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Innledning 

Bø og Sauherad kommuner har vedtatt å slå seg sammen med virkning fra 01.01.2020. En 

felles folkehelseutfordring for de to kommunene er en høy andel barn som bor i 

husholdninger med lav inntekt. Folkehelseloven (2012) understreker kommunenes ansvar og 

rolle i folkehelsearbeidet; kommunene har ansvar for å bidra til utjevning av sosiale 

helseforskjeller og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 

helsen. På bakgrunn av utfordringsbildet søkte Bø og Sauherad i 2017 tilskuddsmidler knyttet 

til «Program for folkehelsearbeid i kommunene» fra Telemark fylkeskommune til et 

barnefattigdomsprosjekt. Kommunene ble 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 negative konsekvenser av 

barnefattigdom 

Arbeidet med forstudiet er fordelt mellom Marita Valkeinen, koordinator for kultur og fritid i 

Bø, og Frøydis Haukeland, folkehelsekoordinator i Bø. Marita Valkeinen har gjennomført en 

kartlegging av aktivitetstilbud for barn og unge i Sauherad tilsvarende den som allerede er 

gjennomført i Bø, se vedlegg 1 og 2 (aktivitetsrapportene). Frøydis Haukeland har ledet 

prosjektet og kartlagt de kommunale tjenesteområdene knyttet til barn og unge i Bø og 

Sauherad, og i tillegg aktører som kommunen har samarbeidsavtaler med (Gullbring, 

Frivilligsentralen, Røde Kors). Prosjektet har hatt en varighet på 5 måneder fra 01.12.17 – 

30.04.18.  

Arbeidet med prosjektet har vist at det er bred enighet lokalt om at barnefattigdom er en 

utfordring som det er viktig å gjøre noe med. Gjennom kartleggingene har det kommet fram 

en rekke behov og forslag til tiltak, men usikkerheten rundt hva som faktisk virker er stor. En 

viktig del av dette prosjektet har derfor vært å sette seg inn i forskning, slik at framtidige tiltak  

er kunnskapsbaserte. Rapporten skal danne grunnlag for hvordan man skal arbeide videre med 

barnefattigdom i 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, eller søkes om tilskudd til å 

gjennomføre. Målet er å redusere negative konsekvenser av å vokse opp i en 
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lavinntektsfamilie i våre kommuner. Det overordnede målet er å sikre like muligheter for alle 

barn. 

Sammendrag  

Relativt mange barn i Bø og Sauherad vokser opp i lavinntektsfamilier. Undersøkelser viser at 

barn og ungdom som har foreldre med lav sosioøkonomisk status generelt har et noe mer 

problematisk forhold til foreldre og venner, trives dårligere på skolen, har oftere fysiske og 

psykiske helseplager, er mer utsatt for mobbing, er mer pessimistiske med tanke på framtiden, 

deltar sjeldnere i organiserte fritidsaktiviteter og bruker mer av fritiden sin foran ulike 

skjermer enn ungdom som vokser opp i familier med mange sosioøkonomiske ressurser. 

Det finnes i dag mange tiltak i kommunene for å redusere negative effekter av å vokse opp i 

lavinntektsfamilier. Redusert foreldrebetaling i barnehagene, aktivitetskort og aktivitetstilbud 

i ferier, utstyrssentraler og friplasser i kulturskoler og fritidsaktiviteter er eksempler på dette. 

En ser likevel at forskjellene øker, og det er behov for flere tiltak. Alle som har vært med i 

denne kartleggingen er positive til å bidra, men er usikre på hvordan. Forskning og nasjonale 

anbefalinger understreker at tiltak bør være universelle for å hindre stigmatisering og bedre 

oppvekstsvilkårene for alle barn. Eksempler på aktuelle tiltak er å innføre matservering og 

fritidsaktiviteter i skolen, etablere lavterskel møteplasser for barn og unge som er gratis og 

ikke krever spesielle ferdigheter, og en samlet nettbasert oversikt over alle aktivitetstilbud i 

kommunene. Samtidig er det viktig med tidlig innsats og samordne de kommunale tjenestene 

rundt familiene som trenger ekstra oppfølging. Familiene bør følges opp på flere områder 

samtidig – som arbeid, helse, bolig, utdanning – og de som følger opp familien må koordinere 

sin innsats. NAV er en sentral aktør i dette, og det prøves ut ulike modeller for å gi familier 

med vedvarende lavinntekt mer helhetlig oppfølging. Det er også pekt på behovet for å styrke 

det tverrfaglige samarbeidet og kompetansen til ansatte som jobber med barn og unge. 

Opplæring i felles verktøy og metodikk, som for eksempel foreldreveiledningsprogrammet 

ICDP eller PTMO, er anbefalt. Videre er det viktig å lære kommunikasjon som fremmer 

myndiggjøring og mestring. Til slutt fremheves behovet for å styrke samarbeidet mellom 

kommunen og frivillig sektor. Frivillige lag og foreninger driver i dag svært mye 

helsefremmende arbeid som bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. For å 

understøtte dette arbeidet er det foreslått å opprette en aktivitetskoordinator i kommunen og 

en  kontingentkasse som kan dekke medlemskontingenter og utstyr for familier med 

lavinntekt.  
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Begrepsavklaring – bruk av fattigdomsbegrepet 
 

I Norge anvendes vanligvis EU sitt mål på fattigdom, som innebærer at familier med inntekt 

som er lavere enn 60 % av befolkningens medianinntekt defineres som fattige (studenter er 

ikke inkludert i statistikken). Denne inntektsrelaterte forståelsen av fattigdom er et relativt 

fattigdomsmål, der husholdningens inntektsnivå måles i forhold til nivået i befolkningen 

generelt. Fattigdom i denne forstand handler om å mangle muligheter til å delta i samfunnets 

aktiviteter på lik linje med andre, og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i 

samfunnet (Bufdir, 2018) 

Det er ikke nødvendigvis slik at å vokse opp i en familie med lav inntekt, er det samme som å 

vokse opp i fattigdom. Situasjonen til hver lavinntektsfamilie vil variere, og være avhengig av 

hvilke bo- og leveutgifter de har. Lavinntektsmålene sier ikke noe om hvordan inntekten 

fordeles og prioriteres i husholdningen, men mange av disse barna risikerer likevel å vokse 

opp med levekårspåkjenninger og dårligere livssjanser enn andre barn (Bufdir, 2017). 

Det er ulike tilnærminger til å bekjempe barnefattigdom. En forebyggende tilnærming kan 

være utdanning og sikre arbeid til alle. Denne er tett knyttet til en reduserende tilnærming, 

som innebærer å løfte familiene ut av fattigdomssituasjonen ved å heve inntekten i familien, 

for eksempel ved å øke stønadsoverføringer som barnetrygden. Slike tilnærminger krever i 

stor grad tiltak på systemnivå på nasjonalt nivå. En tredje tilnærming er en avhjelpende eller 

kompenserende tilnærming, som demper de uheldige konsekvensene det kan ha å vokse opp i 

en lavinntektsfamilie. Aktuelle tiltak kan være gratis aktivitets- og ferietilbud, gratis skolemat 

og foreldreveiledningsprogrammer. Disse tiltakene reduserer ikke inntektsfattigdommen 

umiddelbart, men kan redusere opplevelsen og negative konsekvenser av å ha svak økonomi. I 

tillegg kan kompenserende tiltak være en investering i barn og unges oppvekstressurser og 

dermed forebygge å bli fattig forelder selv (Bekken, Dahl og van der Wel, 2018). I dette 

prosjektet er hovedfokuset kompenserende tiltak, men både forebyggende og reduserende 

tiltak belyses også i de tilfeller man kan gjøre en forskjell lokalt.  

Det er noe ulike oppfatninger om hvor riktig eller nyttig det er å bruke 

barnefattigdomsbegrepet, blant annet fordi fattigdomsbegrepet kan virke fremmedgjørende 

eller stigmatiserende. Det understrekes at det er viktig å unngå en «oss – dem» tankegang som 

forsterker opplevelse av skam og belastningen ved å ha dårlig råd.   
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Omfang og utvikling 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) oppvekstrapport fra 2017 viser at en av ti 

barn i Norge i dag vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt (det vil si i minst tre år i 

strekk). Dette utgjør omtrent 100.000 barn på landsbasis. Andel barn som har vokst opp i 

vedvarende lavinntekt har tredoblet seg siden 2001, se figur 1. Mens barn tidligere hadde liten 

risiko for å oppleve lavinntekt, er barn nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Andelen 

barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt, har siden 2014 vært høyere enn andelen for 

befolkningen som helhet (Epland, Kirkeberg & Revold i Omholt, 2016).  

 

Figur 1 Andel som vokser opp i vedvarende lavinntekt. Kilde: Oppvekstrapporten 2017 
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Også i Bø og Sauherad har andelen barn som vokser opp i lavinntekt vært økende, bortsett fra 

de siste to årene i Bø som viser en svak nedgang. Andelen barn som vokser opp i lavinntekt i 

de to kommunene er i tillegg høyere enn landssnittet, se figur 2 og 3. I Sauherad vokser så 

mange som 1 av 5 barn opp i lavinntektsfamilier.  

 

Figur 2 Andelen barn (0-17 år) i lavinntektsfamilier (prosent). Kilde: SSB/Telemarksbarometeret 

 

Figur 3 Andelen barn (0-17 år) i lavinntektsfamilier (prosent). Kilde: SSB/Telemarksbarometeret 

I antall utgjør prosentandelen ca. 187 barn i Bø og ca. 182 barn i Sauherad i 2016 (Bufdir.no, 

kommunestatistikk).  

Lav inntekt henger tett sammen med yrkestilknytning. De viktigste årsakene til lav inntekt er 

arbeidsledighet, lav eller ingen utdannelse, å være mottaker av sosialhjelp og å være enslig 

forsørger. Det er flere mulige forklaringer på økningen i andelen barn i familier med 

lavinntekt. Epland og Kirkeberg (i Bufdir 2015) har vist at hoveddelen av økningen skyldes at 

innvandrerbarn i stadig større grad er overrepresentert i lavinntektsgruppen. Den høye 

fattigdomsrisikoen i enkelte landgrupper av innvandrere, henger igjen sammen med at de 

voksne har problemer med å komme inn på det norske arbeidsmarkedet. I Sauherad har 74% 

av barn med lavinntekt innvandrerbakgrunn, mens tallet for Bø er 61%. En annen årsak til 

økningen av barn i familier med vedvarende lavinntekt, er underreguleringen av barnetrygden. 

Siden 1996 har barnetrygden ikke blitt oppjustert, og i 2001 ble også søskentillegget fjernet. 

For familier med lave inntekter utgjør barnetrygden en betydelig del av inntekten, og når dens 

realverdi synker, påvirker dette disse familienes situasjon. Beregninger fra SSB har vist at 

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hele landet Telemark Bø Sauherad

BARN I LAVINNTEKTSHUSHOLDNINGER

Alder 0-17 år

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hele landet 8,9 9,4 8,9 9 9,5 10,2 11 11,5 11,9 12,3

Telemark 10,6 10,8 10,2 10,6 11,2 12,5 13,7 14,7 15,3 16,1

Bø 11,4 10,7 9,5 10,4 10,2 14,5 16,4 16,1 17,3 14,6

Sauherad 15,6 15,4 16,6 19,7 15,4 17 19,1 19,8 20,2 21,1



 

7 
 

dersom barnetrygden hadde blitt oppjustert med konsumprisindeksen og grunnbeløpet i 

Folketrygden ville rundt 35 000 barn blitt løftet ut av lavinntektsgruppen (Oppvekstrapporten, 

2017).  

Konsekvenser av å leve i fattigdom 

Oppvekst og levekår er viktige premisser for helse, trivsel og livskvalitet. De økonomiske, 

kulturelle og sosiale ressursene til foreldrene danner grunnlaget for barn og unges levekår her 

og nå, men den sosiale bakgrunnen har også betydning for barnas fremtidige muligheter og 

sosiale posisjon. Å leve med ressursmangel av ulike slag er en belastning som kan gå utover 

både fysisk og psykisk helse. Undersøkelser viser at barn og ungdom med lav 

sosioøkonomisk status generelt har et noe mer problematisk forhold til foreldre og venner, 

trives dårligere på skolen, har oftere fysiske og psykiske helseplager, er mer utsatt for 

mobbing, er mer pessimistiske med tanke på framtiden, deltar sjeldnere i organiserte 

fritidsaktiviteter og bruker mer av fritiden sin foran ulike skjermer enn ungdom som vokser 

opp i familier med mange sosioøkonomiske ressurser (Bakken, Frøyland og Sletten 2016, 

Bekken, Dahl og van der Wel, 2018, Bufdir.no.). Dette kan bidra til en opplevelse av 

utenforskap, og redusere barn og unges livskvalitet. Av mer langsiktige følger av å vokse opp 

i familier med lav sosioøkonomisk status er dårligere helse, svakere skoleprestasjoner, høyere 

frafallsprosent i videregående utdanning, kortere utdanning, avbrutt yrkesaktivitet og oftere 

mottak av offentlige ytelser. Dette øker risikoen for å selv havne i lavinntektsgruppen som 

voksen. 

Modellen nedenfor viser hvordan barn som bor i husholdninger med lav inntekt er utsatt for 

mange ulike levekårsulemper. 
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Figur 4 Barnefattigdom og marginalisering. Kilde: Oppvekstrapporten 2017 
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Figur 5 Sosioøkonomisk status og selvrapportert trivsel og psykiske plager fra Ungdata. Kilde: Bakken, Frøyland og Sletten 
2016 

Mange av risikofaktorene i barn og unges liv henger sammen med foreldrenes muligheter. Det 

er forsket mye for å forstå den komplekse sammenhengen mellom foreldres inntekt og barns 

kognitive og sosioemosjonelle utvikling. Familiestressmodellen tar utgangspunkt i at en 

families vanskelige økonomiske situasjon oppleves som stressende eller belastende. Dette 

skaper høyere konfliktnivå mellom foreldrene og gjør at foreldrene selv utvikler mer atferds- 

og emosjonelle problemer som igjen påvirker deres oppdragerpraksis. Foreldrene blir 

strengere, mindre involvert og mer inkonsekvent i sitt samspill med barna, som får 

konsekvenser for barnas psykiske helse. Familieinvesteringsperspektivet tar utgangspunkt i 

hvilken grad familien har råd til å gjøre investeringer i familien; kjøpe varer og tjenester som 

for eksempel barnepass, mat, bolig, stimulerende leker og aktiviteter, hvilket nabolag familien 

har råd til å bosette seg i, hvilke medisinske tjenester familien har tilgjengelig, og i hvilken 

grad de har fritid å bruke sammen med barna sine. Dersom man har lav inntekt har man i 

mindre grad mulighet til å gjøre investeringer som har positive konsekvenser for barnas 

utvikling. Familieinvesteringsperspektivet har i størst grad vært benyttet for å forklare sosio-

økonomiske forskjeller i barn og unges kognitive utvikling og skoleprestasjoner, mens 

familiestressmodellen forklarer sosioøkonomiske forskjeller i barn og unges psykiske helse. 

Forskere har tatt til orde for en kombinasjon av de to perspektivene for bedre å forstå den 

komplekse sammenhengen mellom lav inntekt og barns kognitive og sosioemosjonelle 

utvikling (Bøe 2015), se figur 6.   

Ungdata-undersøkelsene viser 

også tydelige forskjeller på svar 

fra ungdommer fra hjem med 

høy og lav sosioøkonomisk 

posisjon. Til høyre er noen 

eksempler på dette  (Bakken, 

Frøyland og Sletten 2016) 
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Figur 6 En illustrasjon av overføringsmekanismer fra dårlig økonomi til barns utvikling. Kombinasjon av 
familiestressmodellen og familieinvesteringsperspektivet. Kilde: Bøe 2015 
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Hvilke tiltak finnes i dag? 
 

Arbeid med å redusere barnefattigdom har allerede vært på agendaen i flere år i Midt-

Telemark. I 2011-2012 ble det gjennomført et interkommunalt prosjekt i Bø, Sauherad og 

Nome som resulterte i en tiltaksplan mot barnefattigdom i Midt-Telemark. Rapportene som nå 

foreligger kan sees som en videreføring av dette arbeidet. Flere av de foreslåtte tiltakene i 

tiltaksplanen er realisert, blant annet er det nå familieveiledere i både Bø og Sauherad og 

utstyrssentraler er etablert i begge kommuner. Sauherad tilbyr aktivitetstilbud i skoleferiene 

og aktivitetskort er blitt et fast tiltak i Bø som forvaltes av NAV i samarbeid med 

kulturkontoret. Ferie for alle og svømmekurs er eksempler på tiltak som gjennomføres på fast 

basis med deltakere fra Bø og Sauherad. Gode transportrutiner til fritidsaktiviteter er derimot 

fortsatt en utfordring, og det mangler fortsatt møteplasser for ungdommer som ikke krever 

betaling eller spesielle ferdigheter. Målet om at alle barn skal ha tilbud om ett organisert 

fritidstilbud er ikke oppnådd, og mange av aktørene som tilbyr aktiviteter til barn og unge 

opplever det utfordrende å følge opp familier som kan ha behov for tilrettelegging (se 

vedlagte aktivitetsrapporter). Videre understrekes det at det fortsatt er behov for bedre 

samordning av de offentlige tjenestene som er involvert i familier som har sammensatte 

utfordringer.  

Informasjon om hvilke tiltak som finnes i dag, hvordan disse fungerer, samt hvilke nye tiltak 

kommunene bør prioritere fremover, baseres på kartleggingssamtaler med representanter fra 

ulike tjenester i kommunen og fra Frivilligsentralen / Røde Kors. I tillegg er alle frivillige lag 

og organisasjoner som tilbyr aktivitet for barn og unge blitt kontaktet og kartlagt (se vedlagte 

aktivitetsrapporter). Følgende tjenester og personer er intervjuet: 

 Ledende helsesøstre Bø og Sauherad 

 Prosjektleder barnevern og arbeidspakke tidlig innsats og forebygging barn og unge, Bø 

og Sauherad 

 Kommunepsykolog Bø og Sauherad 

 Kommuneoverlege Bø og Sauherad (+Nome) 

 Flyktningtjenesten (teammøte) Bø og TIK (avdelingsleder) Sauherad 

 Kommunalsjef oppvekst Bø og Sauherad 

 Representanter fra eining for Kultur og fritid Bø 

 Representanter fra Frisklivssentralen Bø og Sauherad (+Nome) 
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 Økonomirådgiver NAV Bø 

 Daglig leder Frivilligsentralen i Bø og representant for Bø Røde Kors 

I tillegg har det blitt innhentet informasjon via e-post, fra formelle og uformelle møter der 

temaet er belyst og fra arbeidsgruppa «tidlig innsats og forebygging barn og unge». 

Tiltakene som beskrives i denne oversikten er tiltak som aktørene har pekt på som relevante 

for å bekjempe barnefattigdom. Det vil likevel være mange tiltak i de ulike tjenestene som 

ikke er med i denne oversikten, men som likevel indirekte kan virke positivt for familier med 

lavinntekt.  

Redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i barnehagen er en 

nasjonal ordning som ble innført i 2015. Ordningen med redusert foreldrebetaling går ut på at 

ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dette gjelder både 

kommunale og private barnehager. Gratis kjernetid innebærer at husholdninger med lav 

inntekt (under 450 000 i 2017) har rett til 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen per uke. 

Familiene må søke på disse tilbudene, og skjema ligger på kommunenes hjemmeside. 

Erfaringer tilsier at det er lav terskel og lite stigma forbundet med å søke på dette, og 

ordningen er etterhvert blitt godt kjent.  

I Bø ble det i 2017 gjort vedtak om redusert foreldrebetaling for ca. 800 000 kr. Dette 

innebærer at rundt 90 barn fordelt på om lag 55 husholdninger ble berørt av ordningen. 55 

barn hadde tilbud om gratis kjernetid.  

I Sauherad ble det gjort vedtak om redusert foreldrebetaling for ca. 225 000 kr. Dette 

innebærer 28 barn fordelt på 22 husholdninger. 19 barn har gratis kjernetid i Sauherad per i 

dag. 

Frem til 2018 har Tjeneste for integrering og kompetanse (TIK) i Sauherad finansiert 

barnehage for flyktninger i 5 år. Mange av disse ville ellers vært i målgruppa for ordningen. 

Fra 2018 søker disse familiene isteden om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

SFO 

Ved behov for støtte til SFO, er det ingen andre ordninger en å søke om støtte fra NAV. Har 

ikke fått tall på hvor mange dette gjelder. 

TIK i Sauherad betaler SFO i den perioden man får integreringstilskudd, det vil si i 5 år. 
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I Bø er SFO åpen i 4 ferieuker (uka før skolestart på høsten, høstferie, vinterferie og uka etter 

skoleslutt på sommeren).  

I Sauherad er SFO åpen i høstferien, i romjulen, vinterferien, to dager i påskeuken og i 

sommerferien unntatt juli måned.  

Leksehjelp 

Kommuner er pålagt å tilby leksehjelp til elever i grunnskolen, men velger selv hvordan dette 

skal organiseres.  

På Bø skole bruker 31 elever på 3. 4. og 5. trinn tilbud om leksehjelp.  

På Folkestad skole bruker 36 elever på 3-7. trinn leksehjelp.  

I Sauherad bruker 47 elever på 3. 4. og 7. trinn leksehjelp en dag per uke, og 35 elever på 5. 

og 6. trinn leksehjelp to dager per uke.   

Andre tiltak i skolen 

- På alle foreldremøter gis det råd om læringsbetingelser i hjemmet, og i utviklingssamtaler 

med elever er det fokus på sosial deltakelse. 

- Skolene har noe sport - og fritidsutstyr selv, og kan ellers bruke utstyrssentralene i Bø og 

Sauherad. Uvisst hvor mye disse brukes av skolene.  

- I Bø er det en koordinator i 50% stilling rettet mot minoritetsspråklige som betjener alle 

de tre skolene.  

- Prosjektet ”Liv og Røre”. Fokus på aktivitet i læringssituasjoner (foreløpig i 8. trinn, men 

skal utvides), skolemåltider, mat i kantine og SFO.  

Flyktningtjenesten i Bø 

Dekker utgifter til medlemskontingenter og utstyr for inntil 2000 kr per barn per år de første 

to årene etter bosetting.  

TIK Sauherad 

Har familieveiledning i grupper og driver utlånssentral. 

Frisklivssentralen i Midt-Telemark 

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud uten egenandeler. Frisklivssentralen gir et tilbud til 

barn, unge og deres foresatte om hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet og/eller 
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kosthold. Som ledd i dette arbeidet får man hjelp til å finne eksisterende aktivitetstilbud i 

nærmiljøet.  

Frisklivssentralen koordinerer også idrettsstudenter som har aktivitetsgrupper i barnehager og 

SFO. Ca. 100 barn får tilbud om 1 times fysisk aktivitet ukentlig som del av dette tiltaket. 

Tiltaket virker ikke stigmatiserende fordi alle barna rullerer på å være med i 

aktivitetsgruppene.  

Aktivitetskortet i Bø 

Aktivitetskortet er et samarbeid mellom NAV, eining for kultur og fritid og aktørene som 

bidrar med aktivitet. Aktivitetskortet dekker årlig fem besøk på kino, fem besøk i 

Gullbringbadet, ett besøk i Bø Sommarland, Hallo Venn og klatreparken Høyt og Lavt.  

Antall utdelte aktivitetskort siden oppstart i 2013: 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall 72 64 115 89 72 

 

Erfaringene tilsier at aktivitetskortet virker lite stigmatiserende. NAV har rutine for å 

informere om og tilby aktivitetskortet til familier med lav inntekt. I tillegg tar lærere, 

helsesøstre, flyktningkonsulenter og andre kontakt med NAV når de ser familier som kan ha 

behov. Det har vært forsøkt å etablere Aktivitetskort også for barn og unge i Sauherad, men 

bidragsyterne i Bø har ikke ønsket å være med på den samme ordningen i Sauherad da det 

innebærer et betydelig inntektstap/utgift for bidragsyterne. 

Bø kulturskole 

Har fra 2018 opprettet ti friplasser for familier med under 430 000 kroner i netto skattbar 

inntekt. Det er søkt om 7 friplasser våren 2018, samt 9 stk. tilhørende skolemusikken. 

Sauherad kulturskole 

Har tilbud om friplasser, og fått en søknad årlig siste to år. Familie med to søsken har fått 

tilbud om friplass skoleåret 2017/2018, det vil si to friplasser. 

Sommer og Vinter i Sauherad 

Sommer og Vinter i Sauherad er et stort spekter av aktiviteter for barn og unge fra 5. -10. 

klasse i vinterferien og sommerferien. Kulturkontoret i kommunen organiserer dette, og 
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kjøper tjenester av de en ønsker skal holde en aktivitet. Det kan være frivillige organisasjoner, 

men også andre tilbydere. Hver aktivitetsdag koster kr 50,- og inkluderer lunsj.  

På sommer i Sauherad er det i snitt 125 deltakere (fordelt på 5 dager). På vinter i Sauherad er 

det i snitt 60-70 deltakere (fordelt på 5 dager). 

Kulturkontoret  i Sauherad arrangerer også en rekke enkeltstående aktiviteter som er gratis:  

 HipHop-kurs for mellomtrinnet og ungdomsskoleelever  

 Kveldsskjøring i alpinbakken på Lifjell for ungdomsskoleelever, med mulighet for 

gratis lån av utstyr, gratis instruktører og gratis transport. 

 «Tonesprak og skribleri» skal i gang i april 2018 for elever fra 5. – 10. trinn. Her lekes 

det med musikk, sang og dans, tekster som man kan lage og gjøre noe med.  

 Bowlingtur er under planlegging, og mye annet som ungdommene har ønsket seg.   

Ferie for alle – Røde Kors 

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for familier som strever økonomisk. Ferietilbudet foregår i 

skoleferiene og består av mange ulike aktiviteter. Tilbudet er for hele familien for å skape 

felles opplevelser og minner som de kanskje ellers ikke ville få.  Familier kan ikke søke om 

Ferie for alle som privatperson, men må henvende seg til NAV-kontoret, skolehelsetjenesten, 

barnevernstjenesten, flyktningtjenesten eller andre offentlige instanser som hjelpe med å 

sende inn søknaden på vegne av familien. I Telemark er det Telemark Røde Kors som 

gjennomfører ferieoppholdene, og de er i kontakt med det lokale hjelpeapparatet for å komme 

i kontakt med familier i målgruppen som kan ha nytte av tilbudet.  

Oversikt over familier som har deltatt på Ferie for alle i 2017: 

Kommune 

Vinterferie Påskeferie Sommerferie Høstferie Juleferie Total 

Antall 

deltakere  

Antall 

deltakere  

Antall 

deltakere  

Antall 

deltakere  

Antall 

deltakere  

Antall 

deltakere  

Sauherad  3   7   11 21 

Bø   7 9 10 6 32 

Total Telemark 
     

378 

 

Erfaringene er at det er få norske familier som har vært påmeldt, selv om en vet at behovet er 

like stort hos disse barna som hos minoritetsbarn. Røde Kors er opptatt av muligheten dette 
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tilbudet potensielt kan være til å  skape et nettverk for minoritetsfamiliene i lokalsamfunnet. 

Det er to viktige faktorer for familier å lykkes i Norge og det er språk og nettverk. 

Ferietilbudet en ypperlig anledning til å skape nettverk under hyggelig omgivelser. Det er 

behov for bedre samarbeid på tvers i kommunene slik at dette blir bedre koordinert. På grunn 

av begrenset kapasitet er det ca 40 % som får avslag på søknaden. 

Utstyrssentral – utlån av sports- og fritidsutstyr 

Sauherad har en utlånssentral som alle innbyggerne i Sauherad kan låne. Sentralen ligger på 

Akkerhaugen, og det er TIK som administrerer utlånene. I 2017 var det ca 125 utlån. I 2018 

har det vært en kraftig økning de tre første månedene med ca 550 utlån i januar – mars.  

Bø har utstyrssentral som Bø frivilligsentral administrerer. Denne er i 2018 blitt tilknyttet den 

nasjonale foreningen for utstyrsbanker – BUA. Foreningens formål er å stimulere til økt 

aktivitet, og gjennom det bidra til sosial inkludering og økt deltakelse i helsefremmende 

aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status. Som medlem i foreningen 

får man et digitalt verktøy for å administrere ut- og innlevering, samt markedsføring av 

utstyrsbanken. I 2017 var det om lag 170 utlån, og det forventes en økning i 2018.  

Bø kino 

Bø kino har grønn dag en gang i uka der man kan gå 2 for 1 på familiefilm.  

Gratis møteplasser for barn og unge 

Bø folkebibliotek og Gullbring brukes som møteplasser for barn og unge etter skoletid.  

Frivilligsentralen har «Etter skoletid» for barn i 5. -7. klasse hver tirsdag, men dette koster kr 

150,- pr skolehalvår. Dette inkluderer gratis mat og frukt. Gjennomsnittlig var det 44 barn 

som deltok høsten 2017. 5 barn fikk gratis plass i 2017. I tillegg ble to medlemskontingent 

strøket etter gjentatt purring. 

Søknad om barnefattigdomsmidler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

I 2015 ga regjeringen ut en nasjonal strategi med 64 tiltak for å forebygge at barnefattigdom 

går i arv og dempe negative konsekvenser av å vokse opp i familier med vedvarende 

lavinntekt (Bufdir, 2015). Redusert betaling og gratis kjernetid i barnehagen er to av disse 

tiltakene. Et annet tiltak er en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom som forvaltes av 

Bufdir. Tilskuddsordningen mot barnefattigdom bygger på Fritidserklæringen og skal bidra til 

at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å 
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delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Offentlige instanser, 

private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler årlig. Tilbudene det søkes om 

midler til skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Kommunen må bekrefte at 

de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. 

Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en 

knutepunktfunksjon. For tiden (2018) er dette Terje Kili i Bø og Hilda Sørum i Sauherad.  

Sauherad har årlig søkt om midler, og skole, barnehage, Nav, barnevern, helse og kultur har 

deltatt i søknadsprosess. Eksempler på aktiviteter det er søkt om midler til er aktivitetskort, 

ungdomskafe, utstyrssentral, Sommer og Vinter i Sauherad, aktiviteter på skole og SFO, 

tilskudd til idrettslag som kan dekke kontingenter, utstyr osv. Utstyrssentral og Sommer og 

Vinter i Sauherad er etablerte og vellykkede tiltak. Idrettslagene har fått noen kroner til 

kompensasjon for utgiftsdekning, men idrettslagene erfarer at ingen eller svært få søker 

idrettslagene om hjelp til å dekke kontingent og utstyr. Familier lar heller være å betale, og 

etter en purring sletter idrettslaget kontingenten. Som tidligere beskrevet er ikke aktivitetskort 

blitt realisert. Heller ikke ungdomskafe er gjennomført. Erfaringsmessig er det vanskelig å 

gjennomføre nye tiltak som kommer på toppen av en allerede full arbeidsdag. Hvis man hadde 

en ansatt med ressurser til å følge opp tiltakene kunne man fått til mye mer med midlene som 

tildeles. Videre er det en utfordring å gjøre de ulike tilbudene kjent, og det skal mye til for at 

alle i målgruppa er informert om tilbudene.  

I Bø er det i hovedsak Frivilligsentralen som har søkt og fått barnefattigdomsmidler fra 

Bufdir. Midlene er primært brukt til utstyrssentralen og etter skoletid tilbud for barn i 5-7. 

klasse.  
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Nye tiltak 

Selv om det finnes flere tiltak i dag, er det stor enighet om at det er behov for å videreutvikle 

eksisterende tiltak og etablere nye tiltak. Sammenhengene mellom barns utvikling, 

levekårsulemper og familiens ressurser er komplekse. Kompleksiteten i barnefattigdommen 

understreker behovet for en samordnet og helhetlig innsats. Økonomiske virkemidler er 

viktige, men løser ikke alle de sammensatte problemene som mange lavinntektsfamilier har. 

Økonomiske virkemidler må derfor kombineres med tilpassede tjenester og tiltak lokalt.  

Nasjonale anbefalinger 

Forskning har resultert i noen anbefalinger når lokale tiltak skal utformes. De følgende 

anbefalingene er primært hentet fra rapportene Barnefattigdom, helse og livssjanser. Hva kan 

kommunene gjøre? (Bekken, Dahl og van der Wel 2018) og Helhetlig tiltak mot 

barnefattigdom – en kunnskapsoversikt (Fløtten og Grødem 2014).   

• Barn og unges levekår bør inkluderes i kommunale planer og være prioritert politisk. 

• Tiltak som kan hjelpe barn og unge fra lavinntektsfamilier kan være målrettede, men bør 

gjøres innenfor rammen av tiltak for alle for å unngå stigmatisering. Universelle tiltak har 

den fordelen at det kommer hele barnebefolkningen til gode. Barnehager og skoler er 

universelle arenaer som kan redusere sosiale ulikheter for barn og ungdoms muligheter til 

kognitiv, språklig, emosjonell og sosial utvikling og vekst. Dette kan bidra til å redusere 

sosiale ulikheter i skoleprestasjoner og frafall fra den videregående opplæringen. Nok 

tilgjengelige barnehageplasser og en styrking av disse tjenestene er derfor viktig. 

• Tiltak rettet mot familiene bør være helhetlige, det vil si å kombinere et foreldreperspektiv 

og et barneperspektiv samtidig. Det innebærer å både styrke foreldrenes økonomiske, 

sosiale og kulturelle posisjon og styrke barnas livssituasjon her og nå. Familien bør følges 

opp på flere områder samtidig – som arbeid, helse, bolig, utdanning – og at de som følger 

opp familien koordinerer sin innsats. Videre viser det seg at familiene bør få tett 

oppfølging og ha en kontaktperson i kommunen å forholde seg til. Betydningen av 

medvirkning, myndiggjøring og å møte familier som likeverdige er avgjørende for å 

lykkes. 

• Tidlig innsats bør prioriteres. Effekten av innsats er størst jo tidligere vansker hos barn 

oppdages og tiltak settes inn. Analyser gjort av Bufdir har eksempelvis vist at de 

samfunnsøkonomiske gevinstene av et forbedret tilbud til utsatte sped- og småbarn 

mellom 0-3 år og deres foreldre kan være nesten 1,2 mrd. kroner over et helt livsløp for et 
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årskull barn. I tillegg er det åpenbar gevinst for det enkelte barn og familien (Bufdir, 

2015). 

• Tiltak bør evalueres. En utfordring når man ønsker å bedre situasjonen til barn som vokser 

opp i familier med dårlige økonomiske kår, er å avklare om tiltakene som iverksettes har 

en positiv effekt på barns situasjon på kort eller lang sikt. Helst bør barnas livssituasjon 

bedres her og nå, og i tillegg bør tiltakene som iverksettes, øke sannsynligheten for at 

barna klarer seg bedre i utdanningssystem og arbeidsliv enn de ville gjort dersom tiltakene 

ikke hadde blitt iverksatt. Det er satt i verk mange tiltak mot fattigdom i norske 

kommuner, men mange er ikke evaluert. Selv om mange av tiltakene kan være vanskelig å 

måle, er det behov for systematiske evalueringer av tiltak for å få mer kunnskap om 

virkninger. 

De to rapportene beskriver også noen lovende praksiser som er konkrete tiltak som er prøvd ut 

med gode resultater:  

Levekårsteam  

For de fleste er kommunens basistilbud tilstrekkelig for gode levekår og trivsel. Noen har 

derimot behov for mer hjelp og tettere oppfølging. Levekårsteam er en tjenestemodell som ble 

etablert etter Simba-prosjektet i Drammen kommune (Gustavsen 2012). Levekårsteamet er et 

tverretatlig team med medarbeidere fra Senter for oppvekst og NAV som arbeider med 

levekårsutsatte familier. Målet er å hjelpe familiene til å bli selvhjulpne og komme ut av 

fattigdommen. Brukermedvirkning og myndiggjøring er sentralt. Levekårsteamet 

gjennomfører hjemmebesøk med kartlegging av familiens samlede levekårssituasjon, med et 

særskilt blikk på barna og deres behov. Teamet koordinerer de ulike tjenestene som er 

involvert og sørger for rask saksbehandling. Levekårsteamet jobber både direkte med 

familiene/brukerne og med kompetansehevende tiltak for å forhindre utenforskap. Det er 

utarbeidet egne retningslinjer for teamets mandat og myndighet. 

Levekårsteam må sees i sammenheng med et omfattende prosjekt som er initiert av Arbeids- 

og velferdsdirektoratet som del av Nasjonal strategi mot barnefattigdom; HOLF-modellen. 

HOLF står for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, og er en modell som nå prøves ut 

på 29 NAV-kontor. Hensikten med modellen er å motvirke fattigdom og dets konsekvenser 

gjennom koordinerte tjenester som understøtter familiens økonomi, forbedrer familiens 

arbeids- og boligsituasjon og øker barnas sosiale deltakelse. NAV-kontorene som prøver ut 

modellen har tilsatt to familiekoordinatorer som skal følge opp familiene og samarbeide med 
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øvrige tjenesteområder i kommunene. Prosjektets utprøvingsfase er fra 2016 og ut 2018, og 

evalueres av Høyskolen i Oslo og Akershus. Resultatene vil danne grunnlag for NAVs videre 

valg av oppfølgingsmodeller for familier med vedvarende lavinntekt (NAV 2016).  

Familie – og foreldreveiledning 

Hvordan foreldrene har det – økonomisk, psykisk og fysisk – påvirker mulighetene de har til å 

være trygge foreldre for sine barn. Foreldreveiledningsprogram som setter søkelys på 

oppdragerpraksis, og spesielt på relasjon og samspill mellom barn og foreldre viser positiv 

effekt når det gjelder foreldrenes engasjement, opplevelse av mestring i foreldrerollen, økt 

bruk av positiv disiplin og bedre kommunikasjon med barna. Gruppebaserte foreldreprogram 

virker ekstra positivt fordi det legger til rette for at foreldrene kan dele erfaringer og bygge 

nettverk. Det fremheves at kultursensitivitet og forståelse hos offentlig ansatte i møte med 

sårbare grupper er viktig. Videre bør ansatte dreie fra en problemorientert tilnærming til en 

ressursorientert tilnærming. Et eksempel på anbefalt familieveiledningsprogram er ICDP 

(International Child Development Program). Mødre med minoritetsbakgrunn rapporterer å ha 

hatt særlig nytte av programmet. TIK i Sauherad tilbyr dette i dag, og tiltaket kan med fordel 

tilbys til flere.  

Styrke det tverrfaglige samarbeidet 

Samarbeid mellom tjenestene er viktig for å etablere tidlig innsats for å redusere negative 

konsekvenser av barnefattigdom. Lenvik kommune har brukt FNs barnekonvensjon som 

grunnlag for all tjenester til barn og unge i prosjektet Sjumilssteget. Kommunen har blant 

annet utviklet og innført et system for tverrfaglige møter i skoler, barnehager og 

helsestasjoner der foreldre og barn er delaktige. Det er også utarbeidet en håndbok for 

gjennomføring av de tverrfaglige møtene.  

Fritidspass 

Med et fritidspass kan barn og unge fra familier med lav inntekt få betalt kontingenten i en 

forening barnet ønsker å bli medlem av fra kommunen. Målet er å gi barn og unge like 

muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. For å redusere barrieren med å søke om et fritidspass 

får alle familiene med inntekt under et visst nivå fritidspasset automatisk tilsendt i posten fra 

kommunen. Når man får passet tar man det med til den aktuelle foreningen barnet ønsker å 

delta i, og foreningen får kontingenten refundert fra kommunen. Å fremvise et slikt pass kan 
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imidlertid virke stigmatiserende, og tiltak som kan usynliggjøre at familien får tilbudet gratis 

eller redusert er derfor en fordel.  

Allemed er et gratis verktøy som kan brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på 

hva man kan gjøre for å få alle med og hindre utenforskap. Verktøyet finnes i to versjoner; en 

for kommune og en for frivillighet. ALLEMED-verktøyene kan brukes på foreldremøter eller 

styremøter, under et seminar, på trener-, og ledersamlinger osv. http://www.allemed.no/ 

I tillegg fremheves Ferie for alle og BUA / utstyrssentraler som lovende praksiser. 

Lokale anbefalinger 

Basert på innspill fra kartleggingssamtalene er følgende tiltak foreslått:  

På tvers av tjenester og arenaer 

1) Mange har pekt på betydningen av å følge opp både foreldre og barn samtidig, og en bedre 

samordning av de kommunale tjenestene. Det er behov for å bygge opp gode systemer for 

det tverrfaglige arbeidet i kommunene. Det innebærer blant annet faste møtepunkter, felles 

språk og arbeidsmetodikk og tydelige ansvarsbeskrivelser for de ulike tjenestene. Videre 

bør det etableres rutiner som sikrer at familier i målgruppa får informasjon om aktuelle 

tiltak som finnes. Forslag til foreldreveiledningsprogram de ulike tjenestene med fordel 

kan samarbeide om er ICDP (international child development program) og PTMO (parent 

management training). I tillegg er BTI – modell for tverrfaglig innsats og Familiens hus – 

samlokalisering og felles ledelse av helsestasjon, barnevern og PPT foreslått.  

2) Styrke kompetansen til alle som jobber med barn, unge og familier (barnehageansatte, 

lærere, miljøarbeidere, NAV-ansatte, PPT-rådgivere, barnevernspedagoger, helsesøstre og 

frivillige) knyttet til å redusere sosial ulikhet og hvordan man kan bygge ned barrierer som 

hindrer lik tilgang og bruk av de kommunale tjenestene uavhengig av bakgrunn. Det er 

behov for kompetanse knyttet til helhetlige og styrkebaserte tiltak, kommunikasjon som 

fremmer myndiggjøring og mestring, brukermedvirkning, hvordan man kan forebygge 

sosial kontroll som kan ekskludere barn og unge fra fritidsaktiviteter, skoleturer m.m., 

hvordan sosioøkonomisk status kan kartlegges og følges opp med tiltak som ikke virker 

stigmatiserende og krenkende m.m.  

 

 

 

http://www.allemed.no/
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Barnehager og skole 

3) Mat, lekser og fritidsaktiviteter bør integreres i skolen og/eller  i SFO. Dette kan for 

eksempel gjøres som en videreutvikling av Liv og Røre. Utprøving av heldagsskole er 

foreslått. Dette kan bidra til å redusere sosial ulikhet når det gjelder kosthold, 

skoleprestasjoner og fysisk aktivitet. 

4) Gratis frukt og mat i barnehagene. 

5) Redusert foreldrebetaling på SFO til familier med lav inntekt.  

6) Nok barnehageplasser til alle. 

7) Åpen barnehage og SFO i feriene, spesielt med tanke på barn som ikke reiser på ferie. 

8) Utvikle skolen som helsefremmende møtearena for familier ved for eksempel å tilby 

familiemiddag en dag i uka på SFO.  

 

Helse 

9) Styrke det lokale helsetilbudet til barn og unge med psykiske plager. Utvide helsestasjon 

for ungdom, styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten og etablere UngArena er konkrete 

forslag. 

 

Arbeid 

10) Flere kombinerte praksisplasser/språktrening for minoritetsspråklige.  

 

Bolig 

11) Boligfelt med mangfold der barn og unge, studenter, eldre og mennesker med ulik 

kulturell bakgrunn bor. Det understrekes at sosiale- og kommunale boliger ikke bør 

samles på ett sted.  

12) Det bør være nok boliger til alle, og det bør tilbys noen rimelige boliger slik at flere kan 

eie egen bolig. Forslag om at boligstiftelsen bygger rimelige boliger. Prosjektet «Fra eie til 

leie» i Tromsø kommune kan brukes som utgangspunkt 

http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/avsluttende%20prosjektrapport%20leie%

20til%20eie.pdf 

 

 

 

 

 

http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/avsluttende%20prosjektrapport%20leie%20til%20eie.pdf
http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/avsluttende%20prosjektrapport%20leie%20til%20eie.pdf
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Fritid 

13) Etablere flere møtearenaer for barn og unge. Ungdomsklubb som ungdommene er med å 

utforme er foreslått. Videre kan Frivilligsentralen utnyttes i større grad som møteplass, 

men krever da en ansattressurs / miljøarbeiderstilling. I Sauherad er det foreslått å knytte 

bibliotek, kulturskole og møteplass sammen når ny skole skal bygges.  

14) Opprette en aktivitetskoordinator i kommunen som er bindeledd mellom kommunalt 

ansatte og frivillige lag og organisasjoner. Aktivitetskoordinatoren bør ha oversikt over 

aktivitetstilbud og støtteordninger, hjelpe frivillige lag med søknader om tilskudd og 

utvikle rutiner/system for samkjøring og transport til fritidsaktiviteter. 

Aktivitetskoordinatoren kan med fordel ha delt kontorplass; både på kulturkontoret i 

kommunen og på Frivilligsentralen for å understøtte bindeleddsfunksjonen. 

15) En samlet web-basert oversikt over alle aktivitetstilbud i kommunen, tilsvarende  

https://www.fritid123.no/ for Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. 

16) Kontigentkasse der det settes av en viss sum fra kommunens budsjett hvert år som 

familier og frivillige lag kan søke om å få dekket kontigenter og deltakeravgifter. For 

frivillige organisasjoner bør det være et krav om registrerte kontaktopplysninger, 

informasjon om aktiviteten og levert årsmøteprotokoll for å få tilskudd.  

17) Transportbistand til fritidsaktiviteter er viktig for å sikre muligheter for alle til å delta. 

Bedre busstilbud mellom Sauherad og Bø på kveldstid og gratis eller billige busskort for 

ungdom er foreslått. Videre er det foreslått å utvikle gode systemer for fellesskjøring og 

skyss til organiserte fritidstilbud, se også punkt 14.  

18) Tettere samarbeid mellom frivillige, studenter og kommunen. Utarbeide 

frivillighetspolitikk og samarbeidsavtaler.  

19) Utvikle utstyrssentralene slik at lånere også kan få opplæring i bruk av utstyr, tips om 

hvor utstyret kan brukes/aktiviteter i nærområdet.  

20) Flere aktiviteter i feriene. Sommer og Vinter i Sauherad kan også etableres i Bø, barn i 

lavinntektsfamilier bør få gratis sesongkort i Sommarland og i klatreparken Høyt og Lavt.  

 

For utdyping av enkelte punkter, se også vedlagte aktivitetsrapporter. 

  

https://www.fritid123.no/
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Avslutning  

Det er foreslått en rekke tiltak for å nå målet om å redusere negative konsekvenser av å vokse 

opp i lavinntektsfamilier. Noen av tiltakene er omfattende, mens andre er enkle og krever 

mindre for å gjennomføres. Mange av tiltakene som er foreslått vil det også være mulig å søke 

om tilskudd til å gjennomføre. Flere av tiltakene jobbes det med fra flere hold, og det er viktig 

å bygge på eksisterende tjenester og prosjekter. Videre er det viktig å se resultatene av denne 

kartleggingen i sammenheng med resultatene og anbefalingene fra de ulike arbeidspakkene 

knyttet til kommunesammenslåingen. I intensjonsavtalen for ny kommune er forebyggende 

arbeid fremhevet som satsingsområde, og tidlig innsats skal styre utviklingen av tjenestene på 

alle fagområder. For at intensjonene skal realiseres er det av stor betydning at innspillene som 

er kommet fram i disse kartleggingene tas på alvor og jobbes med videre. Rapportene sendes 

nå til administrativ behandling i rådmannens ledergruppe, og det anbefales at de også 

behandles politisk. Det er viktig at det tas en drøfting rundt hvilke tiltak som bør prioriteres. 

Rapportene vil også oversendes Telemark fylkeskommune som har bidratt til at arbeidet har 

kunnet finne sted. Takk til fylkeskommunen, og ikke minst til alle som har bidratt med 

kunnskap og innspill.  
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ALLE VIL – MEN HVORDAN FÅ DET TIL? 

Arbeid med barnefattigdom i Bø og Sauherad kommuner 

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 de to 

kommunene, og for kommunale planer i ny kommune. Rapporten skal legges frem 
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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 Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent  

 

Kr. 200,- + 90,- til 

sjakkretsen 

Kr. 300,- for familien + 

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/ 

 

 

 

 

mailto:ottar.langasdalen@gmail.com
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 non-profit 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:henninglindheim@live.no
http://rockerhaugen.org/ovingsfellesskapet/
https://www.facebook.com/AkkerhaugenRocksamfunn/
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 Enkeltmedlem 

Medlemskontingent  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/ 

  

mailto:morten.a.fossen@gmail.com
http://www.akkerhaugen.no/abk.htm
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 Enkeltmedlem 

Medlemskontingent - 

(NJFF avgift) 

Kr. 200,- 

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 konkurranser. 
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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,-  

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. 

mailto:Jflathu@online.no
http://www.akkerhaugen.no/ABSK.htm
https://www.facebook.com/groups/774032962666606/about/
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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/ 

 

 

 

 

 

mailto:mespedalen@gmail.com
http://www.bshklubb.net/
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,  Midt-telemark 

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 hver samling. Det er gratis å 

delta, og arrangementet avholdes på Nes menighetshus. 
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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  

 

 

https://www.facebook.com/familiekrikbo/
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Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

 

Medlemskontingent / 

bidrag til kirken 

 

 

Frivillig medlemskontingent fra kr. 50,- og oppover 

 

 

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 

mailto:anne@sauherad.kyrkja.no
https://www.facebook.com/Babysang-i-Sauherad-413905045666796/
mailto:timnealrichards@hotmail.com?subject=KRIK%20Midt-Telemark
http://krik.no/nasjonalt/
https://www.facebook.com/tgodif/
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Martin Ytreland og Helene Haukvik 

Tlf: Martin - 99 23 05 25 / Helene – 99 71 13 36 

Facebook: «Midt Telemark Soul Children» 

https://www.facebook.com/Midt-Telemark-Soul-Children-801963609820735/ 

 

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/ 

 

  

https://www.facebook.com/Midt-Telemark-Soul-Children-801963609820735/
mailto:post@sauherad.kyrkja.no
http://helsing.dnn2.labora-portal.no/
https://www.facebook.com/Sauherad-og-Nes-kirke-119679641406828/
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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 Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent  Kr. 250,- Kr. 375,- 

Deltaker-/treningsavgift Kr. 600 - 2000,- 

Avhengig av alder 

Kr. 500,- i rabatt for 

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. 

 

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 
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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/ 

 

mailto:fotball@il-kjapp.no
mailto:opv@nenett.no
http://kjappfotball.wp.wp-hosting.no/
https://www.facebook.com/Kjapp-IL-Fotballgruppe-237213749668084/
mailto:tom.ivar@systemblokk.no
mailto:gvarvfot@online.no
http://www.gvarvil.no/
https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=579)face
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 Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent  Gratis Gratis 

Deltaker-/treningsavgift Kr. 10,- Kr. 10,- 

Utstyr 

Alle må stå for egent skiutstyr, løpeutstyr og skøyter. Skigruppen har noen 

skøyter til utlån ved behov. 
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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/ 

 

 

  

mailto:jonvegheim@gmail.com
mailto:ski@il-kjapp.no
http://www.svanstulfjellop.no/
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 Enkeltmedlem 

Medlemskontingent  

 i hovedlaget Gvarv IL 

Kr. 250,-  

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/ 

 

mailto:daniel.naess@sauherad.kommune.no


 

23 
 

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 

 

 

 

  

http://www.norsjo-kabelpark.no/
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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. 

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.   

mailto:thomas.ower@t-fk.no
https://www.facebook.com/groups/2357046700/
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Utgifter og utstyr  

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemsavgift  

(hovedmedlem gir 

rabatt på greenfee 

priser) 

Kr. 5440 ,- gir 50% rabatt 

på greenfee, dette gir 

også muligheten for å 

kjøpe fritt spill til kr.3000.- 

Familie på 4 personer 

max kr. 20 060,- dette 

inkluderer fritt spill 

Greenfee-priser 

(medlem) 

250.- 50% på ordinær pris 

Greenfee-priser 

(junior/student ikke 

medlem) 

 

 

Kr. 50 – 250,- avhengig 

av antall hull 

 

50% på ordinær pris 

Årsgreenfee - 

med fritt spill 

 

Junior 0-16 år 

Inkludert: VTG kurs, 

medlemskap, årsgreenfee, 

gratis d-r baller ut 

sesongen. 

 

Junior/student 15-29 år 

Inkludert: VTG kurs, 

medlemskap, årsgreenfee 

 

Voksne 30 +  

Inkludert: VTG kurs,  

medlemskap, årsgreenfee 

 

Kr. 3000,- 

 

Kr. 500,-  

 

 

 

 

 

Kr. 2900,- 

 

 

 

Kr. 3500,- 

 

 

Familie på 4 personer 

max kr. 19500,- 

Klippekort 10 greenfee Kr. 3000,- Dette er kr.2000,- i rabatt 

Utstyr 

Golfutstyr-pris fra ca kr. 2600,- 

 

Golfbil – kan leies kr. 200 – 400,- 
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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/ 

 

 

  

mailto:post@golfparken.no
mailto:ragnar@golfparken.no
http://www.golfparken.no/
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 elevene enetimer med 

lærer på instrumentet i Kulturskolen på Gvarv. 

Les mer om Bø skulemusikk her: https://257328643305025969.weebly.com/ 

https://257328643305025969.weebly.com/
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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 

 

Utvidet plass (30min) 

kr. 3300,- pr skoleår 

 

kr. 4100,- pr skoleår 

 

50 % søskenrabatt 

 

25% på fag 2 

50% på fag 3 og 4 

75% på fag 5 

 

Ytterligere rabatter 

ved flere søsken eller 

flere fag. Det kan også 

søkes friplass 

Gruppe opplæring (4 

elever eller mer) 

Kr. 2700,- pr skoleår 

Kurs Egne satser 

(se hjemmeside) 

 

 

Utstyr 

- Skolekorpset låner ut blåseinstrumenter og 

kulturskolen låner ut hardingfeler. 

 

- Øvrige instrumentalelever må ha tilgang på 

eget instrument. 
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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-og-

fritid/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-og-

fritid/kulturskolen/korps-og-kor/gvarv-skolekorps/ 

Facebook: « Gvarv skolekorps » 

https://www.facebook.com/groups/122432331133592/ 

 

Folkedans – Nes Nasjonale dansarring 

Harald Omnes 

Tlf.: 91 57 14 65 

Mer informasjon: http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/kulturskolen/samspill/ 

 

HipHop 

Rodas Tadese og Hilda Sørum 

Tlf.: Rodas - 96 67 29 02 

 

 

 

mailto:hilda.sorum@sauherad.kommune.no
mailto:hilda.sorum@sauherad.kommune.no
http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kulturskolen/
http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kulturskolen/
tel:99473975
mailto:pal.kleffelgard@t-fk.no
http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kulturskolen/korps-og-kor/gvarv-skolekorps/
http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kulturskolen/korps-og-kor/gvarv-skolekorps/
https://www.facebook.com/groups/122432331133592/
http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kulturskolen/samspill/
http://www.sauherad.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/kulturskolen/samspill/
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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 Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent  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. 

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. 
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- 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 

 

 

 

mailto:sauherad@skytterlag.no
mailto:dagrhansen@gmail.com
http://www.sauheradskytterlag.com/
https://www.facebook.com/groups/174216265964939/
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 Enkeltmedlem 

Medlemskontingent i 

hovedlaget 

Kr. 690 ,- 

Medlemskontingent i 

lokallaget 

Kr. 210 - 375 ,- 

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 

 

Annet 

- Deltakeravgift kan komme i tillegg, avhengig av aktivitet 

http://www.minebater.no/
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- 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 ikke-medlem 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/ 

  

mailto:sauherad.jff@gmail.com
mailto:ole.halvor@gmail.com
mailto:sorentherkildsen@yahoo.dk
https://www.njff.no/fylkeslag/telemark/lokallag/sauherad
https://www.facebook.com/pg/sauheradjff/about/?ref=page_internal
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. Aktivitet Aldersgruppe Minimum 

kostnad 

Må ha 

utstyr* 

Tiltak per 

01.05.2018 

1 Akkerhaugen 

Rocksamfunn -  

Akkerhaugen 

Sjakklubb 

Alle 

 

Kr. 290,- Nei Ingen 

2 Akkerhaugen 

Rocksamfunn - 

øvingfellesskap 

Alle Kr. 300,- Ja Ingen 

3 Akkerhaugen 

ballklubb 

6 år og 

oppover 

 

Kr. 100,- J/T Stryker 

kontingent 

4 Akkerhaugen 

bueskytterklubb 

10 år og 

oppover 

Kr. 200,- 

 

Ja Ingen 

5 Bø og Sauherad 

hundeklubb 

Alle Ca Kr. 

500,- og 

oppover 

Ja Ingen 

 

6 Den Norske Kirke - 

Babysang 

0-1 år Gratis Nei Gratis 

 

7 Den Norske Kirke - 

Søndagsskole 

0-10 år Gratis – 

kr. 50,- 

 

Nei Gratis 

8 Den Norske Kirke - 

Knøttesangdans 

3 – 5 år Gratis Nei Gratis  
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9 Den Norske Kirke - 

KRIK Midt-Telemark 

8 – 10.klasse  J/T  

 

10 Den Norske Kirke - 

Tgif - ungdomsklubb 

13 – 20 år Gratis Nei Gratis  

11 Den Norske Kirke - 

Soul Children Midt-

Telemark 

6 – 13 år Gratis – 

kr.50,- 

Nei Gratis 

12 Gvarv IL og Kjapp IL - 

Fotball 

7 år og 

oppover 

Kr. 850,- 

og 

oppover 

Ja Dekt 

medlemskon

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 

klubb 

Svømmedykti

ge over 8 år 

Kr. 100,- Ja Utlån av 

utstyr 

16 Norsjø Golfklubb 5 år og 

oppover 

Kr. 250,- 

og 

oppover 

Nei Utlån av 

utstyr, 

gratistrening

er og 

nedbetalings

plan på 

medlemskap 

17 Sauherad kulturskole 1.klasse 

barneskole – 

3.klasse 

videregåend

e 

Kr.2700,- 

og 

oppover 

Avhengig 

av fag 

Friplasser, 

flerfagsrabat

t og 

søskenrabatt 

18 Sauherad skytterlag 10 år og 

oppover 

Kr. 50,- og 

oppover 

 Lav 

medlemskon

tingent, 

gratis skudd 
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og utlån av 

utstyr til nye 

rekrutter 

19 Sauherad jeger og 

fiskeforening 

 Kr. 210,- 

og 

oppover 

 Gratis 

opplæring 

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 
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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. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5003785a94a5487391a47a62c4dd8

ca4/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. 

http://www.fritid123.no/
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- Sikre god informasjonsflyt om eksisterende aktivitetstilbud ut til 

lokalsamfunnet. 

 

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 

 

 



 

 

 

                                                                                                                           VEDLEGG 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Aktivitet for alle barn 

 

Kartlegging av aktiviteter for barn og unge i Bø 

kommune, og aktørenes tiltak for å sikre at barn og 

unge får delta i aktivitet, uavhengig av foreldrenes 

økonomiske ressurser. 

 

 

Prosjektleder, Marita Valkeinen 

Bø kommune –REVIDERT utgave 2018 
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ALLE VIL – MEN HVORDAN FÅ DET TIL? 

Arbeid med barnefattigdom i Bø og Sauherad kommuner 

1. FORMÅL MED KARTLEGGING 
Som en del av kommunens arbeid mot barnefattigdom, og som et ledd i 

kommunens handlingsplan om at «alle barn skal ha tilbud om minst ett organisert 

fritidstilbud i året», foretas det en kartlegging av ulike aktører som tilbyr 

barneaktiviteter i kommunen (Arkivsak 19/9252 Handlingsplan mot barnefattigdom i 

Midt-Telemark). 

 

Hensikten med kartleggingen er å skaffe til veie et kunnskapsgrunnlag for utvikling av 

riktige og treffsikre tilbud i samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og 

organisasjoner ved å: 

1) Innhente oversikt over situasjonen i dag - er det allerede tilbud og eventuelt 

hvilke?  

2) Få avklart lag og foreningers holdninger til å gi særtilbud - og eventuelt hva 

som må til for at de vil gå inn på det  

3) Vurdere hvor det er støtet bør settes inn? Hvor oppnår vi mest - hvilke tiltak, 

hvilke aktiviteter? 

Kartleggingen er foretatt ved samtaler med lag- og aktivitetsledere, og innhenting 

av opplysninger fra aktørens hjemmeside og Facebook-side. 

Det er en rekke aktører som ikke har oppdatert sine hjemmesider og Facebook-sider, 

noe som resulterer i at rapportens tall- og kontaktinformasjon ikke nødvendigvis vil 

stemme overens med aktørens hjemmeside. 

2. PRESENTASJON AV AKTØRER  
Bø kommune har et rikt kulturliv med en rekke aktører som tilbyr regelmessige 

aktiviteter for barn og unge. Gjennom kartleggingen er det registrert 26 aktører som 

tilsammen tilbyr over 35 ulike aktiviteter for barn og unge mellom 0 -18 år. Nedenfor 

vil disse presenteres med: 

- hvem aktørene er 

- deres målgruppe 

- hvilken kostnad aktiviteten har 

- hvilke tiltak aktørene har for å sikre at barn og unge fra familier med lav inntekt kan 

delta, samt deres holdning til tilrettelagte tiltak. 
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SKARPHEDIN IL 
Skarphedin er et idrettslag med åtte undergrupper: alpint, barneidrett, fotball, 

friidrett, håndball, langrenn, svømming, volleyball og sykkel. Alle gruppene, bortsett 

fra sykkel, tilbyr aktiviteter for barn og unge under 18 år. Alle alderstrinn i alle 

særgruppene betaler medlemskontingent til Skarphedin IL for å kunne delta på 

organisert trening og konkurranser. Kontingenten gjelder et kalenderår, og er på 

kr.100,- per medlem 

 

 

Alpint 
Skarphedins alpingruppe ønsker å gi muligheter til å 

drive alpin skiidrett for barn, unge og voksne i Bø og 

omegn. Renn og treninger er tilpasset den enkeltes 

nivå, slik at alle har mulighet for sportslig utvikling og 

utfordring. 

Medlemskap og medlemmer 

Alpint, sammen med Telemarksgruppa, har ca. 50 medlemmer mellom 6-18 år. 

Alpingruppa er i teorien åpen for alle, men dessverre er dette en meget kostbar 

idrett som gjør at mange ikke har anledning å delta.  

 

Utgifter og utstyr 

Alpint forsøker å organisere aktivitetene slik at kostnadene holdes på lavest mulig 

nivå. Blant annet sponser Skarphedin alpin rennavgift for løpere som deltar på renn 

utenfor egen klubb, og i noen tilfeller også heiskort. 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Deltaker-/treningsavgift Kr.100,- Kr.300,- 

Utstyr 

Barn opptil ca.10 år kan benytte ordinært alpinutstyr, men når man blir eldre 

og ønsker å satse litt ekstra, trenger man spesielt utstyr. Her har enkelte 

deltakere opp til 3 ulike konkurranseski. Det er også behov for fartsdress og 

vintertøy. 



 

5 
 

Annet 

- Sesongkort på Lifjell - spesialpris for betalende medlemmer.  

Kr. 2600,- for barn/ungdom (7-15år) og kr. 2.800,- for voksen. Sesongkort på 

Lifjell gir også 50% rabatt ved andre skisenter i Telemark. Gratis heiskort for de 

under 7år. 

 

- Felles overnatting i forbindelse med renn – kr.150,- pr person/døgn 

 

- Treningsleir - Etter fylte 12år kan man delta på treningsleir. Dette kan være 

svært kostbart. 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det ingen spesielle tiltak rettet mot barn som kommer fra familier med manglende 

økonomiske ressurser. Men for at flest mulig skal få prøve alpint, arrangeres 

nybegynnerkurs 3-4 dager i februar måned. På den måten kan alle få prøvd ut 

aktiviteten. Kurset vil koste litt, men langt i fra så mye som det ville kostet å være 

medlem. 

Alpingruppen vil gjerne se på tiltak som kan minske utgiftene, men erfaringsmessig er 

sporten i seg selv såpass kostbar at det kun er barn fra ressurssterke familier som 

fortsetter i aktiviteten. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Øystein Wendelborg.  

Tlf.: 35 95 81 28 / 93 00 58 47 

Mail: oawen@online.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Alpin 

Facebook: «IL Skarphedin Alpin» 

https://www.facebook.com/SkarphedinAlpin/ 
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Telemarksgruppa  

– undergruppe av Alpint 
Telemarksgruppa er et lavterskeltilbud til alle som 

ønsker å stå på ski. 

Medlemskap og medlemmer 

Åpent for alle. Per i dag er det omlag 60 aktive barn 

og unge i alderen 6 år og oppover. De som ikke 

klarer å stå ned bakken selv eller ta heisen, må ha med foresatte. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Deltaker-/treningsavgift 

via Skarphedin Alpint 

Kr.100,- Kr. 300,- 

Utstyr 

Har man ikke egne ski og støvler, kan man leie dette av Telemarksgruppa.  

Pris pr sesong på ski og støvler kr. 400,-, ski kr. 200,- og støvler kr. 200,-. I tillegg 

må alle ha egne staver og hjelm. 

 

Annet 

- Sesongkort på Lifjell - spesialpris for betalende medlemmer.  

Kr. 2600,- for barn/ungdom (7-15år) og kr. 2.800,- for voksen. Sesongkort på 

Lifjell gir også 50% rabatt ved andre skisenter i Telemark. Gratis heiskort for de 

under 7år. 

 

- Renn/konkurranseutgifter – Utgifter til renn kommer i tillegg, men det er ingen 

krav å delta på dette. Ca. 15-20 av totalt 60 deltakere pleier delta på renn. 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det ingen spesielle tiltak per i dag, men Telemarkgruppa kan se på alternativet å 

låne ut utstyr i stede for å leie ut. De kan også se om det lar seg gjøre med støtte til 

startkontingent på renn i tillegg til å arrangere skyssordninger til og fra trening og 

renn. 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Arnstein Sunde  

Tlf.: 35 95 27 93 / 95 08 01 64 

Mail: Arnstein.Sunde@usn.no 

 

 

 



 

7 
 

Barneidrett 
Barneidretten driver med allsidig fysisk aktivitet. I 

småbarmsgruppene er det stor fokus på lek, mens 

de eldre barnegruppene får variert aktivitetstilbud 

som blant annet ski, alpint, skøyter, svømming, 

skyting, ridning, golf, sykkel og orientering. 

Barneidretten holder til på Bø skule og er drevet av engasjerte foreldre. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Lavterskel breddetilbud, åpent for alle barn mellom 4 -10 år. Om lag 160 deltakende 

barn i 2016 fordelt i fem aldersbaserte grupper. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Aktivitetsavgift Kr.300,- / Kr.150,- for de 

yngste 

Kr. 200,- pr søsken 

Utstyr 

De fleste aktiviteter krever ikke spesielt utstyr. Der det er behov, som skøyter, 

sykkel og ski, må man ha dette selv eller man kan låne via Bø frivilligsentral. 

Om noen trenger hjelp til å finne utstyr kan dem ta kontakt med lederne i 

gruppen. 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 
Barneidretten opplever seg selv som en lavterskel arena som er fin for integrering, 

men per i dag har de ingen spesielle tiltak som sikrer aktivitet for barn som kommer 

fra familier med manglende økonomiske ressurser. I noen tilfeller har de valgt å stryke 

aktivitetsavgiften på enkelte medlemmer som ikke har betalt kontingent etter sendte 

purringer. Det har også vært tatt i bruk frikort fra NAV tidligere, men det nye styret fra 

2016 vet ikke hvordan dette fungerer eller om det fortsatt er aktivt.  Leder, Ingebjørg 

Momrak påpeker at barneidretten er villig å strekke seg langt for å inkludere alle 

barn. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Ingebjørg Momrak  

Tlf.: 97 58 69 90 

Mail: minni_momrak@hotmail.com / barneidretten@live.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Barneidrett 

Facebook: «Skarphedin barneidrett, etterfulgt av årstallet på barnets kull». 
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Friidrett 
Friidrettsgruppa i Skarpehedin er et lavterskel tilbud 

for alle. Her får medlemmene prøve seg på lengde, 

kule- og spydkast, hekkeløp, stafett og høydehopp. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Friidrett er åpen for alle, og det er per i dag omlag 55 

medlemmer i alderen 5-18 år. Barn i 4 års alder får delta i følge med eldre søsken. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Deltakeravgift Ingen deltakeravgift 

(sponset) 

 

Utstyr 

Alle deltakere må selv stå for gode joggesko. Det er også mulig å kjøpe 

klubbdrakt bestående av singlet/t-skjorte, treningsbukse og jakke, men det er 

ingen krav. Dette koster om lag kr.1600,- 

 

Annet 

Som medlem dekker klubben utgifter på stevner 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Siden det ikke forekommer treningsavgift, har det heller ikke vært behov for tiltak for 

barn og unge. Så fremt sponsorene stiller opp like mye som tidligere år vil det heller 

ikke kreves treningsavgift i årene fremover. Flyktningene har vært med på noen 

treninger for å prøve ut friidrett i løpet av 2016 uten å måtte betale 

medlemskontingent til Skarphedin IL. 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Rune Romnes 

Tlf.: 92 48 00 05 / 35 95 27 11 

Mail: rune.romnes@hit.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Friidrett 

Facebook: «Skarphedin Friidrett» 

https://www.facebook.com/groups/196741633788845/?fref=ts 
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Håndball 
Håndballgruppa holder til på Gullbring 

kulturanlegg og driver stor aktivitet. De ønsker å 

legge forholdene til rette for de lokale talentene. 

De er også arrangør av Bø Sommarland 

Håndballcup. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Håndballen har ca.130 medlemmer fordelt på 12 lag. Utav disse er ca. 115 spillere 

mellom alderen 8 – 18 år. 

 

I utgangspunktet er det åpent for alle, men etter hvert blir det vanskeligere å starte 

opp med tanke på ferdighetsnivå. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr. 500 - 1100,- avhengig 

av alder 

 

Utstyr 

Alle må ha gode sko og egen ball. Klubbdrakt står klubben for. 

 

Annet 

Felles cup en gang i året på kr. 800 -1000,- og lisens til forbundet fra fylte 12 år 

på kr. 600 -1500,- pr sesong. 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Per i dag har håndballen 3 – 4 spillere under tiltak, der deltakere får fritak fra 

treningsavgift. De er åpen for flere tilrettelegginger ved behov. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Ingunn Espesett Vreim 

Tlf.: 95 07 69 31 

Mail: ingunn.espesett.vreim@bo.kommune.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Handball 

Facebook: «I.L Skarphedin Håndball» 

https://www.facebook.com/skarphedinhandball/?fref=ts 

 

 

 

http://www.skarphedin.no/null


 

10 
 

Langrenn 
Langrennsgruppas mål er å gi et tilbud innenfor 

masseidrett og legge til rette for talentutvikling i 

langrennssporten med trening og renn fra barn 

til junior. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpnet for alle i alderen 8 -15 år. Per i dag har de 

om lag 55 medlemmer i denne aldersgruppen 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr.100,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr. 500,- under 13 år 

kr. 1000,- over 13 år 

Kr. 250/500,- for søsken 

Utstyr 

Det er viktig med godt utstyr for en god opplevelse. Skarphedin langrenn har 

derfor kjøpt inn ski, sko og staver, sponset av Brukås Sport, som lånes ut 

gjennom frivilligsentralen i Bø. 

 

Annet 

- Cup dekkes av klubben 

- Onsdagskarusell (7 renn jan-mars) koster kr. 300,- per enkeltmedlem og kr. 

500,- for familie. For å delta på kun enkeltrenn koster dette kr. 100,- 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er ingen tilrettelegging utenom innkjøpt utstyr til utleie. Langrenn har ledig 

kapasitet for eventuelle andre tilrettelegginger, men det forutsetter god oppfølging 

fra foresatte. 
  

Kontaktperson per 01.01.2017 

Andre Horgen og Sylvia Elvestad 

Tlf.: Andre 45 05 96 14 

Mail: langrenn@skarphedin.no / Andre.Horgen@usn.no / 

andre.horgen@hit.no / sylvia@ldsp.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Langrenn 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/707511972713263/ 

og https://www.facebook.com/onsdagskarusellskarphedin2017/ 
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Svømming 
Svømmegruppas mål er å gjøre barn og voksne 

trygge i vannet. De holder til i Gullbring og i 

bassenget på Gvarv Samfunnshus. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Svømmegruppa er lavterskel tilbud som passer til alle. 

I januar 2016 registrerte svømmegruppa 35 svømmere som deltok på 

treningsaktivitetene og ca. 40 svømmere som deltok på ulike kurs. Her var det 

svømmere fra Bø, Gvarv, Nome og Kviteseid. Det tilbys svømmetrening og kurs for 

barn i alderen 6-20 år, i tillegg til babysvømming. 

 
Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr. 100,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr. 1000 - 1500,- 

Babysvømming 1300-

2300,- 

Kr. 800 - 1200,- for søsken 

Utstyr 

Alle må ha badetøy og badehette. Hette kr.100,- 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er inngått avtale med flyktningetjenesten i Bø, der svømmegruppa gir 

svømmekurs for flyktningjenter i alderen 12 -17 år. Ellers ingen tilrettelegging, men de 

ønsker finne alternative løsninger ved behov. Svømmegruppa oppfordrer 

kommunene til å gi gavemidler/subsidier – øremerka til lag og foreninger med tiltak 

rettet mot barn og fattigdom.  

NAV foreslås som riktig instans til å sette familier i kontakt med de lag og foreninger 

som har - eller ønsker tiltak for barn fra familier med manglende økonomisk resurs. 

Svømmegruppa anbefales også at foreldre betaler en egenandel for å skape 

eierskap til ungenes friplass. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Renate Øien 

Tlf.: 40 45 29 48 

Mail: svomming@skarphedin.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Svoemming 

Facebook: «I.L Skarphedin Svømming» 

https://www.facebook.com/SkarphedinSvomming/?fref=ts 
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Fotball 
Skarphedin fotball holder til på Sandvoll 

stadion og i Telemarkshallen. De er en viktig 

integreringsarena og ønsker derfor å legge til 

rette for at alle som ønsker kan delta på 

fotball. 

Medlemskap og medlemmer 

Fotball er åpent for alle. I 2015 var det omlag 400 medlemmer fra 7-18 år fordelt på 

39 lag. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr. 100,- Ingen familierabatt 

Deltakeravgift Kr. 600 - 2500,- avhengig 

av alder 

Ingen familierabatt 

Utstyr 

Alle spillere må selv stå for innkjøp av sko, leggbeskyttere og sokker. De yngste bør 

også ha med egen ball på trening. 

 

Annet 

Deltakeravgiften dekker organisert trening, kamper og lagets fotballdrakt. Enkelte 

fotballgrupper deltar på overnattingscuper (fra 13 år). Her kommer noen 

tilleggsutgifter på rundt kr. 2000-2500,-. 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Fotballen har en hovedregel på å fakturere deltakeravgift til alle, men de siste par 

årene har det hendt at de snakker med laglederne først for å se om noen trenger 

fritak. Ellers har fotballgruppa en praksis på at dersom deltakeravgiften ikke er betalt 

etter 1-2 purringer, så slettes kravet. Erfaringsmessig er det alt for mange som slik sett 

slipper unna på den måten, uten at de dermed er «fattige», påpeker Eika. 

Fotballgruppen kan godt tenke seg å gi friplasser, men de kan ikke stå for 

kartleggingen av fattige familier. Det er derfor viktig med en god ordning der NAV 

kontakter fotballederne med ønske om å vurdere redusert- eller fritak på avgift til 

enkelte barn som de mener har behov for dette. 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Brynjulv Eika 

Tlf.: 91 17 83 09 

Mail: eika@tmforsk.no 

Hjemmeside: http://www.skarphedin.no/Fotball  

Facebook: «I.L Skarphedin Fotball» https://www.facebook.com/IL-

Skarphedin-Fotball-328595843842922/?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/IL-Skarphedin-Fotball-328595843842922/?fref=ts
https://www.facebook.com/IL-Skarphedin-Fotball-328595843842922/?fref=ts
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Bø volleyballklubb 
Bø volleyballklubb er åpen for alle uansett ferdigheter, og er drevet av engasjerte 

studenter ved Høgskolen i Sørøst- Norge. De har lenge vært en liten klubb for spesielt 

interesserte, men i 2016 gikk de fra underskudd til overskudd, samt fra 15 medlemmer 

til om lag 60 – 70 medlemmer. Klubben blir en del av Skarphedin IL i 2017 

 

Medlemskap og medlemmer 

Per i dag har klubben om lag 45 spillere i alderen 6 

– 18 år. Disse er fordelt på lagene mini-volleyball for 

barn i alderen 6 -14 år, U15-laget (unge under 15 

år) og U17-laget jenter (jenter under 17 år). I tillegg 

har de et par stk. under 18 år på herrelaget da 

disse ikke har et eget juniorlag. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Kr. 100,- 

Treningsavgift Kr. 200,- mini-volleyball 

kr. 375,- U15 laget* 

kr. 1100,- - U17 laget* 

Utstyr 

Alle som ønsker delta må ha joggesko og treningstøy. Klubben står for 

resterende utstyr som ball, nett og klubbdrakt. 

*U15-laget = 1 trening i uken og ingen seriespill / U17-laget = 2 treninger i uken og 

seriespill. 

  

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Volleyballklubben jobber med å integrere flyktninger gjennom volleyballsporten, og 

har derfor dialog med Rjukan flyktningmottak, Bø flyktningmottak og leksehjelpen på 

Gvarv. 

Ingen andre tiltak for barn per i dag da det ikke har vært behov. Skulle de få 

forespørsel om aktivitet for barn og unge uten betalingsevne, vil de finne en løsning. 

De kan blant annet se på muligheten i å søke fattigdomsmidler eller andre 

støtteordninger, slik at barna kan delta på volleyball kostnadsfritt. 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Styreleder, Marius Norli  

Tlf.: 94 86 81 83 

Mail: marius_norli@hotmail.com 

Hjemmeside: Ingen hjemmeside pr i dag 

Facebook: «Bø volleyballklubb» https://www.facebook.com/bovolleyball/ 
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Skiskyttarlaget i Bø 

Skiskyttarlaget trener skiskyting, og gjennom samarbeid med langrennsgruppa i Bø, 

tilbyr de også langrennstrening for de som ønsker å øke skiferdighetene sine. 

Skiskyttarlaget har sine treninger på Nordbøåsen skianlegg. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Skiskyttarlaget er per i dag en relativt liten klubb med om lag 25 aktive utøvere i 

alderen 10 år og opp til senior. Av disse er ca. 19 stk. barn og unge i alderen 10 -18 

år. I prinsippet er skiskyttarlaget åpent for alle, men det lar seg dessverre ikke 

gjennomføre i praksis, da det krever en del egeninnsats fra barnet og hjemmet for å 

få mest ut av deltakelsen. Blant annet: 

1. Barn under 16 år må alltid ha en foresatt til stede under trening og konkurranser på 

grunn av våpensikkerhet. 

2. Det er behov for godt skiutstyr og bekledning 

for å kunne prestere best mulig både på trening 

og i konkurranser.  

3. Det forventes stor innsats fra foresatte med 

rullerende skyssordning og deltakelse på 

dugnader. 

4. Både barn og foresatte må sette av tid i 

helger til konkurransereiser. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Skarphedin IL 

Kr. 100,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr. 400,- 

+ 200,- våpenleie 

 

Utstyr 

Det anbefales å kjøpe godt utstyr, men for de som ikke har den muligheten er 

det mulig å låne skiutstyr av Bø frivilligsentralens utstyrsbank. Her kan kvaliteten 

på utstyret variere stort. Alle medlemmer får låne rulleski av langrennsgruppen 

i Bø om sommeren. 

 

Annet 

- Alle under 13 år får sponset ammunisjon, mens øvrige medlemmer må regne 

med en liten utgift til dette. 

 

- Klubben sponser startkontingent på konkurranser. 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Skiskyttarlaget er i teorien åpen for alle, men da denne sporten krever noe ekstra 
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innsats fra både barn og foresatte er det mange som ikke har kapasitet til å delta. 

For likevel å inkludere flest mulig, har skiskytterlaget et samarbeid med barneidretten 

hvor barn i 3. - 5. klasse kan delta på 3 - 4 økter à 2 timer, der barna kan få en 

smakebit av skiskyting uten å måtte forplikte seg over lengre tid. 

Ingen andre tiltak per i dag, men om noen ønsker å være med skal laget selvfølgelig 

være behjelpelig med å sponse deltakeravgiften. De kan også se på muligheten for 

å ha 1-2 åpne dager i året hvor alle kan få prøve seg på skiskyting. Det har dem 

kapasitet til. Men med tanke på at de allerede samarbeider med barneidretten, vet 

de ikke hvor mange nye barn de vil nå gjennom et slikt tiltak. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Turid Ofte Gundersen  

Tlf.: 40 43 64 43 

Mail: turid.gundersen@icloud.com 

Hjemmeside: boskiskytterlag.no 

Facebook: «Bø skiskyttarlag» 

https://www.facebook.com/groups/192636127413975/?fref=ts 

 

 

 

  

mailto:turid.gundersen@icloud.com
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BØ JU JITSU 

Bø Ju Jitsu er en relativt liten klubb med høy kvalitet og godt 

miljø. Målet er å tilby god Ju Jitsu med allsidig trening hvor alle i 

klubben skal trives og utvikle seg som utøver og menneske. Det 

er mulig å konkurrere for de som ønsker dette, men det er 

ingen krav for deltakelsen 

 

Medlemskap og medlemmer 

Rundt 15 - 20 medlemmer i alderen 10 -18 år 

Åpent for alle så lenge det er ledige plasser 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Medlemskontingent til 

Norges 

kampsportforbund 

Kr. 130 - 210,- Ingen familierabatt 

Treningsavgift Kr. 500,- Per termin  

Utstyr 

Drakt til om lag kr.1000,-. 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Klubben har ingen tiltak per i dag da det ikke har vært aktuelt. De gangene folk har 

vanskelig for å betale har klubben utsatt betalingen eller tilpasset på andre måter. 

De er åpne for å se hvilke andre løsninger de kan iverksette for å inkludere flere. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Torgeir Fredly 

Tlf.: 95 70 86 40 

Mail: torgeir.fredly@online.no 

Hjemmeside: www.bojujitsu.com 

Facebook: «Bø Ju Jitsu klubb» https://www.facebook.com/B%C3%B8-Ju-

Jitsu-klubb-100443056712871/?fref=ts 

 

 

 

  

mailto:torgeir.fredly@online.no
http://www.bojujitsu.com/
https://www.facebook.com/B%C3%B8-Ju-Jitsu-klubb-100443056712871/?fref=ts
https://www.facebook.com/B%C3%B8-Ju-Jitsu-klubb-100443056712871/?fref=ts
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Klatregruppa i Bø 

Klatregruppa i Bø er drevet av studenter med 

interesse for klatring, og der arrangering av 

barneklatring er et frivillig engasjement hvor 

studentene ønsker å videreføre klatregleden til 

yngre generasjoner. 

 

Klatring inne befinner seg i buldrerommet i 

kjelleren på treningssenteret på Grivimoen, mens 

uteklatringen foregår i klatreveggen i Uvdal. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Barneklatring er åpent for alle barn i alderen 6 år og oppover. Barna blir delt inn i to 

grupper. Gruppe1 består av barn fra 6 - 8 år hvor klatringen er fri med fokus på lek og 

moro. Gruppe 2 med barn fra 8 år og oppover får i tillegg innføring i klatreteknikker.  

Klatregruppen har ingen ungdomsgruppe per i dag, men dette ønsker de å 

igangsette. 

 

Antall barn som deltar varierer stort. Det er derfor ønskelig at deltakere gir beskjed til 

lederne når de tenker delta, slik at klatregruppa kan sikre nok plass, sko og 

instruktører. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Deltakeravgift Gratis inne og uteklatring 

Utstyr 

Det er ingen krav til utstyr, men det anbefales å ha på tøy som gjør at man 

kan bevege seg fritt. Klatresko og pulver til hendene får man låne av 

klatregruppa. 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det ble opprettet fritak for treningsavgift på kr. 50,- i 2017 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Leder, Maja Ophus 

Tlf.:  41 54 94 34 

Mail: Majaophus@gmail.com / klatregruppa@yahoo.no 

Facebook: «barneklatring i Bø» 

https://www.facebook.com/groups/1525531647776410/?fref=ts 

 

mailto:Majaophus@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1525531647776410/?fref=ts
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Bø Frivilligsentral 
Bø frivilligsentral er en lokal møteplass, åpen for 

alle, og med aktiviteter for store og små. Etter 

skoletid tilbyr lek og moro, gratis frukt og 

kiosksalg. 

Under Småbarnstreff åpner man gymsalen med 

lekematter med mer til glede for familiens minste 

barn. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Etter skoletid for barn i 5. - 7.klasse har i dag om lag 65 deltakende barn. 

Småbarnstreff er for de minste barna fra spedbarnsalder til 5/6år, og her deltar 15 

familier. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Etter skoletid Kr. 100,- per skoleår 

Småbarnstreff Kr. 30,- per familie 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Bø frivilligsentral jobber stadig med å sikre aktivitet for alle i alle aldersgrupper. For å 

kunne drifte sine tilbud er de avhengig av støtte, noe de får fra ulike instanser som 

kommune, tilskuddsordninger og sponsorer. Et av frivilligsentralens tiltak for å sikre at 

flest mulig kan delta i ulike aktiviteter er utstyrsbanken. Her kan alle låne tur- og 

fritidsutstyr helt gratis. Per i dag er det registrert 250 utlån i året. 

 

Bø frivilligsentral har også, i samarbeid med Bø Sommarland og næringslivet, 

ansvaret med å dele ut 50 sesongkort til barn/unge med dårlig råd. Dette gjøres i 

samråd med sosialkontoret.  

Frivilligsentralen stiller seg positiv til videre arbeid for å sikre at barn og unge fra 

familier med manglende økonomiske ressurser kan delta på ulike aktiviteter, også de 

som foregår på frivilligsentralen. 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Elisabeth Haugen 

Tlf.: 35 95 32 00 

Mail: bo.frivillig@redcross.no 

Hjemmeside: http://bofrivillig.no/ 

Facebook: «Bø frivilligsentral» 

https://www.facebook.com/frivilligsentralen/?fref=ts 

 

mailto:bo.frivillig@redcross.no
mailto:bo.frivillig@redcross.no
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BARNAS TURLAG BØ  

Barnas turlag arrangerer turer i nærområdet, én til to 

ganger i måneden, hvor det er mulighet å treffe 

andre barnefamilier. Arrangeres av frivillige 

aktivitetsledere. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Åpent for alle barn fra 0 -12 år. Foresatte har selv ansvar for sine egne unger på 

turene. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Deltakeravgift Gratis 

Ingen behov for utstyr 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak da aktivitetene er gratis. Men de ønsker å organisere en bedre 

skyssordning slik at flere kan delta.  

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Ingvil Olsen Djuvik 

Tlf.: 97 52 22 19 

Mail: ingvil_d@yahoo.com  

Hjemmeside: https://telemark.dnt.no/barnas-turlag-bo/ 

Facebook: «Barnas turlag Bø» https://www.facebook.com/Barnas-Turlag-

B%C3%B8-294008460766305/?ref=ts&fref=ts 
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TRILLEGRUPPA (BØ TURLAG)  

Bø turlag arrangerer lavterskel trilletur hver tirsdag, 

etterfulgt med kafebesøk.  

 

Medlemskap og medlemmer 

Gratis og åpent for alle med små barn som 

benytter barnevogn. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Caroline Li 

Tlf.: 91 39 69 87 

Hjemmeside: http://boturlag.no/ 

Facebook: «Trillegruppa (Bø turlag)» 

https://www.facebook.com/groups/458780250976530/?fref=ts 

 

FLATIN- OG VALEN GRENDEHUS - KLUBB 
Klubb siste torsdagen i måneden for 

barn fra Ulefoss, Gvarv, Lunde, Hørte og 

Bø. Her tilbys ulike aktiviteter som 

innebandy, kanonball, bordtennis, 

biljard, dart, tjukkas, airhockey, fotball, 

brettspill, disco/dansing, tegnekrok og 

mye mer. 

Medlemskap og medlemmer 

Åpent for alle i 1.- 4. klasse (juniorklubb), 

samt 5. - 10. klasse (ungdomsklubb).  

Per i dag deltar om lag 50 -70 unger i 

alder 1. - 4. klasse og ca. 20 - 30 unger i alder 5. - 10. klasse. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Inngang Kr. 30,- 

Det er muligheter å handle i kiosk. 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak, men klubben ønsker å se på muligheten å gi fri inngang til barn med 

behov. Eneste utfordring klubben opplever er å avgjøre hvem som oppfyller 

kriteriene. 
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Kontaktperson per 01.01.2017 

Ingebjørg Bø 

Tlf.: 90 12 12 16 

Mail: flatinvalen@gmail.com / ingebjorgbo@hotmail.com   

Hjemmeside: ingen hjemmeside 

Facebook: «Klubb valen junior og ungdomsklubb» 

https://www.facebook.com/Klubb-Valen-junior-ungdomsklubb-

1596112163955216/ 

 

 

Bø orienteringslag 

Bø orienteringslag er åpen for alle som ønsker å delta, selv uten medlemskap. Deres 

motto er « idrett for alle e». 

 

Orienteringslagets løyper er inntil 5 km fra Bø sentrum. Eks. i Breisås, Bø sommarland 

og lysløypa. I tillegg arrangeres frivillige helgeutflukter 

til andre steder i Telemark, Vestfold og Buskerud. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Bø orienteringslag har om lag 50 medlemmer per i 

dag. De fleste medlemmer er veteraner, men de har 

også mange familier og barn som deltar, spesielt ved 

sesongstart om våren. På et orienteringsløp med 50 - 

60deltakere, regner de med at om lag 20 av disse er 

barn og unge. 

Orienteringslaget praktiserer åpen deltakelse som innebærer at alle kan delta når de 

måtte ønske. I starten av sesongen arrangeres rekruttløp der veiledning gis i kart og 

kompass. Gjennom resten av sesongen arrangeres lavterskel treningsløp en gang i 

uken, og med jevne mellomrom arrangeres konkurranseløp for spesielt interesserte, 

samt turorientering som passer spesielt godt for familier. 

 

For de minste barna må man ha en foresatt til stede under orienteringstreningene. 

Mens de større barna kan delta alene, da alle treningene foretas gruppevis med 

minst en voksen tilstede i hver gruppe.  

 

Utgifter og utstyr 

Orienteringslaget ønsker å være inkluderende for alle og har derfor frivillig 

medlemskontingent. Dette dekker kart, treningsløp og startkontingent på stafetter og 

andre løp. For de som kun ønsker å delta på enkelttreninger, er det en liten avgift 

som dekker kart. Laget låner ut tidtaker og kompass til alle deltakere. 
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Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Frivillig 

medlemskontingent 

Kr. 200,- over 17år 

kr.100,- under 17år 

Kr. 350,- 

Enkelttreninger/ et løp Kr. 20,- pr pers Kr. 50,-  

Utstyr 

Av utstyr bør alle ha godt fottøy og bekledning. For spesielt interesserte er 

det også mulighet å kjøpe klubbdrakt. Denne koster mellom kr. 400,- - 

1000,-. 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak per i dag, men de ønsker å se på tilrettelegging ved behov. Eksempelvis 

bistå med gratis løp og organisert skyssordning. Per i dag operere medlemmene i 

laget og ledere med private avtaler for samkjøring. På orienteringsløp utenfor Bø 

arrangeres samkjøring der alle deltakere er med på å spleise på bensinutgiftene. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Styreleder, Steinar Lande.  

Tlf.: 97 52 63 51 

Mail: steinarlande@hotmail.com 

Hjemmeside: aktiv.hit.no/bo/olag 

Facebook: «Bø orienteringslag» https://www.facebook.com/orienteringbo/ 

 

  

mailto:steinarlande@hotmail.com
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Bø har tre registrerte kirkesamfunn, Bø kyrkjelyd, Bø pinsemenighet og Bø Normisjon. 

Selv om de har ulike ståsteder teologisk, fokuserer de på en felles tro på Gud og 

Jesus som de løfter frem på ulike måter og gjør dem i stand til og samarbeider på 

flere områder, blant annet med aktiviteter for barn og unge. 

 

Den Norske Kirke – Bø kyrkjelyd 

 

Søndagsskule Søndagsskoletilbud 

enkelte søndager. Her fortelles det 

bibelhistorier, synges og utføres 

hobbyaktiviteter.  

Medlemskap og medlemmer 

Bibelskulen er i hovedsak lagt opp for de 

minste, men enkelte søndager har de 

egne grupper for barn i 1. - 3.klasse og for de mellom 9 -12 år. Per i dag er det 

registrert 40 - 50stk barn med om lag 10 stk. per gruppe. 

Foresatte må følge ungene til gudstjenesten, men trenger ikke selv delta. Det 

serveres kirkekaffe etter søndagsskulen/gudstjenesten. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemsavgift Kr. 50,- pr år 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak, men åpen for å la barn fra familier med manglende økonomiske 

ressurser delta gratis 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Hanne Gudveig Stærk 

Tlf.: 91 60 59 86 

Mail: hgstae@gmail.com  

Hjemmeside: http://www.bokyrkje.no/Barn/søndagsskulen 
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Bø KFUK/KFUM speidere 
KFUK-KFUM-speiderne, i regi av den norske kirke, ønsker å gi 

medlemmene et møte med kristen tro, og bidra til 

ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig 

engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for 

naturens verdi. De ønsker å utvikle speidere til å bli aktive, 

ansvarsfulle og engasjerte medmennesker.  

 

Medlemskap og medlemmer 

Speideren er åpen for alle. Per dags dato har de om lag 40 deltakere og dermed 

god kapasitet til enda flere barn og unge. Medlemmene er fordelt på tre grupper. 

Stifinnergruppen (4. - 5. klasse), Vandrergruppen (6. -10. klasse) og Rovere (de som er 

ferdig med grunnskolen). Deltakere kan delta uten foresatte og har de behov for 

skyss kan dette ordnes med en av lederne.  

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem Familie 

Deltakeravgift Kr. 450,- Ingen familierabatt 

Utstyr 

- Drakt. Speiderskjorte til kr. 355 - 396,-. Komplett sett med merker er på kr. 75,-. 

 

- Tilleggskostnad på turer og speiderleir. 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er ingen tiltak per i dag, men speideren er selvfølgelig behjelpelig om noen 

ønsker delta men ikke har penger til det. Speideren har god økonomi, så de kan 

godt tenke seg og gi bort 3 - 5 friplasser. Det forutsetter at instanser som NAV eller 

barnevernet peker ut hvilke barn som har behov for slik tilrettelegging. 

 

Om barnet har andre spesielle behov som krever tilrettelegging, eksempelvis 

rullestolbruk, autisme eller lignende, må vedkommende ha med ledsager som kan 

følge opp barnet. 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Martin Stærk 

Tlf.: 91 57 70 e38 

Mail: Solvang188@gmail.com 

Hjemmeside: kmspeider.no/bo/ 

Facebook: «Bø speidergruppe» 

https://www.facebook.com/bospeiderguppe/?fref=ts 

mailto:Solvang188@gmail.com
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GIVE ME FIVE  
Trosopplæring for 5. klassinger, også kalt mini-konfirmasjon, med felles måltid og 

lek/turer etter samlingene. 

Alle som står som tilhører og medlem av den 

norske kirke får invitasjon til å delta, men det er 

åpent for alle, slik at de som ikke er medlem 

må melde seg selv på dette tilbudet. Holder til 

på Bø bedehus 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpent for alle 5. klassinger. Per i dag er det 24 

deltakende medlemmer på dette tilbudet. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemsavgift Kr. 250,- pr semester + kr. 50 per familie for 

middag 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak per i dag, men Bø kyrkjelyd ønsker tilby tilrettelegging eller gratis plasser 

for barn som kommer fra familier med manglende økonomiske ressurser, om det er 

behov for det. Dette gjelder alle deres aktiviteter for barn og unge. Per i dag har 

soknerådet unnlatt å kreve betaling om familier ikke har betalt medlemskontingent 

etter utsendt purring. For å kunne innføre tiltak om friplasser er det behov for en 

ordning som kan peke ut hvilke barn og unge som har dette behovet. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Signe Vreim Østtveit 

Tlf.: 97 18 21 46 

Mail: signesi@nenett.no 

Hjemmeside: http://www.bokyrkje.no/barn/Give-me-five 
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BARNEKORA I BØ  
Holder til i Bø bedehus. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpen for alle fra 3 år og oppover til fylte 15 år. 

Deretter kan en bli med i Kyrkjekoret. Peer i dag 

har de 36 medlemmer mellom 3 -18 år, fordelt på fire alderstrinn. Minikoret 3 -5 år, 

SingLett 1.- 4. klasse, Seltin 5. klasse og opp til 15 år og Kyrkjekoret  fra 15 år og 

oppover. 

 

Åpent for alle, men de som melder seg inn forplikter seg til å komme på øvelser og 

opptreden. 

Det foretrekkes at foresatte ikke er til stede i øvingslokalet, men de kan selvfølgelig 

sitte i naborommet å ta seg en kaffekopp og snakke med de andre foreldrene under 

øvelsen. 

 
Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Deltakeravgift Kr. 250,- pr semester 

Alle får låne korskjorte ved opptreden. 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er ingen tiltak per i dag, men er det behov ønsker de finne en løsning. 

 

Kontaktperson pr. 01.01.2017 

Rolf Axelsen Lie og Grete H. Sele. 
Tlf.: 95 18 31 14 

Mail: rolf@bokyrkje.no 

Hjemmeside: korskulen.no 

Facebook: «Korskulen i Bø». https://www.facebook.com/Korskulen-i-

B%C3%B8-175223589183671/ 
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Bø Normisjon 

 

 
Barneklubben 
Klubb med hobbyaktiviteter, lek og moro. Holder til i Bø bedehus 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpent for alle barn i alderen 4 – 9 år. Per i dag er det om lag 16 

deltakere som går fast, mens en håndfull andre barn kun er 

innom av og til.  

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Deltakeravgift Kr. 200,- året 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak per i dag, men deltakeravgiften slettes om ikke deltakere betaler etter 

utsendt purring. 

 

Barneklubben ønsker å være med i en ordning med å tilby tilrettelagt/gratis plasser 

for barn som kommer fra familier med manglende økonomiske ressurser. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Veronika Olsen, Gunnar Klingberg og Signe Vreim Østtveit. 

Tlf.: Olsen tlf: 93 61 32 65, Klingberg tlf: 90 14 97 58, Østtveit tlf: 97 18 21 46. 

Mail: Østtveit - signesi@nenett.no.  

Hjemmeside: http://www.bonormisjon.no/barneklubbenny.html 

Facebook: «Barneklubben» https://www.facebook.com/Barneklubben-

430257040424018/?fref=ts 

 

 

  

mailto:signesi@nenett.no
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FredagsBit  
Ungdomsklubb på Bø bedehus for alle fra 8. 

klasse og oppover. Styres av ungdommen selv, 

med en voksen person til stede på 

klubbkveldene. 

Enkelte klubbkvelder arrangeres happenings som 

eksempelvis filmkveld med overnatting og 

bowling/pizzatur. 

Medlemskap og medlemmer  

Rundt 30 deltakere ukentlig. Og rundt 50 deltakere på større arrangement 

Utgifter og utstyr 

Frivillig medlemskontingent som inkluderer turer, pizza og brus. Om man vil delta 

gratis og kjøpe dette ved siden av, koster det kr. 60,- per gang. Da vil det også 

forekomme noe utgift for enkelte turer. 

 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Gratis eller frivillig medlemskontingent kr. 300 

halvår/kr. 550,- året 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak. Åpen for alle. Kun mat, snacks og arrangement som koster noe 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Magnhild Vikane 

Tlf.: 46 91 06 21 

Mail: magnhild.vikane@gmail.com  

Hjemmeside: http://www.bonormisjon.no/fredagsbit.html 

Facebook: «FredagsBIT» 

https://www.facebook.com/groups/398568473563386/?fref=ts 
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Bø pinsemenighet 
 

 

Lørdagstreff og Lørdagstreff+ 
Lørdagstreff er åpent for alle, og tilbyr barn og unge 

ulike formingsaktiviteter, sang, lek og bibelfortellinger. 

Avsluttes med felles måltid.  

 

Medlemskap og medlemmer 

Lørdagstreff er for alle barn. Lørdagstreff + er for barn fra 

5. klasse og oppover.   

I tillegg arrangerer Bø pinsemenighet dag- og 

helgeaktiviteter en gang i året som arrangementene 

Barnas jubeldøgn, Hallovenn, Barnas juleverksted, 

Barnas påskeverksted og 24-hour festival. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Frivillig medlemskontingent på kr. 100,- året 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Gratis og åpent for alle, derfor ingen iverksatte tiltak. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Lørdagstreff – Nina M. Bakkåker, Lørdagstreff+ - Ruth Haugland 

Tlf.: Nina – 95 06 81 42, Ruth – 91 81 01 57 

Mail: Nina – nmhb@online.no   

Hjemmeside: http://bo-pinsemenighet.no/wp/barn/barnas-lordagstreff/ 

Facebook: «Bø pinsemenighet, Soar» https://www.facebook.com/B%C3%B8-

Pinsemenighet-Soar-1566944590214771/?fref=ts 
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Åpent hus 

Åpent hus for alle, hver tirsdag etter skoletid.  

Her får barn og unge leksehjelp, middag, lek og 

aktiviteter. Foresatte er også hjertelig velkommen til å 

delta og spise felles middag. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Per i dag har Åpent hus 20-25 deltakende barn og unge. 

 

 

 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Kr.100,- pr semester for mat 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak per i dag, men det opereres med frivillig medlemskontingent etter 

betalingsevne. Det innebærer at de som kan betale mer enn 100,- i 

medlemskontingent gjør det. På den måten kan de med dårlig økonomi slippe 

medlemskontingentet. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Nina M. Bakkåker 

Tlf.: 95 06 81 42 

Mail: nmhb@online.no   

Hjemmeside: http://bo-pinsemenighet.no/wp/ 

Facebook: «Bø pinsemenighet, Soar» https://www.facebook.com/B%C3%B8-

Pinsemenighet-Soar-1566944590214771/?fref=ts 
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BØ OG LIFJELL TURRIDNING AS 

Nyoppstartet turridning for alle, uansett alder, ferdigheter og 

behov.  Deres mål er og gjør alt de kan for å oppfylle folks 

ønsker og drømmer på hesteryggen, så langt dette lar seg 

gjøre. Ridningen holder til på Hørte fra 1. mai til etter 

høstferien og oppe på Lifjell fra midten av juli til midten av 

august. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Tilbyr egen barneridning for barn i alderen 6 -10 år og 11-14 år. 

I tillegg kan alle aldersgrupper kjøpe times- og dagsridning. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Dags og timespriser Kr. 250 – 1700,- 

Barneridning, 6 ganger Kr. 1500,- 6-10 år 

Kr. 1850,- 11-14 år 

Åpen stalldag med 

fiskedam 

Kr. 50,- 

Utstyr 

All utstyr inkludert 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak per i dag, men for å ha et rimelig tilbud til publikum arrangeres åpen 

stall/familiedager to ganger i året med om lag 100 besøkende. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Ragnhild Rekanes 

Tlf.: 90 41 26 03 

Mail: boturridning@outlook.com  

Hjemmeside: http://boturridning.simplesite.com/432346231 

Facebook: «Bø og Lifjell Turridning AS» 

https://www.facebook.com/B%C3%B8-og-Lifjell-Turridning-As-

1533456810303573/ 

 

AS aktører 

https://www.facebook.com/B%C3%B8-og-Lifjell-Turridning-As-1533456810303573/
https://www.facebook.com/B%C3%B8-og-Lifjell-Turridning-As-1533456810303573/
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ZUMBA – MAXIMA HELSE AS 
Maxima helsestudio tilbyr Zumba for barn med enkle trinn og 

fri bevegelse i sentrum. Deres ønske er at barn skal være i 

aktivitet både fysisk og sosialt. Maxima er privat drevet. 

 

Medlemskap og medlemmer 

Åpen for alle i 2. - 4. klasse, samt 5. - 7. klasse. Hver gruppe 

har plass til 13 - 15deltakere. 

 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Deltakeravgift Kr. 600,- per semester 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Siden Maxima er privat eid har de ingen tiltak per i dag. De har heller ingen ønske 

om rabatter eller betalingsfritak siden deltakerutgiften er på et rimelig nivå. Om 

kommunen derimot kan gi tilskudd til Maxima, slik at de kan tilrettelegge for barn fra 

familier med manglende økonomiske ressurser ønsker de mer enn gjerne et 

samarbeid. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

May Lene Lio 

Tlf.: 35 95 12 48 / 99 02 72 01 

Mail: may.lene@maximahelse.no 

Hjemmeside: http://www.maximahelse.no/ 

Facebook: «Maxima helse AS» https://www.facebook.com/maximahelse/ 

 

  

mailto:may.lene@maximahelse.no
mailto:may.lene@maximahelse.no
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BØ KULTURSKULE 
Bø kulturskule er et kulturpedagogisk servicesenter i kommunen, en 

instans som er med på å knyte sammen blant annet Bø 

juniorspelemannslag, Bø skulemusikk og Bø ungdomskorps. På den 

måten kan lagene dra nytte av hverandre, noe som styrker blant 

annet lagenes eksistens, medlemskap, kunnskap og økonomi.  

 

Gjennom kulturskulens aktiviteter ønsker de å gi hver enkelt elev vekstmuligheter; 

både kunstnerisk, intellektuelt og sosialt. Kulturskulen skal arbeide for å stimulere til 

interesse for kultur ved å arrangere konserter, utstillinger og ulike framføringer der 

flere kunstuttrykk møtes. Kulturskulen skal bidra til å utvikle ett godt oppvekst- og 

kulturmiljø i Bø kommune. 

 

Kulturskulen tilbyr: 

- Musikk og bilde for barn på SFO 

- Barne- og ungdomsteater for 5. klassinger og oppover – i regi av Bø ungdomslag 

- Maleklasser/visuell kunst 3. - 6.klasse og fra 7. klasse  

- Moderne dans/danseverksted fra 2. klasse 

- Forskjellig instrumentlære fra 4. klasse og oppover, som fløyte, klarinett, saksofon, 

trompet, waldhorn, trombone/baryton/tuba, slagverk, hardingfele, piano, gitar/el-

gitar, bassgitar 

- sang fra 4.klasse  

- band fra 8.klasse  

I tillegg arrangeres kvedarkurs og ungdom kan bli med i Akantus-koret. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Åpent for alle mellom 6 -19 år, men det må søkes om plass. Per i dag har kulturskulen 

290 plasser fordelt på 230 barn, der enkelte barn har to aktiviteter.  

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Individuell opplæring kr. 3081,- per skoleår 

Gruppe opplæring kr. 2553,- per skoleår 

Barne- og 

ungdomsteater 

Kr. 1500,- per skoleår 

(betales til Bø ungdomslag) 

Korpsinstrument Kr. 1500,- per skoleår (betales til Bø skulemusikk) 
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Utstyr 

- Hardingfele kan leies av Bø juniorspelemannslag.  

- Blåseinstrumenter kan lånes av Bø skulemusikk og øvrige instrumenter må 

anskaffes selv. 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Kulturskulen har gitt friplasser på gruppetilbud ved ikke å registrere enkelte elever inn i 

systemet. Men f.o.m 20. februar 2017 ble det bestemt at Kulturskulen kan tilby 

registrerte friplasser til enkeltelever, så lenge det er innenfor budsjettets rammer. 

Kulturskulen ønsker organiserte rammer rundt friplassordningen, og her kan NAV være 

en god støttespiller påpeker Kulturskulerektor Guri Røsok 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Guri Røsok 

Tlf.: 35 05 92 23 / 99 39 11 71 

Mail: guri.rosok@bo.kommune.no  

Hjemmeside: http://www.bo.kommune.no/bokulturskule/ 
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BØ JUNIORSPELEMANNSLAG 
Bø juniorspelemannslag er et lag for barn og unge 

som spiller hardingfele. Deres mål og ønske er å føre 

den rike hardingfeletradisjonen videre, ved lokal 

opplæring og fremføringer rundt om. De deltar på 

kappleiker, konserter og festivaler, både enkeltvis, 

gruppevis og som lag. 

 

 

Medlemskap og medlemmer  

Per i dag blir man medlem i Bø juniorspelemannslag ved å starte med 

hardingfeleundervisning på kulturskulen. 

Det er registrert 15 barn og unge i alderen 9 - 17 år per i dag 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Kr. 100,- året 

Medlemskontingent 

med opplæring via 

kulturskulen 

Kr. 2553,- 

Utstyr 

Leie fele – kr. 200,- året 

 
Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak per i dag, men ved behov kan en søke friplass gjennom kulturskulen, samt 

få fritak på feleleie. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Guri Røsok og formann, Gro Røiland 

Tlf.: Guri – 35 05 92 23 / 99 39 11 71, Gro – 93 02 23 98 

Mail: guri.rosok@bo.kommune.no / groroiland@hotmail.com  

Facebook: «Bø juniorspelemannslag» 

https://www.facebook.com/groups/1521112184802566/?fref=ts 
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BØ SKULEMUSIKK 
Formålet for Bø skulemusikk er å fremme musikklivet 

i Bø ved å gi musikantene en god 

musikkopplevelse, arbeide for å fremføre god 

musikk, skape kameratskap i et positivt miljø og spre 

trivsel der korpset opptrer. 

 

Medlemskap og medlemmer  

I 2016 hadde Bø skulemusikk totalt 75 medlemmer 

fra Bø, fordelt på 16 nybegynnere, 10 aspiranter og 

49 i hovedkorpset. Fra 4. klasse kan man bli medlem gjennom opptak på 

korpsinstrument gjennom Bø kulturskule, med både individuell- og 

gruppeundervisning. Kan være medlem frem til fylte 25 år. 

 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem søskenmoderasjon 

Medlemskontingent 

med undervisning 

gjennom Bø kulturskule 

Kr. 1500,- i året Kr. 2600,- 

Medlemskontingent 

uten undervisning 

Kr. 750,- året Se hjemmeside for 

andre 

søskenmoderasjoner 

Utstyr 

- Låner ut korpsinstrument 

- Alle må ha egne bukser, sokker, sko og skjorter. Resten av uniformantrekket 

får man låne av korpset. 

Annet 

- Egendelen for et helgeseminar, kr. 600,-.  

- Egendelen på turer varierer på innland/utland, og er pr dags dato på ca. kr. 

3000,- på en utenlandstur. 
 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Skulemusikken gjør individuelle vurderinger når det kommer til barn med spesielle 

behov, og har til en hver tid medlemmer med tilrettelagte avtaler. Dette skjer ved 

kommunikasjon med styreleder og Bø kulturskule. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Styreleder, Laila Jørgedal 

Tlf.: 47 34 91 19 

Mail: laila.jorgedal@bo.kommune.no  

Hjemmeside: www.skulemusikken.no/ 

Facebook: «Bø skulemusikk» 

https://www.facebook.com/groups/1655095048108266/?fref=ts 

https://epost.midt-telemark.no/OWA/redir.aspx?C=9wrBUf5LbF2GbmFzaw-BdLqWaoNJI1X4OEzrvBvT_as7oULvyJvVCA..&URL=mailto%3alaila.jorgedal%40bo.kommune.no
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BØ UNGDOMSLAG 

Bø ungdomslag er eier av Sandvin ungdomshus 

og tilbyder av barne– og ungdomsteater 

gjennom Bø kulturskule. 

 

 

Medlemskap og medlemmer  

Ungdomslagets medlemstall har gått noe ned de siste årene og er pr i dag på 45 

medlemmer, der 18 av disse er medlem gjennom opptak på Bø kulturskule. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent 

med opplæring via 

kulturskulen 

 

Kr. 1500,- pr semester 

Medlemskontingent 

utan undervisning 

 

Kr. 300,- året 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Det er ingen tiltak per i dag, men ungdomslaget kan se om det er mulig å innføre 

enkelte tiltak ved behov. Eksempelvis ønsker ungdomslaget å legge til rette før økt 

aktivitet på Sandvin. De kan derfor se på muligheten å stille Sandvin og Sandvin 

parken til disposisjon, også for de med manglende økonomisk ressurs. Ellers er mye av 

drifta av ungdomslaget basert på dugnad, noe som gjør at en kan se på andre 

tiltak, så lenge medlemmer under tiltak samt foresatte er med å bidra på dugnad. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Randi Stokland 

Tlf.: 47630243 

Mail: bungdomslag@gmail.com 
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BØ UNGDOMSKORPS 
Bø ungdomskorps er et janitsjarkorps for musikkglade 

mennesker. De spiller et variert repertoar og har en 

sosial profil. 

 

Medlemskap og medlemmer  

Åpent for alle i alderen 16 - 75år med forkunnskap i 

sitt instrument. De fleste rekrutter hentes fra 

skulemusikken etter fylte 18 år når de er ferdig med 

opplæringen via kulturskulen. Per i dag har de om lag 30 medlemmer der om lag 1/3 

er under 26 år. 

Utgifter og utstyr 

Utgifter Enkeltmedlem 

Medlemskontingent Kr. 50,- unge/student 

kr. 100,- voksne 

Utstyr 

Utlån av instrumenter. Ingen behov for uniform 

 

 

Status på tiltak per i dag, samt aktørens ønske om igangsettelse av tiltak. 

Ingen tiltak per i dag, da det ikke har vært behov. Medlemskontingent er en 

symbolsk sum, slik at en fint kan tilrettelegge om det skulle være vanskelig å betale 

denne. 

 

Kontaktperson per 01.01.2017 

Kjell Stundal 

Tlf.: 35 06 06 80 / 90 12 75 13 

Mail: kjell.stundal@musikk.no  

Hjemmeside: «Bø ungdomskorps» https://www.facebook.com/B%C3%B8-

ungdomskorps-192677614083400/?fref=ts 
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3. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Oversikt over alle aktører og aktiviteter i Bø kommune 

Bø kommune har totalt 26 registrerte aktører, som tilbyr over 35 ulike aktiviteter for 

barn og unge mellom 0 - 18 år. Totalt har 9 av 26 aktører en form for tiltak for barn og 

unge fra familier med manglende økonomiske ressurser. Blant de 9 aktørene, er det 4 

stk. som opererer med å slette medlemskontingent etter utsendt purring. 3 av 26 har 

tiltak for flykninger og 3 av 26 har gratis aktiviteter.  

 

Nr. Aktivitet Aldersgruppe Minimum 

kostnad 

Må ha 

utstyr* 

Tiltak pr 01.03.2017 

1 Alpint 6-18 år 2800,-  Ja Ingen tiltak 

2 Telemarksgruppa 6-18 år 2800,- Ja Ingen tiltak 

3 Barneidrett 4-10 år 250 -400,- J/t Slette purring 

4 Fotball 7-18 år 700 -

2600,- 

Ja Slette purring 

5 Friidrett 5-18 år 100,- J/t For flykninger. Ellers 

ingen tiltak 

6 Håndball 8-18 år 600 -

1200,- 

J/t 3-4stk under tiltak 

7 Langrenn 8-15 år 600 -

1100,- 

Ja Ingen tiltak 

8 Svømming Baby +  

6-18 år 

1100-

2400,- 

Ja For flykninger. Ellers 

ingen tiltak 

9 Skiskyttarlaget 10-18 år 700,- Ja Samarbeid med 

barneidretten 

10 Bø Ju Jitsu 10-18 år 630 -710,- Ja Ingen tiltak 

/korrigert purring 

11 Bø Volleyball 6-18 år 300 -

1200,- 

Ja For flykninger. Ellers 

ingen tiltak 

12 Klatregruppa i Bø 6-ca.14 år 50,- Nei Ingen tiltak 

13 Etter skoletid 5 - 7.klasse 100,- Nei Ingen tiltak 

14 Småbarnstreff 0-ca.5/6 år 30,- Nei Ingen tiltak 

15 Barnas turlag Alle barn Gratis Nei Gratis 

16 Trillegruppa i Bø Alle i vogn Gratis Nei Gratis 

17 Flatin- og Valen 

grendehus 

1- 4.klasse og 

5-10.klasse 

30,- Nei Ingen tiltak 

18 Bø Orientering Alle 20 -200,- Nei Ingen tiltak 

19 Sprell Levende - 

søndagsskule 

1.klasse -12 

år 

50,- Nei Ingen tiltak 

20 KFUK/KFUM speidere 4.klasse -18 

år 

450,- Ja Ingen tiltak 

21 Give med five 5.klasse 250,- Nei Ingen tiltak 

22 Barnekora i Bø 3 -18 år 250,- Nei Slette purring 

23 Barneklubben 4-9 år 200,- Nei Ingen tiltak 

24 FredagsBit 8.klasse og 

oppover 

Gratis – 

550,- 

Nei Gratis 

25 Lørdagstreff / + 0-18 år Gratis – 

100,- 

Nei Gratis 
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26 Åpent Hus Alle Gratis -

100,- 

Nei Gratis 

27 Bø og Lifjell 

turridning AS 

6-14 år 50 -1500,- Nei Åpen dag 

28 Zumba – Maxima 

helse AS 

2 - 7.klasse 600,- J/t Ingen tiltak 

29 Bø Kulturskule 1.klasse – 18 

år 

1500 -

3081,- 

Nei Friplasser 

30 Bø 

juniorspelemannslag 

4.klasse og 

oppover 

100 - 

2553,- 

Ja Friplass/gratis lån av 

utstyr 

31 Bø skulemusikk 4.klasse og 

oppover 

750 -

1500,- 

Nei Tilrettelegging 

32 Bø ungdomslag 5.klasse og 

oppover 

1500,- Nei  

33 Bø ungdomskorps 16 år og 

oppover 

50,- Nei Ingen tiltak 

*Utstyr: Ja = krever en del ekstrautstyr, Nei = ingen behov for utstyr, J/T = aktøren 

oppfordrer å ha joggesko og passende treningstøy 

 

Lag og foreningers holdninger til å gi særtilbud 

Alle aktører stiller seg positiv til å sikre at alle barn og unge kan få delta på deres 

aktiviteter - også barn som kommer fra familier med manglende økonomiske 

ressurser. Noen aktører har allerede tiltak for å sikre dette pr i dag, mens de som ikke 

har det, stiller seg positive til å være med i en fremtidig ordning. 

 

Hva må til for at lag og foreninger skal kunne innføre tilrettelegginger 

Det er flere aktører som ønsker å iverksette tiltak ved behov, men påpeker at det må 

foregå på en organisert måte. De ønsker en instans som kan peke ut hvilke barn som 

har behov for tilrettelegging, da aktørene selv ikke føler dette er en objektiv rolle de 

kan ta på seg. Her har NAV blitt utpekt fra flere aktører som den naturlige instansen 

som kan håndtere dette, da de har nær kontakt med de familier som har dette 

behovet.  

 

Hvordan bør kommunen gå frem – hvilke tiltak 

1. Under kartleggingen kom det frem hvor vanskelig det var å finne de ulike 

aktivitetene som tilbys i Bø. Her kan det være en god ide å lage en oversikt som kan 

legges ut på kommunens hjemmeside, slik at alle barnefamilier i Bø lett kan finn 

egnet aktivitet til sitt barn. 

 

2. Alle aktører stiller seg positiv til tilrettelegging, men det mangler en form for 

organisering av tiltak. Her anbefales det å oppmuntre NAV til å bidra som den 

instansen som kan peke ut hvilke barn og unge som har behov for tilrettelegging, og 

videre være et bindeledd mellom barnets familie og aktørene som tilbyr aktivitet. 

Aktørene er bekymret for at en vurdering av friplasser ikke kan gjøres objektivt av 

aktøren selv, og at de heller ikke kan innhente informasjon som kan bekrefte om de 
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enkelte familiene har behov for friplass. Derfor bør NAV Bø kobles inn som organisator 

av friplasser. 

 

3. Gjennom samtale med de ulike aktørene, viser det seg at de ikke har økonomiske 

utfordringer i forhold til tilrettelegging per i dag. De fleste har derfor kapasitet til å 

foreta en tilrettelegging på rundt fem barn per aktivitet. 

Likevel kan det være lurt å tenke fremover, slik at dette ikke blir et hinder i fremtiden. 

Spesielt da det er stor sannsynlighet for at flere enn fem unger ønsker å delta på en 

og samme aktivitet. Her kan eksempelvis både Bø kommune og NAV øremerke 

midler til arbeid mot barnefattigdom, der lag og foreninger som sikrer aktivitetstilbud 

og tilrettelegging kan søke på midlene.  

 

5. For å sikre at alle barn og unge får muligheten til å delta på ulike fritidsaktiviteter, 

er det viktig med god kommunikasjon med de ulike aktørene. Her anbefales det et 

årlig møte mellom lag, foreninger, NAV og Bø kommune. På denne måten kan man 

følge opp den iverksatte ordningen, finne gode løsninger på eventuelle utfordringer 

og samarbeide om veien videre. 

 

6. På enkelte aktiviteter kan det også være behov for oppfølging av foresatte, både 

med tanke på selve aktiviteten og på skyss til de ulike arenaene aktivitetene foregår 

på. Om det er familier med unger som krever ekstra oppfølging, der de selv ikke kan 

påta seg rollen, kan kommunen bidra ytterligere med å koble inn 

støttekontaktordningen i kommunen. Her kan det åpne seg muligheter som å 

opprette en aktivitetskontakt/ledsager for barn med spesielle behov – både enkeltvis 

og gruppevis. 

 

4. Handlingsplan 
Ut i fra kartleggingen foreslås fire punkt som kommunen kan arbeide videre med, for 

å sikre at barn fra familier med manglende økonomiske ressurser kan delta på minst 

en organisert fritidsaktivitet: 

 

 

1 

 

Lage en oversiktlig liste over de ulike aktivitetene som tilbys i Bø og 

legge denne ut på hjemmesiden slik at alle innbyggere lett kan 

finne en aktivitet som passer sitt barn. 

 

 

2 

 

Få til et samarbeid med NAV Bø, slik at NAV kan være den 

instansen som avgjør hvilke barn som har behov for 

tiltak/tilrettelegging i de ulike aktivitetene. 

 

 

3 

 

Øremerkede midler til videre arbeid mot barnefattigdom. 
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4 

 

 

Samle aktørene, kommunen og NAV- årlig, for oppfølging og 

samtale rundt videre samarbeid for å sikre at Bø kommune har 

gode tiltak for og sikre gode fritidsaktiviteter for alle barn og unge i 

Bø kommune. 

 

 


