
«Sammen om rett aktivitet for alle 

– i Fjellregionen»



HISTORIE

Prosjektet ble startet i 2018 som et 
samarbeid mellom:
• Tynset Idrettsforening 
• Internasjonalt råd 
• Regionrådet for Fjellregionen, nå 

Interkommunalt politisk råd for 
Nord-Østerdal 

Prosjektet eies av Tynset 
Idrettsforening, med midler fra:
• Folkehelseprogrammet UNG4Reg 

gjennom Innlandet fylkeskommune
• Interkommunalt politisk råd i Nord-

Østerdal
• Tynset kommune
• Andre



HOVEDMÅL

Gi flere tilflyttere og flyktninger gode og tilpassede aktivitetstilbud i et miljø 
som oppleves trygt og inkluderende – for alle familier uavhengig av bakgrunn.

EFFEKTMÅL
Flere tilflyttere og flyktninger, ikke minst jenter, får en positiv og helsefremmende aktivitet, styrker sitt 
sosiale nettverk og dermed sin livskvalitet, og at de ønsker å bli boende i Fjellregionen.

Motvirke tydelige og svært negative konsekvenser for barn i lavinntektsfamilier, der dette ofte betyr 
utestengelse fra aktiviteter. 



FRITIDSAKTIVITET

Arena for :

• Mestring

• Glede

• Tilhørighet og sosialt fellesskap

• Styrke selvbilde og egen identitet

Hindringer for deltakelse:

• Økonomi

• Mangel på informasjon

• Språk

• Sosialt nettverk

• Kultur





Informasjon



Åpen dag

Bidra til at alle finner et 
passende aktivitetstilbud

• Informasjon om 
aktivitetstilbudet i 
kommunen

• Teste ut ulike aktiviteter



Barn i lavinntektsfamilier i Fjellregionen

Barnefattigdom (bufdir.no) (05.05.2022)

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom//3427&3426&3430&3428&3429&3424&5025/omfang#barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt-(2020)
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FERIEAKTIVITET

Foto: Tynsetingen.no ved Anne Skjøtskift



Fritidskontakt

En ekstra støtte til et barn eller en familie for å kunne delta på en 
fritidsaktivitet

Følge til/fra aktivitet

-Være behjelpelig med å ordne og ta med nødvendig utstyr

-Veilede, hjelpe og være en støtte på dugnad

-Være kontaktperson mellom familien og fritidskontakten, spesielt ved 
utfordring med språk. 



Tilbud for barn og 
ungdom på Tynset 

GRATIS AKTIVITET

Ingen påmelding, bare møte opp! 



FRISKLIVSKURS

Lavterskeltilbud til voksne

Bevisstgjøring av mønster og vaner

Tema: Fysisk aktivitet, kosthold, søvn, stress, 
tanker og følelser. Målsetting, 
endringsprosess og legge til rette for gode 
vaner. 

7 + 7 uker, med sommerferie imellom



Kartlegging Oversikt over 
aktivitetstilbudetHvor mange deltar på en fritidsaktivitet?

Hvor mange deltar ikke på en fritidsaktivitet?

Hva er det som gjør at en ikke deltar? 

Er det noen aktiviteter som en savner? 



AKTIVITET FOR 
VOKSNE

Aktiviteter for voksne

-noe dere savner eller ønsker dere? 

Rollemodeller for barn/barnebarn

Styrke egen fysisk og psykisk helse for å 
kunne være en god støtte og veileder for 
eget barn



«Sammen om rett 
aktivitet for alle 
– i Fjellregionen»

• Oppsøkende virksomhet

• Bindeledd mellom familier, 
tjenester og frivillige 
organisasjoner

• Bidra til at alle finner sin rette 
aktivitet


