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AKTIVITET FOR ALLE BARN OG UNGE
Kartlegging av aktiviteter for barn og unge i Sauherad
kommune, og aktørenes tiltak for å sikre at alle barn får
muligheten til å delta i deres aktivitet

1. FORMÅL MED KARTLEGGING
En folkehelseutfordring som peker seg ut for Bø og Sauherad er en høy andel
barn som bor i husholdninger med lav inntekt (Folkehelseinstituttet,
folkehelseprofil for 2017). Barn og ungdom med lav sosioøkonomisk status har
lavere forventning til egen fremtid, blir i større grad mobbet, kommer dårlig ut
på en rekke spørsmål knyttet til fysisk og psykisk helse, deltar i færre aktiviteter
og har større risiko for å falle fra videregående opplæring. På bakgrunn av
denne utfordringen søkte Bø og Sauherad tilskuddsmidler fra Telemark
fylkeskommune til et barnefattigdomsprosjekt. Kommunene ble høsten 2017
tildelt 100 000 kr til å utarbeide en rapport / forstudie som:
1) viser omfanget av barnefattigdom i de to kommunene og utviklingen de
siste årene.
2) viser hvilke tiltak som finnes i dag og effekten av disse.
3) peker på nye konkrete tiltak i arbeidet med å redusere konsekvensene av
barnefattigdom.
Med barnefattigdomsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet var
det tidligere i 2017 utarbeidet en kartlegging av aktiviteter for barn og unge i
Bø kommune, samt hvilke tiltak som finnes for at barn fra lavinntektsfamilier
kan delta. I sammenheng med at Bø og Sauherad kommune nå skal slå seg
sammen og har felles utfordringer knyttet til barnefattigdom, er det behov for
å gjøre en tilsvarende kartlegging av aktivitetstilbud blant barn og unge i
Sauherad. Dette gjøres dermed som ledd i dette prosjektet som har tittelen
« Alle vil – men hvordan få det til? », utarbeidet av Folkehelsekoordinator i Bø
kommune, Frøydis Haukeland.
Rapporten og begge kartleggingene fra Bø og Sauherad kommune skal
danne grunnlag for hvordan man skal arbeide videre med barnefattigdom i
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de to kommunene, og for kommunale planer i ny kommune. Rapporten skal
legges frem for politisk behandling før sommeren 2018. Forslagene til nye
tiltak som kommer frem i rapporten bør inn i budsjettarbeidet for 2019-2022.
Det overordnede målet er å redusere negative konsekvenser av å vokse opp
i en lavinntektsfamilie i våre kommuner.
Kartleggingens oppbygging
Kartleggingen er foretatt ved samtaler med lag- og aktivitetsledere, og
innhenting av opplysninger fra aktørens hjemmeside og Facebook-side.
En rekke aktører har ikke oppdatert informasjon på sine sider, noe som
resulterer i at rapportens tall- og kontaktinformasjon ikke nødvendigvis vil
stemme overens med aktørenes informasjonssider.
Hovedspørsmålene som ble stilt under kartleggingen var,
1. Aktørenes eksisterende tiltak for å sikre at deres aktivitet er
tilgjengelig for alle barn og unge, spesielt tilgjengelighet for barn som
kommer fra familier med lav inntekt. Her inkluderes aktørens tiltak for
skyssordning
2. Aktørens ønske om samarbeid med kommunen for tilrettelegging
og hva som eventuelt må til for å sikre et slikt samarbeid.

2. Presentasjon av aktører
I denne kartleggingen presenteres 12 aktører fra Sauherad kommune, som til
sammen tilbyr 27 forskjellige aktiviteter for barn og unge i alderen 0-18 år. Det
presenteres kun aktiviteter som er av regelmessig karakter, ikke aktørenes
helgearrangement eller aktiviteter som kun foregår over en kort periode.
I kartleggingen vil alle aktører presenteres med hvem de er, deres
målgruppe, hvilke minimumskostnader aktiviteten har per dags dato, deres
tiltak for å sikre at barn og unge fra lavinntektsfamilier kan delta, samt deres
ønsker og muligheter for samarbeid med kommunen om eventuelle
tilrettelegginger for denne målgruppen.
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Akkerhaugen Rocksamfunn er en frivillig organisasjon som driver et
ungdomshus, konsertsted og øvingslokale. Huset er et levende møtested
med klubber og en bredde av arrangement gjennom året.

Akkerhaugen sjakklubb
Akkerhaugen sjakklubb er et tilbud til alle unge og voksne i Midt-Telemark
som vil lære seg å spille sjakk. Klubben er initiert av Akkerhaugen
Rocksamfunn, driftes av Akkerhaugen Sjakklubb Ungdom og avholdes på
Akkerhaugen stasjon.

Medlemskap og medlemmer
Åpent for alle aldre og nivåer - også
nybegynnere. Per i dag skjer opplæring
på egenhånd mellom medlemmene.
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Utgifter og utstyr
Utgifter
Medlemskontingent

Enkeltmedlem

Familie

Kr. 200,- + 90,- til

Kr. 300,- for familien +

sjakkretsen

90,- per medlem til
sjakkretsen

Utstyr
Sjakklubben har brett og brikker.
Medlemmene må ha eget sjakkbrett til hjemmebruk, da dette ikke kan lånes
ut per dags dato.

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Per i dag er det ingen tilrettelegginger for barn fra lavinntektsfamilier eller
tilbud om skyssordninger, men Sjakklubben ønsker gjerne samarbeide med
kommunen for å finne gode løsninger som kan sikre at alle barn og unge kan
delta på aktiviteten. Blant annet ved å tilby friplasser og utlån av utstyr. Ved
større bemanning, aktivitet og økonomisk støtte, kan klubben tilby
sjakkopplæring via Telemark sjakklubb som stiller med instruktør, utlån av
sjakkbrett og lærebøker om sjakk - i tillegg til å kjøpe inn stoppeklokker som
medlemmene kan benytte. For tiden opplever klubben synkende aktivitet i
klubben, så ved et samarbeid med kommunen er det ønskelig med hjelp til å
rekruttere medlemmer, gjerne igjennom skolene.

Kontaktperson per 01.05.2018
Ottar Langåsdalen
Tlf.: 92 27 23 03
Mail: ottar.langasdalen@gmail.com / sjakk@rockerhaugen.org
Hjemmeside: http://rockerhaugen.org/sjakk/
Facebook: « Akkerhaugen Sjakklubb »
https://www.facebook.com/akkerhaugensjakklubb/
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Øvingsfelleskap
Akkerhaugen rockesamfunn tilbyr også åpent øvingsfelleskap for sine
medlemmer, med mulighet for å benytte husets lokale med flott
sceneområde. Rocksamfunnet er drevet nonprofit på dugnad, der medlemmer over 18 år
forventes å delta i arbeidet på huset, mens
medlemmer under 18 år forventes å delta aktivt
på ungdomsarrangement.
I utgangspunktet er øvingslokale og utstyret som
medfølger noe ungdommen kan booke for
egeninitiert øving og bruk. Men det hender også
atAkkerhaugen Rocksamfunn arrangerer workshops og kurs for
medlemmene.

Medlemskap og medlemmer
Øvingsfellesskapet er åpent for alle som ønsker øvingsrom. Per i dag er det
fire band med fast øving og flere andre band med sporadisk øving. Andre
arrangementer og kurs som skjer på Akkerhaugen rocksamfunn, kan kreve
påmelding og forkunnskaper, men stort sett er aktivitetene åpen for alle som
ønsker delta. Per i dag har huset ca. 20 medlemmer under 18 år.
Utgifter og utstyr
Utgifter

Enkeltmedlem

Medlemskap
inkluderer fast øvingstid i
uken og mulighet å
booke øvrig øving

Støttemedlem – valgfritt beløp
Medlem u/18, 300,Medlem /o 18år, Kr. 600,-

Utstyr
Egne instrumenter må medbringes
Annet
Øvingslokalet er fylt med mikrofoner, gitarforsterkere, bassforsterkere,
trommesett og sanganlegg – som kan benyttes fritt av medlemmer.
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Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Akkerhaugen Rocksamfunn mener de selv tilbyr lav medlemskontingent på
øvingsfellesskapet, men at de kan tilrettelegge ytterligere ved behov,
avhengig av type tilrettelegging og om det er mulig å få støtte for slikt
arbeid. Per i dag brukes maxitaxi primært knyttet til arrangementer, men de
kan også se på muligheten for skyssordning til andre aktiviteter, for å få flere
fra Bø, Notodden og områder utenfor Akkerhaugen til kulturhuset.
Akkerhaugen Rocksamfunn ønsker definitivt se på muligheten med gode
løsninger for å sikre at barn fra lavinntektsfamilier kan delta på aktivitetene
på huset.

Kontaktperson per 01.05.2018
Henning Lindheim
Tlf.: 41 29 41 32
Mail: henninglindheim@live.no
Hjemmeside: http://rockerhaugen.org/ovingsfellesskapet/
Facebook: « Akkerhaugen Rocksamfunn »
https://www.facebook.com/AkkerhaugenRocksamfunn/
Medlemsgruppe på Facebook: « Akkerhaugen øvingsfellesskap »
https://www.facebook.com/groups/1416572111891831/
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Akkerhaugen Ballklubb (ABK)
Akkerhaugen ballklubb tilbyr ulike ballaktiviteter i tillegg til å være eier og
vedlikeholder av ballbinge og fotballbanen på
Idunsvoll. Innenførsaktiviteter foregår i Idunshall.
ABK tilbyr følgende aktiviteter for barn og unge:
- Bordtennis (10 – 16 år), en fredag i måneden
- Lek med ball – for barn, hver tirsdag
- Barnegruppe med ulike aktiviteter, hver lørdag

Medlemskap og medlemmer
Ballklubben har plass til alle som ønsker delta. Per 31.12.2016 hadde laget
registrert 242 medlemmer, der 26 stk var barn i alderen 6 til 19 år.

Utgifter og utstyr
Utgifter
Medlemskontingent

Enkeltmedlem
Kr. 100 ,-

Utstyr
Klubben har ballbinge, fotballbane og hall.
I tillegg har de utstyr som fotball, vester, drakter, innemål og utendørsmål.
Utstyr til ballbingen, treningsmatter, samt to stykk bordtennisbord med utstyr

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Akkerhaugen Ballklubb ønsker gjerne samarbeide med kommunen for å sikre
at alle barn og unge kan delta i aktivitet, men grad av tilrettelegging må
bedømmes ut i fra hvert enkelt tilfelle. For å ha et godt samarbeid med
kommunen ønsker også klubben bli kjent med personene som jobber i
kommuneadministrasjonen mot idrett og fritid. Dette ønsker de skal skje på
en arena der kommune og klubber møtes noen ganger i året og diskuterer
relevante saker som angår samarbeid og tilrettelegging med mer.
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Per i dag har ABK laveste tillatt kontingent på kr 100,- og i de fleste tilfeller
ingen treningsavgift. De prioriterer å ha ett idrettsanlegg som er rimelig å
drifte, slik at deltakerne kan betale en lav avgift. Om enkelte ikke betaler
kontingent, stryker de denne uten å gjøre noe sak av det.
Akkerhaugen ballklubb har som mål er å være et nærmiljøanlegg hvor barn
og unge kan gå og sykle til aktivitet og dermed ikke er avhengig av
skyssordninger. De som likevel trenger skyss, avtaler dette med andre
medlemmer innad i hver aktivitet.

Kontaktperson per 01.05.2018
Morten A. Fossen
Tlf.: 45 28 76 90
Mail: morten.a.fossen@gmail.com
Hjemmeside: http://www.akkerhaugen.no/abk.htm
Facebook: « Akkerhaugen ballklubb »
https://www.facebook.com/groups/306480096113185/
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Akkerhaugen bueskytterklubb (AB)
Klubben er en relativt liten klubb med 62 år lang
historie. De har utendørs baneanlegg på
Rolighetsmoen og innendørstrening i Idunshall.

Medlemskap og medlemmer
Per i dag har AB omtrentlig 128 medlemmer totalt, der om lag 20-30 er
medlemmer i alderen 10 – 24 år. Klubben er en relativt liten klubb, der
mange av medlemmene er støttemedlem.
Utgifter og utstyr
Utgifter
Medlemskontingent -

Enkeltmedlem
Kr. 200,-

(NJFF avgift)
Utstyr
Bue kan kjøpes fra kr. 2000,- og oppover
Annet
- Rekruttmedlemmer kan låne utstyr etter hva som er tilgjengelig.
Ved kjøp av utstyr, kan klubben legge til rette for grei avbetaling.
- Enkelte konkurranser og stevner vil gi økte utgifter for medlemmene, men
det er valgfritt å delta. På NM dekker klubben overnatting og startavgift.

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
AB har per i dag ingen skyssordninger. Klubben ønsker gi fritak for
medlemskontingent siden både kommune og stat ønsker at alle barn og
unge skal kunne delta på minst en organisert fritidsaktivitet. Men her mener
klubben det må tilrettelegges slik at det blir mulig, for eksempel med en
kontingentkasse hos kommunen. Startkontingent kan det ikke gis fritak på, da
denne avgiften inkluderer forsikring på hver enkelt medlem under stevner og
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konkurranser.

Kontaktperson per 01.05.2018
Jarle Flathus
Tlf.: 90 18 87 42
Mail: Jflathu@online.no
Hjemmeside: http://www.akkerhaugen.no/ABSK.htm
Facebook: « Akkerhaugen bueskytterklubb »
https://www.facebook.com/groups/774032962666606/about/

Bø og Sauherad hundeklubb
Klubbens viktigste formål er å arbeide for riktig behandling av
hunder, og sikre at aktivitet med hund drives i verdige og
gode former. Klubben tilbyr trening, utstillinger, kurs og
konkurranser.

Medlemskap og medlemmer
Åpen for alle uansett forkunnskap og uansett hvilken type hund man har.
Utgifter og utstyr
Utgifter

Enkeltmedlem

Familie

Medlemskontingent

Kr. 250,-

Kr. 100,-

Norsk kennelklubb avgift

Kr. 160,-

Treningsavgift

Kr. 100,- pr gang eller
kr. 700 - 1500,- året

Kurs

Kr. 50 – 1200,-
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Utstyr
Det eneste som trengs av utstyr er egen hund, halsbånd, bånd til hund og
godbit og/eller leke.
Annet
- Som medlem får man 10 % avslag på handel hos Gullfisken.

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Klubben ønsker gjerne samarbeide med kommunen for å sikre deltakelse for
alle, uansett økonomiske utfordringer. Slik klubben er organisert i dag, passer
den best for unge voksne og oppover. Om barn ønsker delta, må dette skje i
følge med voksen. Ved stor interesse, kan klubben også arrangere
hundekurs for barn.

Kontaktperson per 01.05.2018
Monika Espedalen
Tlf.: 95 92 15 42
Mail: mespedalen@gmail.com
Hjemmeside: http://www.bshklubb.net/
Facebook: « Bø og Sauherad hundeklubb (BSH) »
https://www.facebook.com/groups/252592811452818/about/
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DEN NORSKE KIRKE – SAUHERAD OG NES SOKN
Sauherad og Nes sogn tilbyr ulike trosopplæringsaktiviteter for barn og unge.
Her finner man blant annet babysang, knøttesangdans, søndagsskule, Midttelemark Soul Children-kor, ungdomsklubb, KRIK og andre små aktiviteter.

Babysang
Babysang er et gratis tilbud for alle med barn mellom 0-1 år. Det er fokus på
sang, rim og regler, bevegelser og lek med instrumenter. Tilbudet arrangeres
over åtte samlinger, fordelt over de to første månedene i året. Aktiviteten er
gratis og avholdes på Nes menighetshus. Ved frivillig innbetaling på kr.100 får
hver familie med seg en cd med alle sangene som blir benyttet.

Søndagsskole «Sprell levende»
Søndagsskole er åpen for alle i alderen 0 – 10 år, og arrangeres ca. en gang i
måneden på utvalgte søndager. Ungene deles i to grupper, under og over
skolealder, og i gruppene tilbys det lesing fra bibel, sang, lek, moro og
hobbyaktiviteter. Det er ingen krav at foreldre må delta under aktiviteten, så
fremt barnet er over 6 år. Søndagsskolen Arrangeres på Nes menighetshus
og har en frivillig medlemskontingent på kr. 50,-

Knøttesangdans
Knøttesangdans er et periodekor som for tiden kun arrangeres i januar og
februar, for alle i alderen 3 til 5 år. Kirkens mål er å få utvidet tilbudet til å gå
over en lengere periode. Målet med aktiviteten er sangglede, danseglede
og lek. Sangene har kristent innhold og gruppen utfører en liten andakt på
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hver samling. Det er gratis å delta, og arrangementet avholdes på Nes
menighetshus.

KRIK Midt-Telemark
KRIK er kristen idrettskontakt som ønsker å bevare, inspirere idrettsfolk til
kristent liv - både i idrettslag og menighet. Dette er et lavterskeltilbud for alle
8 -10.klassinger, med fokus på lek og idrett. Aktiviteten har holdt til på
Sagavoll folkehøgskole, men foreløpig er det ikke planlagt aktivitet for 2018.
Følg med på menighetens hjemmeside for oppdatering.
KRIK har også en egen familie-KRIK avd. i Bø som arrangerer hver første
søndag i mnd på Bø skole (se: https://www.facebook.com/familiekrikbo/).

Tgif - ungdomsklubb
Thank God is Friday (Tgif) er en rusfri ungdomsklubb av- og for ungdommer i
alderen 13 – 20 år, som arrangeres annenhver fredag i måneden
(partallsuker). Klubben kjører en kristen profil med andakt tilknyttet klubben.
Her kan ungdom møtes i trygge rammer, se film, lage spennende ting eller
bare henge sammen med andre ungdommer. Aktiviteten holder til i
peisestua på Nes menighetshus med tilgang til kiosk. Gratis å delta.

Soul Children Midt-Telemark
Soul Children er et barnekor med fart i, for alle barn i grunnskolealder 6 -13 år.
Her er det sang og kveldsmat annenhver onsdag på Nes menighetshus.

Medlemskap og medlemmer
Alle er velkomne til å delta på Kirkens aktiviteter, om de er døpt eller ikke.
Sauherad og Nes kirke opererer ikke med medlemskap, men alle som er
døpt i kirka blir automatisk en del av kirkefellesskapet og får tilsendt invitasjon
til de forskjellige aktivitetene. Aktivitetene annonseres også i
menightesbladet Helsing og på hjemmesiden www.helsing.no
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Utgifter og utstyr
Utgifter

Medlemskontingent /

Enkeltmedlem

Frivillig medlemskontingent fra kr. 50,- og oppover

bidrag til kirken

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Menigheten ønsker gjerne samarbeide med kommunen for å finne gode
løsninger som sikre at alle barn og unge kan delta på deres aktiviteter. Deres
mål er å gi alle en positiv opplevelse, uansett fysiske eller psykiske
utfordringer. Kirken kan også se på muligheten for skyssordning ved behov.

Kontaktperson per 01.05.2018
Babysang
Trosopplærer i Sauherad og Nes sokn - Anne Alise Gjøra
Tlf.: 92 24 38 80
Mail: anne@sauherad.kyrkja.no
Facebook: « Babysang i Sauherad »
https://www.facebook.com/Babysang-i-Sauherad-413905045666796/
KRIK Midt-Telemark
Tim Richards
Tlf.: 92 48 0315
Mail: timnealrichards@hotmail.com
Hjemmeside: http://krik.no/nasjonalt/
TGIF – Thank God its Friday
Anne Alise Gjøra
Facebook: « Ungdomsklubben TGIF» https://www.facebook.com/tgodif/
Midt Telemark Soul Children - barnekor
Martin Ytreland og Helene Haukvik
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Tlf: Martin - 99 23 05 25 / Helene – 99 71 13 36
Facebook: «Midt Telemark Soul Children»
https://www.facebook.com/Midt-Telemark-Soul-Children801963609820735/
Knøttesangdans
Anne Alise Gjøra
Søndagsskole
Liv Merete Rønning
Tlf.: 93 60 65 61
Felles tlf.: Tlf.: 35101120
Felles mail: post@sauherad.kyrkja.no
Felles hjemmeside: http://helsing.dnn2.labora-portal.no/
Felles Facebookside: « Sauherad og Nes kirke»
https://www.facebook.com/Sauherad-og-Nes-kirke-119679641406828/

17

01.05.2018

Gvarv IL og Kjapp IL
Innen 01.01.2019 vil Gvarv IL, Kjapp IL,
Nordsjø Wakeboardklubb slå seg
sammen til en klubb med mange
ulike aktiviteter.
Dette for å sikre et mer bærekraftig
idrettslag med god organisering.
Gvarv IL og Kjapp IL tilbyr i dag fotball, ski, volleyball og trim, der de tre
førstnevnte er for barn og unge f.o.m 7 års alder.
Per i dag er det kun fotballgruppen i Kjapp IL og Gvarv IL som har slått seg
sammen.

Fotball
Fottballgruppene er åpen for alle som ønsker delta, og det er ingen krav om
forkunnskap.
Per i dag er det registrert 5 ungdomslag med 75 spillere i
aldersgruppen 13 – 18 år i Gvarv IL , mens Kjapp IL har 6 lag
med 83 barn og unge i alderen 7 – 17 år. I tilleg har Kjapp IL to
spillere under 18 år på A-laget.
Utgifter og utstyr
Utgifter
Medlemskontingent
Deltaker-/treningsavgift

Enkeltmedlem

Familie

Kr. 250,-

Kr. 375,-

Kr. 600 - 2000,-

Kr. 500,- i rabatt for

Avhengig av alder

søsken

Utstyr
Trøye får spiller gjennom betalt medlemskap, mens annet utstyr som
forballsko, strømper, leggbeskytter og bukse/shorts må hver spiller stå for selv.
Annet
- Små cuper er gratis, mens de større cupene dekkes med inntil kr. 1500.- per
spiller, finansiert gjennom klubbens dugnadsinnsats.
- Kjapp og Gvarv IL har avtale med G-sport Bø om rabatt på innkjøp av utstyr.
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Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Kjapp og Gvarv IL sine tiltak er til en hver tid flytende. For tiden betaler
idrettslaget selv medlemskontingenten i aktuelle tilfeller i samråd med
foresatte eller trener for laget. Kjapp kjøper også inn eventuell utsyr som
trengs, som foreldre gir til barnet. Denne metoden har Kjapp brukt i mange
år med stort hell. Skyssproblematikk løses ved samkjøring avtalt innad i hvert
enkelt lag.
Gvarv og Kjapp ILs filosofi er «Alle som vil skal få mulighet til å delta».
Laget ønsker derfor samarbeide med kommunen for å finne gode løsninger
som sikrer at alle barn og unge kan delta i aktivitet. Slik det er nå, føler
idrettslagene lite samarbeidsvilje fra kommunens side når det kommer til
tilrettelegging for aktivitet. De to siste årene har laget etablert kunstgress ved
Sauherad barne- og ungdomskole, der prosjektet har hatt en totalkostnad
på 10,7 millioner. Denne utgiften føler idrettslagene at kommunen burde ta
en del av, spesielt med tanke på hvor stor andel av barn og unge i
kommunen som deltar på aktivitet gjennom Gvarv og Kjapp IL.
Kontaktperson per 01.05.2018
Kjapp IL fotballgruppe – Ole Petter Vogsland
Tlf.: 92 24 48 29 / 97 69 52 68
Mail: fotball@il-kjapp.no / opv@nenett.no
Hjemmeside: http://kjappfotball.wp.wp-hosting.no/
Facebook: « Kjapp IL fotballgruppe »
https://www.facebook.com/Kjapp-IL-Fotballgruppe-237213749668084/
Gvarv IL fotballgruppe - Tom Ivar Gravklev
Tlf.: 95 12 55 35
Mail: tom.ivar@systemblokk.no eller gvarvfot@online.no
Hjemmeside: www.gvarvil.no
(https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=579)face
Facebook: « Gvarv IL »
https://www.facebook.com/gvarvil/
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I.L Kjapp skigruppe
Skigruppen Kjapp IL står for skikarusell om vinteren og Svanstul Fjelløp om
sommeren. De er også ansvarlig for tilrettelegging av
skøytebanen på Nordagutu hver sesong. Deres mål er
få alle barn ut på ski, samt skape aktivitet lokalt.
Skikarusell kjøres hver onsdag så lenge det er forhold til
det, med en kostnad på kr. 10,- per deltaker, per gang.
Dette inkluderer varm saft etter runden og pokal ved sesongslutt. I sesong
2017/2018 var det mellom 45 til 55 deltakere hver gang, fra hele Sauherad.
Medlemskap og medlemmer
Skikarusell er uten konkurranse og åpent for alle, og løypene er åpen hele
sesongen, med belysning mellom kl.16.00 og 22.00. Det er ingen organisert
trening eller konkurranse i regi av skigruppen.
Svanstul Fjelløp er et samarbeid mellom Gjerpen IL, Storm IL og Kjapp IL.
Løpet går fra Flittig i Skien, over fjellet ved Svanstul og ned til Kjapp på
Nordagutu.

Medlemskap og medlemmer
Det er rundt 180 løpere hvert år, og distansene er 10 km, 25 km og 43 km,
samt eget barneløp på Nordagutu. Løpet er for alle, enten man er aktiv og
deltar i konkurranse-klasse, eller man bare ønsker en fin tur over fjellet og
deltar i trimklasse.
I 2018 er datoen for løpet lørdag 11. august.

Utgifter og utstyr
Utgifter
Medlemskontingent

Enkeltmedlem

Familie

Gratis

Gratis
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Deltaker-/treningsavgift

Kr. 10,-

Kr. 10,-

Utstyr
Alle må stå for egent skiutstyr, løpeutstyr og skøyter. Skigruppen har noen
skøyter til utlån ved behov.

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Per i dag er det ingen tiltak, da alle aktiviteter har lav eller ingen
deltakeravgift. Det er heller ingen krav om dyrt utstyr for deltakelse. Om det
skulle komme henvendelser om behov for lån av utstyr, vil skigruppen legge
til rette for dette.
Kontaktperson per 01.05.2018
Jon Vegheim
Tlf.: 48 08 33 41
Mail: jonvegheim@gmail.com / ski@il-kjapp.no
Hjemmeside: Svanstul fjelløp - www.svanstulfjellop.no
Facebook: « I.L Kjapp Skigruppe »
https://www.facebook.com/IL-Kjapp-skigruppe-780633431984469/
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Gvarv IL Volleyball
Aktivitet, mestring, glede og samspill er
det som står i fokus på
vollyballgruppen i Gvarv IL.

Medlemskap og medlemmer
Per i dag har vollyball ett lag bestående av jenter
og gutter i 6.klasse, med mulighet for flere medlemmer i samme klassetrinn.
Utgifter og utstyr
Utgifter
Medlemskontingent

Enkeltmedlem
Kr. 250,-

i hovedlaget Gvarv IL
Deltaker-/treningsavgift

Kr. 200,-

Utstyr
Innesko/Joggesko/Volleyballsko og enkel bekledning til hallaktivitet.

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Klubben har ingen tiltak per i dag, men ønsker sammarbeide med
kommunen og se på muligheten for eventuelle tilrettelegginger ved behov.
Organiseringen og aktiviteten er enkel, og klubben og foreldre gjennomfører
samkjøring, slik at alle skal kunne delta. For å kunne utvide volleyball-tilbudet
til flere aldersgrupper, ønsker klubben at kommunen ser på muligheter for å
lønne trenerne som i dag jobber dugnad.
Kontaktperson per 01.05.2018
Daniel Næss
Tlf.: 94 88 63 99
Mail: daniel.naess@sauherad.kommune.no
Facebook: « Minivolleyball Gvarv »
https://www.facebook.com/groups/828098547301742/
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Nordsjø Wakeboard klubb
Norsjø wakeboard klubb tilbyr alt fra lek og moro til konkurranse på VM nivå.
Det arrangeres 2-3 felles treninger i uken i perioden mai til ut september.

Medlemskap og medlemmer
Klubben er åpen for alle svømmedyktige over 8 år. Det er bare møte opp på
fellestreninger. Per i dag har klubben omtrent 100 stk medlemmer, alt fra
nybegynnere til landslagsutøvere.
Utgifter og utstyr
Utgifter

Enkeltmedlem

Medlemskontingent

Kr. 100,inkluderer kjøring på klubbens treninger, men ikke i
ordinær åpningstid.

Utstyr
Nytt utstyr vil kreve en utgift på om lag kr. 6000,- og oppover, mens brukt utstyr
kan anskaffes for rundt halve prisen. Klubben kan også stille med lånebrett.
Annet
- Andre utgifter:
- Dagskort og årskort på Norsjø Kabelpark, om man ønsker å kjøre i
kabelparken hele sesongen. Se priser for 2018 på Norsjø kabelpark sin
hjemmeside http://www.norsjo-kabelpark.no/
- Noen konkurranser er gratis, mens NM koster 250,- (2017)
- Medlemskap i klubben gir 15 % avslag på årskort på Norsjø kabelpark
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Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Per i dag kan klubben tilby utlån av utstyr for å komme i gang, men de har
ikke økonomi eller ressurser til ytterligere tilrettelegging. Klubben drives på
dugnad med få folk, og det er behov for rekruttering til drift av klubb for å
kunne være med på tilretteleggingssamarbeid med kommunen. Ved hjelp
fra kommunen kan klubben se på både skyssmuligheter og muligheter for å
tilrettelegge aktivitet for rullestolbrukere eller andre med
funkjsonsnedsettelser.
Kontaktperson per 01.05.2018
Thomas Ower
Tlf.: 99 22 62 23
Mail: thomas.ower@t-fk.no
Hjemmeside: Det kommer ny fellesside for NWK, Gvarv IL og Kjapp IL
Facebook: « Norsjø Wakeboard Klubb »
https://www.facebook.com/groups/2357046700/

Norsjø golfklubb
Norsjø Golfpark er en praktfull skogs-/park golfbane som
ligger nært Norsjø i Sauherad. Parken tilbyr en 18 hullsbane
og treningsbane som passer for alle

Medlemskap og medlemmer
Klubben er åpen for alle.
Barn og unge 5-18 år har gratis trening hver mandag i mai, juni, august og
september, dette krever ingen medlemskap. Til dette bruker klubben en
profesjonell utdannet trener (PGA-pro), samt hjelpetrener.
For de som ønsker benytte 18 hullsbane, kreves «veien til golf»-kurs og
medlemskap i klubben.
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Alle andre kan benytte de andre banene mot en liten avgift:
Driving range - kr.20, 6 hulls golfbane og en 6 hulls fotballgolfbane - kr.50.- for
barn og kr.100.- for voksen per dag. Disse tilbudene er åpen for alle, og utstyr
kan lånes gratis av klubben.
Utgifter og utstyr
Utgifter

Enkeltmedlem

Familie

Kr. 5440 ,- gir 50% rabatt

Familie på 4 personer

(hovedmedlem gir

på greenfee, dette gir

max kr. 20 060,- dette

rabatt på greenfee

også muligheten for å

inkluderer fritt spill

Medlemsavgift

priser)
Greenfee-priser

kjøpe fritt spill til kr.3000.250.-

50% på ordinær pris

Kr. 50 – 250,- avhengig

50% på ordinær pris

(medlem)
Greenfee-priser
(junior/student ikke
medlem)

av antall hull

Årsgreenfee med fritt spill

Kr. 3000,Familie på 4 personer

Junior 0-16 år

Kr. 500,-

max kr. 19500,-

Inkludert: VTG kurs,
medlemskap, årsgreenfee,
gratis d-r baller ut
sesongen.

Junior/student 15-29 år
Inkludert: VTG kurs,

Kr. 2900,-

medlemskap, årsgreenfee

Voksne 30 +
Inkludert: VTG kurs,

Kr. 3500,-

medlemskap, årsgreenfee

Klippekort 10 greenfee

Kr. 3000,-

Dette er kr.2000,- i rabatt
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Utstyr
Golfutstyr-pris fra ca kr. 2600,Golfbil – kan leies kr. 200 – 400,Golftralle – kan leies kr. 50 – 60,Annet
- Alle hovedmedlemmer får 50% på rangeballer

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Klubben har en rekke tiltak som sikrer deltakelse. Utlån av utstyr,
gratistreninger for alle under 19 år og medlemskap som kan nedbetales
betale i rater. Klubben jobber også med «skoleprosjektet», der alle
7.klassinger i Bø, Sauherad og Nome blir invitert til parken.
Klubben ønsker gjerne se på muligheten for samarbeide med kommunen for
å finne andre gode løsninger som sikre at alle barn og unge kan delta på
aktivitet – også for grupper med funksjonsnedsettelser.

Kontaktperson per 01.05.2018
Ragnar Kisfoss
Tlf.: 35 94 94 00 / 45 02 66 15
Mail: post@golfparken.no / ragnar@golfparken.no
Hjemmeside: www.golfparken.no
Facebook: « Norsjø Golfpark »
https://www.facebook.com/Norsjogolfpark/
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SAUHERAD KULTURSKOLE
Sauherad kulturskole tilbyr fritidsaktiviteter for barn og
unge innen musikk, instrument, visuelle kunstfag og
folkedans. Deres mål er å utvikle elevenes skapende
evner og ferdigheter ut fra elevenes egne forutsetninger,
både gjennom individuell opplæring og opplæring i små grupper.
Kulturskulen tilbyr pr i dag:
- Visuelle kunstfag / bildegruppe
- Sang / kor
- Tangentinstrument (Piano / Keyboard)
- Bandinstrumenter (Gitar / El-gitar / El-bass, Ukulele og Slagverk)
- Strykeinstrumenter (Fiolin / Hardingfele)
- Messing- og treblåsinstrumenter (Kornett, Trompet, Horn, Baryton, Trombone
og Tuba, samt Fløyte, Klarinett og Saksofon)
- Kurs (mat, karusell, Ukulele, band, Gitar, Slagverk)
- Folkedans / Ungdans i samarbeid med Nes Nasjonale Dansarring
- Dans HipHop (mellomtrinn og ungdomstrinn – gratis – arrangør:
kulturkontoret)
- Tonesprak og skribleri (5-10.klasse – gratis – arrangør: kulturkontoret)
- Kraftkor (4. klasse og opp – Gratis - I samspill med "Krafttak for Sang")
Opplæring i korpsinstrument skjer i samarbeid med Gvarv skolekorps og Bø
skulemusikk. som er organisert med klassekorps (KiS) for alle 4.klassinger og
Gvarv skolekorps for 5-6.klasse.
Klassekorps (KiS) er et samarbeidsprosjekt med Sauherad barne- og
ungdomsskole, Gvarv skolekorps og kulturskolen hvor alle i 4. klasse får
instrumentopplæring i skoletiden. Tilbudet er gratis og foregår i musikktimene
på skolen!
Gvarv skolekorps er et juniorkorps for musikere fortrinnsvis i 5-6.klasse. Etter
to år i Gvarv skolekorps melder musikantene overgang til Bø skulemusikk,
som de har en samarbeidsavtale med. I tillegg til å spille i korpset, har
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elevene enetimer med lærer på instrumentet i Kulturskolen på Gvarv.
Les mer om Bø skulemusikk her: https://257328643305025969.weebly.com/

Kulturskolen og Kulturkontoret i Sauherad kommune samarbeider tett for
gjennomføring av enkelte arrangementer, både av kort og lang varighet.
Her finner vi blant annet HipHop og Tonespråk og skribleri. I tillegg har
kulturkontoret egne aktiviteter for barn og unge. Eksempel «Sommer i
Sauherad», «Vinter i Sauherad» som er ferietilbud til barn og unge. Og
enkeltstående happenings for ungdom. For mer informasjon, se
kommunens hjemmeside eller kontakt kulturskolerektor/kultursjef Hilda
Sørum.

Medlemskap og medlemmer
Alle f.o.m 1. klassetrinn t.o.m 3. klasse på videregående skole kan søke om
plass på kulturskolen. Det er ingen krav om forkunnskap. Per i dag har
kulturskulen 165 plasser fordelt på 124 barn, der enkelte barn har tre
aktiviteter.

Utgifter og utstyr
Utgifter

Enkeltmedlem

Søskenrabatt/
Flerfagrabatt

Individuell opplæring

kr. 3300,- pr skoleår

50 % søskenrabatt

Utvidet plass (30min)

kr. 4100,- pr skoleår

25% på fag 2
50% på fag 3 og 4

Gruppe opplæring (4

Kr. 2700,- pr skoleår

75% på fag 5

elever eller mer)
Ytterligere rabatter
ved flere søsken eller
flere fag. Det kan også
søkes friplass
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Kurs

Egne satser
(se hjemmeside)

Utstyr
- Skolekorpset låner ut blåseinstrumenter og
kulturskolen låner ut hardingfeler.
- Øvrige instrumentalelever må ha tilgang på
eget instrument.

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Kulturskulen har friplasser man kan søke på. Det gis også søskenrabatt og
flerfagrabatt. Kulturskolen samarbeider også med kulturkontoret i kommunen
slik at de kan arrangere ulike gratis aktiviteteter, finansiert gjennom
støtteordninger.
Kontaktperson per 01.05.2018
Sauherad Kulturskole
Hilda Sørum – Kulturskolerektor og kultursjef
Tlf.: 94 49 79 66 / 35 95 77 15
Mail: hilda.sorum@sauherad.kommune.no
Hjemmeside: http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-ogfritid/kulturskolen/
Gvar skolekorps / Gvarv klassekorps
Pål Kleffelgård
Tlf.: 99 47 39 75
Mail: pal.kleffelgard@t-fk.no
Hjemmeside: http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-ogfritid/kulturskolen/korps-og-kor/gvarv-skolekorps/
Facebook: « Gvarv skolekorps »
https://www.facebook.com/groups/122432331133592/
Folkedans – Nes Nasjonale dansarring
Harald Omnes
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Tlf.: 91 57 14 65
Mer informasjon: http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-ogfritid/kulturskolen/samspill/
HipHop
Rodas Tadese og Hilda Sørum
Tlf.: Rodas - 96 67 29 02

Sauherad Skytterlag
Sauherad Skytterlag holder til på Sundsmoen i Nordagutu, og er åpen for alle
som ønsker delta, både fra Bø og Sauherad.

Medlemskap og medlemmer
Åpent for alle f.o.m 10 års alder. Det gis opplæring
og er dermed ingen krav om forkunnskap.
Utgifter og utstyr
Utgifter
Medlemskontingent

Enkeltmedlem

Familie

Kr. 50 ,for rekrutteringsskyttere,
u 18år
kr. 100 ,for øvrige medlemmer

Utstyr
Det er mulig å låne utstyr som gevær og gratis ammunisjon (kal.22) de første
åra. Men det er behov for bukse (5000,-)/jakke eller ferdigsydd dress (12000,-).
Ett skudd koster opp til 80,-for skyting på bane ute. Kaliber 22 koster 80 øre per
skudd for skyting inne. Man trenger også hørselvern.
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Annet
- Skytterlaget har standplassbygg og klubbhus, innendørs 15 m bane med 6
skiver, 100m med 8 skiver og 200 m med 10 skiver, der alle skiver er med
elektronikk.
- Det er planlagt skyteskole våren 2018 med autoriserte instruktører.
- Stevner kan medføre tilleggsutgifter

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Per i dag subsidierer laget skudd til nye rekrutter, låner ut utstyr, i tillegg til å
føre lav medlemskontingent. De er også medlem av idrettsrådet som sikrer
midler til vedlikehold, drift og ungdomsarbeid. På grunn av manglende
ressurser hos laget, ser de ikke mulighet for samarbeid med kommunen på
dette tidspunktet.

Kontaktperson per 01.05.2018
Leder Birger Oskasin og ungdomsleder Dag Robert Hansen
Tlf.: Birger – 90 99 87 26
Mail: sauherad@skytterlag.no / dagrhansen@gmail.com
Hjemmeside: http://www.sauheradskytterlag.com/
Facebook:
« Sauherad Skytterlags Jaktskytter klubb »
https://www.facebook.com/groups/174216265964939/
Intern side, Facebook: « Sauherad skytterlag intern side»
https://www.facebook.com/groups/1641996726038741/?ref=br_rs
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Sauherad jeger og fiskeforening
Sauherad jeger og fiskeforening dekker Bø og
Sauherad, og har som mål å ivareta interessen
for jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv ved å
sikre adgang til å utøve jakt og fiske, samt gi
økt kunnskap om interessefeltene. Et viktig
delmål for foreningen er å drive et aktivt
ungdoms- og utdanningsarbeid, der en sikrer interessen for jakt og fiske, samt
driver holdningsskapende arbeid, for eksempel innen forvaltning, etisk og
naturvennlig utførsel og lignende. Per i dag tilbyr ikke Sauherad jeger og
fiskeforening aktivitet innen skyting. Derfor samarbeider de med Sauherad
skytterlags jaktskytterklubb som tilbyr elgbaneskyting og innendørs trening i
Sauherad jaktskytterlag sitt baneanlegg i Nordagutu. Foreningen skifter navn
i løpet av 2018 til Bø og Sauherad JFF.

Medlemskap og medlemmer
Per i dag har foreningen 6 medlemmer under 26 år. Disse er hovedsakelig
medlemmer som har tatt jegerprøven, noe man får billigere ved å være
medlem.
Utgifter og utstyr
Utgifter
Medlemskontingent i

Enkeltmedlem
Kr. 690 ,-

hovedlaget
Medlemskontingent i

Kr. 210 - 375 ,-

lokallaget
Utstyr
Som medlem får man en rekke fordeler som:
- Bladet Jakt & Fiske ut året
- blir medeier i 100 båter rundt i landet som kan benyttes fritt for ekstrakostnad
på kr. 200,- (se www.minebater.no)
- I tillegg til mange lokale fordeler og tilbud, som lån av kano
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Annet
- Deltakeravgift kan komme i tillegg, avhengig av aktivitet
- Selger årskort i jaktterrreng kr. 1600,- inkludert småvilt og rådyr.
- Leier ut hytte i Setesdalen kr. 100 per person (medlem), kr. 125,- (ikke
medlem)

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak.
Foreningen har som mål at alle barne og ungdomstilbud skal være gratis og
tilrettelegges slik at alle kan delta. For å få til dette, søker de økonomisk støtte
fra forskjellige steder. Foreningen gjennomfører også ulike fiskedager og
fiskekurs der enkelte arrangement er gratis, mens andre har en liten symbolsk
avgift. I tillegg gir foreningen gratis opplæring og lån av utstyr. For ikkemedlem vil prisene være noe høyere. Foreningen kartlegger også behov for
skyssordning til hver aktivitet, og organiserer dette evd behov. Her får sjåfører
dekket kjørekostnader etter statens satser. Foreningen ønsker gjerne å
samarbeide, spesielt med rekruttering til aktivitetene.
Kontaktperson per 01.05.2018
Leder, Ole Halvor Hjartsjø og ungdomsleder, Søren Therkildsen
Tlf.: Ole - 99 26 06 45 og Søren – 93 01 32 82
Mail: sauherad.jff@gmail.com, ole.halvor@gmail.com,
sorentherkildsen@yahoo.dk
Hjemmeside: https://www.njff.no/fylkeslag/telemark/lokallag/sauherad
Facebook: « Sauherad JFF »
https://www.facebook.com/pg/sauheradjff/about/?ref=page_internal
« Sauherad JFF UNG» https://www.facebook.com/groups/49472697685/
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3. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Oversikt over alle aktører og aktiviteter i Sauherad kommune
Sauherad kommune har totalt 12 registrerte aktører som tilbyr over 27 ulike
aktiviteter for barn og unge mellom 0 - 18 år. Av disse 12 er det 7 av aktørene
som har tiltak som skal være med på å sikre deltakelse for alle barn og unge.
Her er det gjentakende tiltak som lave kontingenter, gratis arrangement,
utlån av utstyr og mulighet for friplass.

Nr.
1

Aktivitet

Minimum

Må ha

Tiltak per

kostnad

utstyr*

01.05.2018

Alle

Kr. 290,-

Nei

Ingen

Alle

Kr. 300,-

Ja

Ingen

Akkerhaugen

6 år og

Kr. 100,-

J/T

Stryker

ballklubb

oppover

Akkerhaugen

10 år og

bueskytterklubb

oppover

Bø og Sauherad

Alle

Akkerhaugen

Aldersgruppe

Rocksamfunn Akkerhaugen
Sjakklubb
2

Akkerhaugen
Rocksamfunn øvingfellesskap

3

4
5

hundeklubb

kontingent
Kr. 200,-

Ja

Ingen

Ca Kr.

Ja

Ingen

500,- og
oppover

6

Den Norske Kirke -

0-1 år

Gratis

Nei

Gratis

0-10 år

Gratis –

Nei

Gratis

Nei

Gratis

Babysang
7

Den Norske Kirke Søndagsskole

8

Den Norske Kirke -

kr. 50,3 – 5 år

Gratis

Knøttesangdans
9

Den Norske Kirke -

8 – 10.klasse

J/T

KRIK Midt-Telemark
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10

Den Norske Kirke -

13 – 20 år

Gratis

Nei

Gratis

6 – 13 år

Gratis –

Nei

Gratis

Ja

Dekt

Tgif - ungdomsklubb
11

Den Norske Kirke Soul Children Midt-

kr.50,-

Telemark
12

Gvarv IL og Kjapp IL -

7 år og

Kr. 850,-

Fotball

oppover

og

medlemskon

oppover

tingent og
utstyr

13

IL Kjapp skigruppe

Alle

Kr. 10,-

Ja

Lav
kontingent +
utlån av
utstyr

14

Gvarv IL Volleyball

6.klasse

Kr. 450,-

J/T

Ingen

15

Norsjø Wakeboard

Svømmedykti

Kr. 100,-

Ja

Utlån av

klubb

ge over 8 år

Norsjø Golfklubb

5 år og

Kr. 250,-

oppover

og

utstyr,

oppover

gratistrening

16

utstyr
Nei

Utlån av

er og
nedbetalings
plan på
medlemskap
17

Sauherad kulturskole

1.klasse

Kr.2700,-

Avhengig

Friplasser,

barneskole –

og

av fag

flerfagsrabat

3.klasse

oppover

videregåend

t og
søskenrabatt

e
18

Sauherad skytterlag

10 år og

Kr. 50,- og

Lav

oppover

oppover

medlemskon
tingent,
gratis skudd
og utlån av
utstyr til nye
rekrutter
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19

Sauherad jeger og

Kr. 210,-

Gratis

fiskeforening

og

opplæring

oppover

og lån av
utstyr. Samt
enkelte gratis
kurs og
arrangement

*Utstyr: Ja = krever en del ekstrautstyr, Nei = ingen behov for utstyr, J/T =
aktøren oppfordrer deltaker til bruk av joggesko og passende treningstøy

Lag og foreningers ønske om tilrettelegging og hva som må til for å kunne
innføre dette.
De fleste aktørene stiller seg positiv til innføring av tilrettelegging for å sikre
deltakelse for alle på deres aktivitet. Det pekes på behovet for en arena for
samarbeid, en kontaktperson i kommunen de kan henvende seg til og
gjerne tilskuddsordning de kan søke på for å iverksette tiltak, skape
arrangement, sikre rekruttering og utføre vedlikehold av idrettsanlegg.

Hvordan bør den nye kommunen Midt-Telemark gå frem – hvilke tiltak
Det er mange måter å sikre et godt samarbeid på, og mange veier man kan
gå for å nå ønskede mål. For å sikre gode samarbeid, fremdrift og
oppfølging er det fem tiltak den nye kommunen Midt-Telemark kan se på.

1. Frivillighetspolitikk. Kommunen bør utarbeide en frivillighetspolitikk,
et dokument der det står klart nedtegnet hvilke tanker, strategier og
samarbeid kommunen og aktørene skal strebe mot.
I Regjeringens frivillighetserklæring slås det fast at samarbeidet mellom
offentlig sektor og frivillighet skal styrkes. I den forbindelse har
kommunal- og moderniseringsdepartementet utformet et
inspirasjonshefte som skal inspirere kommunenne til å lære hvordan
andre har lykkes med samarbeidet.
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https://www.regjeringen.no/contentassets/5003785a94a5487391a47a
62c4dd8ca4/samarbeid_frivillige_kommuner.pdf
2. Arena. Det bør også skapes et møtepunkt der kommune og aktører
kan møtes jevnlig for samtale. Per i dag finnes det allerede gode
arenaer som kan benyttes til dette formålet, eksempelvis Bø
Frivilligsentral og Gullbring. Her bør også Idrettsrådet og Bø
kulturnettverk involveres, som begge allerede har godt samarbeid
med en rekke aktører.

3. Informasjon. Gjennom kartleggingen er det erfart hvor stor mangel
det er på informasjon om de ulike aktivitetstilbudene som finnes i
Sauherad kommune, på lik linje som Bø kommune (se egen
kartlegging av Bø kommune). Kommunen selv har oversikt over lag og
foreninger, men siden er mangelfull og lite oppdatert. Det bør være
en egen nettside med oversikt over alle aktiviteter i Midt-Telemark
kommune, med link til aktørens hjemmeside. Et eksempel på en godt
fungerende struktur er å finne på www.fritid123.no. Bø frivilligsentral
kan også være en side som kan videreutvikles, slik at sentralen blir en
paraply for alle lag og foreninger i den nye kommunen.

4. Aktivitetskoordinator. Kommunen bør se på muligheten å ansette
en aktivitetskoordinator som får ansvaret med å være bindeledd
mellom kommune og aktørene. Vedkommende vil også,
- Sikre godt samarbeid ved å initiere og følge opp samarbeidsavtaler.
- tilby felles konferanser, seminar og kurs som styrker kommunens- og
aktørenes kompetanse.
- Veilede i forhold til tilskuddssøknader og rapportering.
- Ha et overordnet blikk på hvor samarbeid er mulig, og hvilke verktøy
som kan benyttes for å lette arbeidet. Gode nettsider og apper som
kan benyttes er blant annet frivillig.no, allemed.no, fritid123.no, spond,
vipps, BUA med mer.
- Sikre god informasjonsflyt om eksisterende aktivitetstilbud ut til
lokalsamfunnet.
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5. Kontingentkasse og tilskuddsordninger.
Kommunen bør se på muligheten å opprette egen kontingentkasse
som lag og foreninger kan søke på. I tillegg til øremerkede midler
aktørene kan søke på ved igangsettelse av tiltak for bestemte
målgrupper og satsingsområder - alt etter som hva kommunen har
søkelys på i den gitte perioden. Alle aktører som ønsker søke på
midlene bør gis en rekke kriterier som må oppfylles - eksempelvis
innlevert årsmelding og oppdatert kontaktinformasjon til ledere. På
den måten vil alle aktører alltid ha oppdatert informasjon tilgjengelig
på kommunens hjemmeside

4. Handlingsplan
1

Opprette frivillighetspolitikk i den nye kommunen, Midt-Telemark

2

Styrke arena som kan benyttes til samarbeid. Her foreslås Bø
Frivilligsentral og Gullbring.

3

Opprette en god informasjonsside til bruk for kommunen, alle
aktører som tilbyr aktivitet og lokalsamfunnet.

4

Opprette stilling til en aktivitetskoordinator

5

Opprette kontingentkasse og øremerkede tilskuddsordninger
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