til søknad: 

Elektronisk søknadsskjema benyttes. 

Søknadsfrist var 1. desember 2018. 

Budsjett, regnskap og beskrivelse av tiltaket skal følge søknaden. 

Medlemstall, og aldersfordeling på medlemmene og kontingent, er en del av det 

som oppgis i søknadsskjemaet. Og som i dette forslaget er lagt til grunn for 

tilskuddsberegningen. 

Begrunnelse for tildeling: 

Søknader som ikke fyller formålet, vilkårene og/eller krav til søknad er ikke tatt med i 

vurderingen. 5 søknader oppfyller ikke vilkår, krav og/eller formål. 

Det er sett på medlemstall, aktive medlemmer, i grunnlagsberegningen. Medlemmer 

i alderen 0-18 samt særskilt tilrettelagt tilbud er vektet mer enn voksne medlemmer 

(hhv 70/30 prosent). 105 kroner pr. voksen/245 pr. barn/ung/tilrettelagt.  

Kultur/tilrettelegging/VO-tillegg: 

Det er iberegnet et tillegg på kroner 5000 til kultur for barn og unge og 

Kulturforeninger tilknyttet studieforbund. Tilrettelagt kultur har fått et tillegg på 10.000.  

Årsaken til tilleggene er at korps og kor kommer relativt dårlig ut ved en ren 

medlemsbasert tildeling. Samtidig som vi vet at disse tiltakene er dyre å drifte, bidrar 

de også til en større bredde i kultur- og fritidstilbudet i kommunen. VO-tillegg 

(Voksenopplæringstillegg) innebærer at tiltaket er medlem i et studieforbund, og at 

de følger kravene i lov om voksenopplæring. Tilretteleggingstilskudd gis for særskilt 

tilrettelagt undervisning for personer med funksjonsnedsettelse. 

Det er ikke gitt tilskudd til innkjøp/investeringer, men generelt driftstilskudd. Noen av 

søkerne oppgir at de har jubileum i 2019, og satser på større 

arrangementer/markeringer. Disse oppfordres til å søke arrangementstilskudd (annen 

ordning) direkte til tiltaket/markeringen. 



Søknadsberettigede 2019 
 

Rådmannens forslag til tildeling: 

FORENING/LAG Aktive 
medlemmer 

Tilskudd 

 0-18 År Over 18 
År 

Tillegg TOTAL til utbetaling 

Idrettsforeningen Tyristubben 266 -   kr      65 170  

Heradsbygda IL 160 25   kr      41 825  

Soknedalen Idrettslag 116 95   kr      38 395  

Hønefoss Basketballklubb 138 37   kr      37 695  

Fossekallen IL 75 60   kr      24 675  

Hønefoss Skiskytterklubb 43 75   kr      18 410  

Ringerike Orienteringslag 35 79   kr      16 870  

Veme Sportsklubb 24 81   kr      14 385  

Ådal Skytterlag 20 34   kr        8 470  

Nes Sti- og løypeforening 20 22   kr        7 210  

Stranden Idrettslag 12 15   kr        4 515  

Hallingby skolekorps 38 9 5000  kr      15 255  

Vang skoles musikkorps 41 - 5000  kr      15 045  

Ullerål skoles musikkorps 13 1 5000  kr        8 290  

Hønefoss Speidergruppe 62 22   kr      17 500  

Tyristrand Landsbyforening 20 60   kr      11 200  

Nes vel og bygdeutviklingslag 35 -   kr        8 575  

Austjord Musikkorps 0 15 10000  kr      13 675  

Hønefoss Ungdomskorps 2 41 5000  kr        9 795  

Hønefoss storband 0 19 5000  kr        6 995  

Decibel 0 15 5000  kr        6 575  

Veme og Heradsbygda Sangkor 0 16   kr        1 680  

Stranden Musikkgruppe 0 5   kr           525  

Den Kurdiske Kulturforeningen i 
Ringerike  

50 75   kr      20 125  

Nakkerud og Tyristrand historielag 0 169   kr      17 745  

Hønefoss Pensjonistforening 0 120   kr      12 600  

Den Palestinsk-Norske Forening i 
Norge 

0 60   kr        6 300  

Ringerike og Modum lag av norske 
redningshunder 

0 26   kr        2 730  

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4764-1   Arkiv: 614  

 

 

Familiens Hus  
 

Forslag til vedtak: 

 

Familiens hus etableres som en tverrfaglig arbeidsform i Ringerike kommune med 

utgangspunkt i dagens fagtjenester. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Familiens hus – en dør inn har en sterk folkehelse- og nærmiljøforankring hvor overordnet 

målsetting er å fremme trivsel og god helseutvikling, samt forebygge utviklings- og 
helserelaterte problemer, hos barn, unge og deres foreldre.  

 

Bakgrunn 

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:  

Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle 

primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle 

helsetjenester til voksne.  

 

Ringerike kommune er lokalisert flere steder i Hønefoss sentrum. Da kommunen kjøpte 

Fossveien 7-9 i 2016 for å samlokaliserte enheter som jobber med planarbeid og 

samfunnsutvikling, ga det muligheter for å etablere «Familiens hus» i Storgaten 11-13. Det vil 

si at man i dette bygget kunne rendyrke tjenester rettet mot barn og unge. Dette er i tråd med 

kommunestyrevedtak fra 2012. Samlokaliseringen ble vedtatt i Kommunestyre august 2018.  

Familiens Hus skal være i drift 01. august. 2019 etter Familien Hus - modellen. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Familiens hus er en familiesenter modell for samordning av de av kommunenes tjenester som 

i sum kan gi foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud i deres nærmiljø. 

Modellen ble utviklet under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999–2008), hvor mål 



- 

som bedre psykisk helse, helsefremmende og forebyggende strategier, økt 

brukermedvirkning, en helhetlig tjeneste og en lav terskel inn til tjenestene lå til grunn. Det 

videre arbeidet med utvikling av modellen knyttes opp oppfølgingen av 

Samhandlingsreformen hvor hovedutfordringene fortsatt er behov for bedre samordning av 

tjenestene, justering av oppgavefordeling mellom ulike tjenestenivå, samt større fokus på 

forebyggende innsatser nær der brukerne bor vil være retningsgivende. Familiens hus vil 

kunne bidra til at flere familier blir i stand til å ta vare på seg selv og sin egen helse, noe som 

er uttrykte mål i folkehelsearbeidet. 

Målet med å organisere tjenestene etter Familiens hus modellen er å avdekke barn i risiko for 

skjevutvikling på et tidlig stadium, og å komme inn tidlig med hjelp og støtte å hjelpe familier 

til å klare seg selv. Familiens hus består av enhetene som er lokalisert i bygget og bemannes 

fra disse, forskjellen på praksis er en annerledes og mere systematisk måte å jobbe på. 

Det er en gjennomgående trend i de fleste kommuner at det brukes minst ressurser på de 

yngste og mest på de eldste. Det er grunn til å anta at for mange barn ikke får hjelp før 

problemer har vokst seg store, og den psykiske helsen kan være skadet. Hjelp på senere 

stadier vil være mer omfattende og kostnadskrevende.  

For å snu denne trenden må det jobbes på flere fronter. Strategier for det forebyggende 

arbeidet i kommunen bør være rettet mot flere risikofaktorer og favne bredt, men å samordne 

innsatsen overfor en gruppe eller et enkeltindivid er også en stor utfordring.  Hovedmålet er 

hjelp til selvhjelp og omsorg for egen helse. Dette betyr i praksis å avdekke problemer så 

tidlig som mulig, før denne utviklingen har satt seg, og mens endringspotensialet er aller 

størst. Et annet mål er å sette inn riktig hjelp for de som er i risiko, og sørge for tilpasset 

behandling og oppfølging for å snu forløpet for de som har utviklet problemer eller er i en 

vanskelig livssituasjon. 

Foreldrene er grunnpilarene i barns liv, og god foreldrefungering gir trygge barn. Når barn 

trenger hjelp, er det derfor i mange tilfeller viktig å ha er sterkt fokus på foreldrenes omsorgs- 

og oppdragerrolle, og å kunne tilby støtte- og hjelpetiltak der det er behov. Forebyggende 

helsetjenester og barnevernet tilbyr i dag foreldreveiledningskurs og familieveiledning på 

individ- og gruppenivå. Familiens hus er ment å være en enda lavere terskel, der «den ene 

døren inn» kan bidra til forebygging og foreldrenettverk.  

Familiens hus er også et svar på sentrale føringer om generelt større fokus på helsefremming 

og forebygging. Samarbeid med Frisklivssentral og helseforetak vil kunne gi mange 

muligheter for å se familien som en helhet. Et eksempel på dette er fritidstiltak og 

forebygging mot ensomhet og fattigdom. Samarbeid mellom Familiens hus og andre, for 

eksempel Røde kors, Frivillighetssentralen og trenere i lokale idrettslag kan gi et samlet og 

helhetlig tilbud til barn og foreldrene.  

Familiens hus skal drives som et helhetlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samhandlingstiltak 

med utgangspunkt i de fagtjenestene som i dag er i Sektor barn og unge, Oppvekst og Helse – 

og omsorg, og bygges opp med arenaer for samhandling med både faste møtepunkter og ved 

behov. Det kan på sikt være naturlig å utvikle tilbudet ved å knytte til seg fagmiljø fra andre 

enheter gjennom samarbeidsavtaler.  

Basistjenester som inngår i familiens hus er Forebyggende helsetjenester Barn og unge (med 

helsestasjon, helsekontor, lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut), Barnevernet, 

pedagogisk psykologisk tjeneste(SPT), Psykisk helse og rus, Flyktningkontoret og 

Tildelingskontor med koordinerende enhet. På sikt kan Familiens hus også ha samarbeide 

med ansatte i fra eks NAV og avlastningsenheten for barn. Dette kan konkretiseres i 



- 

samarbeidsavtaler. Naturlige samarbeidspartnere er også Helseforetaket (Barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP), Habiliteringstjenesten, ernæringsfysiolog, 

Frisklivssentral, frivillige lag og organisasjoner, barnehager, skoler med flere.   

Det første halvåret i 2019 vil brukes til å planlegge og koordinere prosessen knyttet til 

etableringen av Familien Hus – en dør inn. I prosjektet vil man sikre at etableringen skjer i tett 

dialog med alle enhetene som er samlokaliser og samarbeidspartnere i kommunene og at 

samarbeidet rundt brukergrupper reguleres gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. 

Prosjektet vil også legge til rette for å utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter samt utvikle 

god, samordnet og tverrfaglig service til brukerne 

 

En nedsatt arbeidsgruppen skal bidra til å sikre at etableringen av Familiens Hus skjer i tråd 

med Ringerike kommunes overordnede planer for utvikling og samhandling. Videre skal 

oppdraget bidra til at det jobbes frem god og hensiktsmessig organisering av Familiens Hus.  

Oppdraget skal gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk. 

 
 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Kommuneplanenes samfunnsdel 2015-2030 

Handlingsprogram 2018-2021 og Handlingsprogram 2019-2022 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 18/2972 følgende: 

 Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgata 11-13 inngås for 10 år til en årlig 

leie på kr 6 660 696,- som vil sikre 967,-pr m2 BTA 

 24. februar 2012 fattet Kommunestyre vedtak om at det etableres «Familiens Hus» 

innenfor kommunenes bygningsmasse som inneholder alle primær helse- og 

omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle helsetjenester til 

voksne. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbbeid med 

spsiealitshelsetjeneste og forskningsmiljø.  

  



- 

Økonomiske forhold 

Familiens hus drives som et helhetlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samhandlingstiltak med 

utgangspunkt i de fagtjenestene som i dag er i Sektor barn Barne, Oppvekst og Helse – og 

omsorg. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Familiens hus vil ha en dør inn til mange tjenester noe som vil være et femtidstrettet og 

brukervennlig grep. Fra et brukersynspunkt er det viktig at tjenestene i Familiens hus er 

samordnet, lett tilgjenngelig, tverrfaglig og av god kvalitet. 

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, 

samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Rådmannen legger frem informasjon om etablering 

av Familens Hus til orientering.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/20-3   Arkiv: A20  

 

 

Leksefri grunnskole  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det nedsettes en sammensatt arbeidsgruppe med sammensetning og mandat som 

uttrykt i saksframstillingen.  

2. Rådmannen legger fram politisk sak bygd på arbeidsgruppas anbefaling til møte i HOK 

08.05.19. 

 

 

  

Sammendrag 

I en interpellasjon til kommunestyremøtet 06.09.18 ble følgende spørsmål stilt: 

 Vil ordfører utrede et forsøksprosjekt for leksefri grunnskole? 

 Velge ut 2 barneskoler som skal sterte drøfting av leksers betydning, som videre skal 

danne grunnlaget for et forsøksprosjekt å prøve ut leksefri skole 1 år? 

 

Ordførers konkrete svar på interpellasjonen: 

 Ordfører vil oppfordre skolene til å drøfte hvordan og hvilke oppgaver som egner seg 

for å gi lekser, slik at når lekser gis, er det arbeid eleven har mulighet for å mestre og 

er med det med å gi bedre læringsutbytte for eleven. 

 Ordfører vil ikke initiere forsøk med leksefrie kommunale grunnskoler, men vil vise til 

at; 

 

- for øvrig kan Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur på eget initiativ få vurdert hensikt 

og muligheter. I så fall forutsattes at utvalget sørger for nødvendige faglige 

vurderinger utført av administrasjonen og hvor utvalget fremfører sine 

vurderinger/anbefalinger ovenfor kommunestyret. 

 



- 

 

I HOK møte 12.09.18 ble følgende vedtatt: 

HOK ber rådmannen komme tilbake til utvalget i januarmøtet 2009 med sak om 

«prøveordning for en leksefri skole». 

Momenter hva saken bør inneholde, samt bakgrunn for ønsket oversendes rådmannen. 

 

Denne saken er en oppfølging av HOK´s vedtak 12.09.18. 

Spørsmålet om det skal gjøres forsøk med leksefrie grunnskoler i kommunen er viktig. Lekser 

har en lang tradisjon i norsk skole, men er ikke hjemlet i noe lovverk. 

Spørsmålet har vært drøftet i rektorgruppa som slutter seg til følgende forslag fra 

kommunalsjefen for oppvekst og kultur (HOK); 

 

Nedsetting av arbeidsgruppe 

Det nedsettes en sammensatt arbeidsgruppe som ser nærmere på ulike «problemstillinger» 

knyttet til lekser.  

Denne gruppa legger fram sak med sine begrunnede råd for Hovedutvalget for Oppvekst og 

Kultur i møtet 08.05.19, med behandling i kommunestyret 06.06.19.  

Med en slik framdrift av dette viktige spørsmålet, vil et vedtak være fattet i god tid før skolene 

tar sommerferie. 

 

Mandat for gruppen: 

Gruppen utreder om det skal settes i gang forsøksordninger med leksefri skole i Ringerike 

kommune med bakgrunn i: 

  

- Politiske vedtak og innspill i Ringerike 

- Nasjonale føringer 

- Forskning på området 

- Andres erfaringer 

- Hensikt og muligheter 

- Faglige vurderinger 

- Kartlegging av interesse for forsøk med leksefrie skoler 

- Forespørre skolene, elevrådene og FAU 

 

Beskrive et mulig forsøk 

- Hva mener vi med leksefri skole? 

- Hvordan gjennomføres dette 

- Antall skoler, varighet 

 

Prosjektgruppe bestående av: 

 Deltakere fra skole  

 Foreldre 

 Politikere dersom HOK ønsker politisk deltakelse i utredningsarbeidet 

 Elever fra Ungdomsrådet 

 Skoleadministrasjonen 

 Fagforening 

 

Det tas sikte på 2 arbeidsmøter i prosjektgruppa. Prosjektgruppas arbeid må være ferdig før 

påske, innen 10/4. 

 



- 

 

Juridiske forhold  

Opplæringsloven har ingen bestemmelser om lekser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener lekser er en fin måte for foreldrene å følge med på barnas skolegang på. Når 

lekser tilpasses elevenes ferdigheter gir det elevene nødvendig mengdetrening. Rådmannen 

mener at dersom det skal iverksettes forsøk med leksefrie grunnskoler i Ringerike, må dette 

utredes og gis en anbefaling før det vedtas. Den skisserte framgangsmåten med nedsetting av 

en arbeidsgruppe synes fornuftig i denne viktige saken. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.19 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/72-1   Arkiv: A10 &58  

 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar orientering om gjennomførte tilsyn i kommunale og 

private barnehager høsten 2018 til orientering.  

 

  

Beskrivelse av saken  

Kommunen er etter barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med barnehagene i kommunen. 

Hensikten med tilsynet er å sikre at barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter, og sikre barn gode oppvekstsvilkår. Tilsynsplan for alle barnehagene i Ringerike 

kommune ble i sak 2017/3191, 08.03.18 vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 

(HOK).  

 

Barnehagemyndigheten har satt opp en tre-årsplan for gjennomføring av tilsyn i alle 

kommunale og private barnehager i Ringerike kommune. Tema for tilsynene er valgt ut på 

bakgrunn av nye lovkrav og risikovurderinger. For perioden 2018 – 2021 er den individuelle 

tilretteleggingen for barn med spesielle behov og implementering av den nye rammeplanen, jf. 

barnehageloven § 2, tredje og syvende ledd tema i tilsynene.  

 

Etter at tilsynsplanen for kommunale og private barnehager ble vedtatt av HOK 08.03.18 har 

det blitt gjennomført fem planlagte stedlige tilsyn høsten 2019. Det har ikke vært grunn for å 

gjennomføre hendelsesbaserte tilsyn. De planlagte stedlige tilsynene har etter vurderinger blitt 

gjennomført i Espira Hovsmarka barnehage, Dalsbråten, barnehage, Bondeheimen 

familiebarnehage, Espira Trygtad barnehage og Vesleveien familiebarnehage.  

 

Fra kommunen har kommunalsjef barn og unge og barnehagerådgiver deltatt. Fra barnehagen 

har styrer og en personalrepresentant vært invitert til å delta. Det har også vært invitert en 

foreldrerepresentant for å bekrefte eller avkrefte kjennskap til barnehagens beskrivelse av 

praksis.  

 

 

 

 

 

Vedtak og funn i tilsynene:  

 

Espira Hovsmarka 



- 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Vesleveien familiebarnehage  

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler konkludert med at vi finner grunnlag for å gi 

pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser §2, syvende ledd.  Vesleveien 

familiebarnehage plikter til å følge opp de merknader som er gitt i tilsynet. 

Barnehagemyndigheten forventer en helhetlig implementeringsplan av rammeplan for 

barnehage som omhandler barn, foreldre og ansatte innen 01.02.19.  

Det er også ført tilsyn med den individuelle tilrettelegging for barn med spesielle behov, jf. 

barnehageloven § 2, tredje ledd. I tilsynet har vi funnet at dere oppfyller regelverket på dette 

området.  Siden ingen foreldrerepresentanter var tilstede under tilsynet, anbefales det at det blir 

informert om til foreldrerepresentanten i barnehagen.  

 

Dalsbråten barnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

Bondeheimen familiebarnehage 

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  Barnehagen bes om å følge opp forbedringspotensialet de selv peker 

på; evaluering, roller og øke sin IKT-kompetanse. Barnehagemyndigheten oppfordrer 

barnehagen til å delta på Ringerike kommune sitt kompetanseløft «Være sammen».  

 

Espira Trygstad  

Ringerike kommune har på bakgrunn av samtaler og innsendt dokumentasjon konkludert med 

at vi ikke finner grunnlag for å gi pålegg om retting etter barnehagelovens bestemmelser og 

avslutter herved tilsynet.  

 

De barnehager det er ført tilsyn med oppfyller regelverket med den individuelle 

tilretteleggingen for barn med spesielle behov, jf. barnehageloven § 2, tredje ledd. Fire av fem 

barnehager oppfyller barnehageloven § 2, syvende ledd, følge forskrift om rammeplan for 

barnehagene. Vesleveien familiebarnehage fikk på dette punktet avvik og en frist for å rette 

dette opp. Barnehagemyndigheten følger opp avviket. Bondeheimen familiebarnehage peker 

selv på at de har et forbedringspotensialet på å øke sin IKT-kompetanse. Dette er ikke et 

avvik, men barnehagemyndigheten oppfordrer barnehagen til å øke kompetansen på området.  

 

I 2019 er det planlagt til sammen 10 tilsyn. Dette i Almgrenda Steinerbarnehage, Eikli 

barnehage, Åsatua naturbarnehage, Hov barnehage, Skogstjernen familiebarnehage, Haug 

barnehage, Fegri familiebarnehage, Nedre Auren gårdsbarnehage, Viul familiebarnehage og 

Hvervenmoen barnehage.  Disse tilsynene vil det bli orientert om i februar 2020.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Tilsynsplan for alle barnehagene i Ringerike kommune ble i sak 2017/3191, 08.03.18 vedtatt av 

HOK. I følge planen skal det gjennomføres planlagt stedlig tilsyn tilsyn i minst åtte barnehager i 



- 

løpet av barnehageåret. Det kan bli gjennomført såkalte hendelsesbaserte tilsyn utenom de 

planlagte stedlige tilsynene.  

 

Juridiske forhold  

Barnehageloven § 16 om tilsyn danner grunnlag for kommunens tilsynsarbeid:  

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 

retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige 

virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke 

lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 

Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i 

tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor 

ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme 

bestemmelse, ikke er overholdt. Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av 

økonomiske reaksjonsmidler kan påklages fylkesmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Kommunen har en dobbeltrolle som både barnehageeier og barnehagemyndighet og det er 

viktig å være bevist dette. Tilsyn er en oppgave som utføres av barnehagemyndigheten og 

setter krav til lik prosedyre og praksis til gjennomføringen uavhengig av eierform. Oppgaver 

knyttet til barnehagemyndigheten herunder tilsyn og eieroppgaver, ligger til kommunalsjef barn 

og unge som rapporterer til rådmann. Kommunens dobbeltrolle er også omtalt i Kunnskaps 

departementet sin veileder for tilsyn med barnehager:  

«De fleste av landets kommuner har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i  

forhold til barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være at både private  

og offentlige barnehageeiere har tillit til tilsynet, og at kommunens egeninteresse som  

barnehageeier blir satt til side.» (Veileder Tilsyn med barnehager, Kunnskapsdepartementet)  

«Loven er et godt hjelpemiddel i håndteringen av oppgaven som barnehagemyndighet.  

Klargjøringen av myndighetsrollen i § 8 skal forebygge eventuelle habilitetskonflikter mellom 

myndighetsansvaret og eierinteressene. Kommunens dobbeltrolle stiller store  

krav til ryddighet, og kommunen må selv ta initiativ til å problematisere temaet, slik at  

kommunale og ikke-kommunale barnehager sikres en reell likebehandling. Et skritt på  

denne veien er at kommunen som tilsynsmyndighet utarbeider en plan for tilsyn som er kjent 

for alle; barnehageeiere, barnehageansatte og foreldre.»  

  

I Ringerike kommune jobbes det kontinuerlig for likebehandling med fokus på gode relasjoner 

med alle barnehagene i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at alle barn får et godt barnehagetilbud. Gjennom tilsyn sikres det at 

barnehagene i Ringerike drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og det sikrer barn 

gode oppvekstsvilkår.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.01.2019 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Lars Erik Braaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/101-1   Arkiv:   

Entreprenørskapsaktiviteter i skolene  

 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur tar saken om entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolen 

til orientering, 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet 09.05.18 sak 19/18 sak om 

entreprenørskapsaktiviteter i grunnskolen. 

 

Vedtakets punkt 4 sier: 

Ringerike kommune tar initiativ ovenfor våre nordiske vennskapsbyer/kommuner for å 

undersøke hvorvidt vi fellesskap kan søke et samarbeid rundt tema Ungt Entreprenørskap. 

Spesielt bør det undersøkes om en slik felles satsning kan resultere i EU midler. 

 

 

Saksutredning 

Ringerike kommune har kontaktet blant annet vår svenske vennskapsby Växjø. Växjø 

videreformidlet kontakt med Ungt Føretagsamhet som tilsvarer Ungt Entreprenørskap (UE) i 

Norge. Ringerike kommune har henvendt seg til Ungt Føretagsamhet med spørsmål om et 

eventuelt samarbeid, men har til nå ikke fått noen respons. 

Ringerike kommune har og undersøkt med Ungt Entreprenørskap i Buskerud og med  

Senter for internasjonalisering i grunnutdanningen (SIU). Dette siste  

har utarbeidet en håndbok som praktisk hjelp for skoler, som ønsker internasjonalt 

utdanningssamarbeid. Noen aktuelle samarbeidsprogram det kan søkes om gjennom SIU er: 

Nordplus junior, Comenius og eTwinning. 

 

Internasjonale prosjekter er interessante og utviklende for skolene. Den siste skolen som deltok 

i et slikt prosjekt var Hov ungdomsskole som da hadde samarbeidsskoler i bl.a. Italia. I år har 

Læringssenteret for voksne som intensjon om å søke deltagelse i et slikt EU-prosjekt. 

 

Når det gjelder entreprenørskapsarbeid i grunnskolen, så ligger det gjensidige forventninger 

hos kommunene og hos Ungt Entreprenørskap i Buskerud om videre arbeid på dette området.  

 

 

Partnerskapsavtalen med UE i Buskerud, ble undertegnet av ordfører sist høst. Kommunale 

grunnskoler, både på barne- og ungdomstrinnet, samarbeider og drar nytte av det UE tilbyr i 

opplæringen. 

 



- 

Det er videre etablert en samarbeid mellom kommunen og Universitetet i Sør-Øst Norge 

(USN). USN har mye kompetanse på området og ønsker å bidra med skolering og etablering 

av nettverk innenfor entreprenørskap for å stimulere til mer entreprenørskapsarbeid i skolene 

 

Gjeldende læreplan for grunnskolen (kompetanseløftet) omtaler og understreker viktigheten av 

entreprenørskap i ny overordnet del er dette videreført. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak i HOK sak 19/18 punkt 4: 

Ringerike kommune tar initiativ ovenfor våre nordiske vennskapsbyer/kommuner for å 

undersøke hvorvidt vi fellesskap kan søke et samarbeid rundt tema Ungt Entreprenørskap. 

Spesielt bør det undersøkes om en slik felles satsning kan resulter i EU midler. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at elevene i grunnskolen arbeider godt mot målene i læreplanen, både 

i den generelle delen og kompetansemålene. Entreprenørskapsaktiviteter er en god måte å 

arbeide mot flere av målene i læreplanverket.  

Det har hittil ikke lykkes å finne nordiske samarbeidsprosjekter innen entreprenørskap.  Men 

som nevnt i saken, legges det opp til et økt engasjement lokalt, samt at en skolesektorens 

enheter planlegger å søke et internasjonalt program. Andre skoler har også denne muligheten. 

Internasjonale prosjekter er utfordrende, men og givende, og fordrer god lokal forankring på 

den enkelte skole som deltar. 

 

 

 Ringerike kommune, 18.01.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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