
Bydel Gamle Oslo

▪ Områdeløft i delbydeler begrunnes i komplekse levekårsutfordringer: Nedre Tøyen, 
Enerhaugen og Grønland

▪ Stedsanalyse – kunnskapsgrunnlag: 
- Høy andel befolkning med innvandringsbakgrunn (ca. halvparten av innbyggerne ca. 
tre fjerdedeler blant befolkning under 16 år )
- Høy flyttehyppighet; hver tredje beboer på flyttefot årlig (men tilsvarende for indre 
bydeler i Oslo) – forklaring kommunale leietakere, ustabile kontrakter i privat leie
- 3 av de 4 nabolagene/delbydelene med høyest barnefattigdom* i Bydel Gamle Oslo; 
Nedre Tøyen (63,7%) og Grønland (55,2 %), Enerhaugen (49,2 %), sammenligning 
Fossum (50,9%), Oslo (17,5%).
- For øvrig: Lav sysselsettingsgrad, lavt utdanningsnivå, forskjell på majoritetsnorsk og 
minoritetsnorsk befolkning

▪ Strategier i områdeløft for å møte problemstillingen (2018):
1. Forbedring av boligsituasjon og oppvekstmiljø
2. Utvikling av skapende møteplasser - > tiltak som fremmer engasjement, 

deltakelse og aktivitet knyttet til friluftsliv: Frigo Ø på snø og sjø del av områdeløft 
Tøyen fra 2016 

* 2013-15 Andel barn 0-17 år i hushold med vedvarende lavinntekt (3 år, EU-60), AFI 



Geografisk avgrensede satsinger



Like muligheter og et felles utgangspunkt

Oslo kommune

Bydel Gamle Oslo

Enhet for barne- og ungdomstiltak



FRIGO AKTIV- TRYGG- GLAD ☺

• Startet som 
Friluftssenter i 1995

• Støttet i 10 år gjennom 
Områdeløft Oslo indre 
Øst

• Byomfattende 
skolesamarbeid

• Fritidsgrupper og ferier 
for barn og unge i Bydel 
Gamle Oslo



Mål
• Integrerende 
-samarbeid og felles opplevelse

• Helsefremmende
- lystbetont tilrettelagt aktivitet

• Sosialt utjevnende
- gratis, åpent for alle, bra utstyr



Suksess kriterier:

• Erfaring

• Godt omdømme

• Kompetanse (ansatte)

• Samarbeidspartnere på tvers i 

bydel, skoler og andre friluftsorganisasjoner

• Økonomisk «spleiselag»

• Utstyrslageret



E.Astrup
Allmen-
nyttige 
stiftelse

Skoleturer

Byomfattende

Åpne 
møteplasser

Bufdir

Frivillige 
organisasjoner

Ferietilbud

BGO

Bufdir

Gruppe-
tilbud BGO

RN. plass

Jordal 
Skatepark

Skoler i Oslo 
søker FRIGO
Gratis lån av 
utstyr

Økning i 
aktivitet 30% 

2017: 17 skoler

Utvikle kjennskap, kunnskap, 
kompetanse og samspill

Sjøkorpset, Skiforeningen, 
DNT/Sørenga, KNS Vindskift, 
Barnas Røde kors, Tøyen 
sportsklubb- «Ø på snø og 
sjø» 

Barn og unge 
i alle skolens 
ferier

Aktiviteter på 
fritid: etter-
middag, kveld,
helg

Styrking og 
utvikling 2016-



UTSTYRSLAGERET
BASEN FOR ALLE AKTIVITETER



Opplevelser av mestring  



Felles referanse-rammer



Noen tall fra 2017

o Utstyrslageret: 35 000 utlån av gratis utstyr

o Skoleturer: 7800 skoleelever på tur

o 150 barn i faste ukentlige fritidsgrupper (BGO)

o 170 barn og unge på langturer med flere overnattinger

o Åpne møteplasser hver dag gjennom hele året



Takk for oppmerksomheten


