




Hva er ALLEMED?

• ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det 
lettere å inkludere alle barn og unge i 
fritidsaktiviteter uavhengig av familiens 
økonomi.

• Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne 
ut hva som kan gjøres for å få alle med.

• Utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og 
utenforskap blant barn og unge.





ALLEMED for 
kommune

• I starten av 2018 lanseres 
et nytt ALLEMED-verktøy 
som er rettet mot ansatte i 
kommuner.

• ALLEMED i kommuner skal 
skape bevissthet og ideer 
til konkret handling som 
kommunen kan gjøre alene 
og i samarbeid med 
frivilligheten.

• Bidrar til å realisere 
Fritidserklæringen.



ALLEMED – et verktøy for 
inkludering





Fritidserklæringen

• Erklæringen bygger på barnekonvensjonen.

• Kommune, frivillighet og staten forplikter seg 
til å jobbe sammen for at alle barn skal få 
mulighet til å delta jevnlig i minst én 
organisert fritidsaktivitet, uavhengig av 
foreldres sosiale og økonomiske situasjon.

• Understreker at de gode løsningene for å få 
barn med finnes lokalt, og oppstår når 
kommune og frivillighet gjør en innsats både 
hver for seg og sammen bygger broer inn i 
fellesskapet.



ALLEMED har bidratt til
• Bydel Østensjø – Alle klubber forenes under en 
ALLEMED-logo og alle klubber i bydelen 
oppfordres til å ha en ALLEMED-koordinator.

• Organiserte kjøregrupper til og fra aktiviteter.

• Utstyrskasser og bytteordninger.

• Lettere synlig informasjon om finansielle 
støtteordninger på nettsider, fakturaer osv.

• Modum kommune – alle klubber må vise at de 
er en ALLEMED-klubb for å motta støtte.

• Barn fra 1.-7. klasse i Åmli kommune får 
dekket kontingenten til en valgfri 
fritidsaktivitet.



Og hva nå…?

Dersom dere vil jobbe videre med å få alle 
med, foreslår vi:

• Teamdugnad: Ca 1 times gruppearbeid for 2-
20 deltakere der dere blir enige om konkrete 
grep din leder-, trener- eller styregruppe vil 
ta framover.

• Stordugnad: Ca 1 times opplegg for grupper 
på 20-200 deltakere som bidrar til 
bevisstgjøring om konkrete handlinger den 
enkelte kan ta for å inkludere flere.



thalesk@kfuk-kfum.no

980 17 886

http://www.allemed.no/









