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Hvordan kan personer med 
utviklingshemming gis mulighet til 

deltakelse i selvvalgte kultur- og 
fritidsaktiviteter?



FRITID MED BISTAND - TRINN FOR TRINN

• Første møte
• Ønsker, behov og drømmer
• Fritidsaktivitet
• Valg av aktivitet
• Finne tilrettelegger
• Inkludering
• Oppfølgning og evaluering



STØTTEKONTAKTTJENESTEN

 Individuell støttekontakt
 Deltakelse i en aktivitetsgruppe
 Et individuelt tilbud i samarbeid med en 

frivillig organisasjon
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 bokstav b



Hvem er de utviklingshemmede i dag og 
hvordan oppfattes de?

Hva betyr deltakelsen for 
fritidsorganisasjoner og den 

utviklingshemmede selv?



FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTET
«AKTIVE MULIGHETER»

Asker, Gjøvik, Drammen og bydel Gamle Oslo:
• Prøve ut metoden Fritid med Bistand
Nordlandsforskning:
• Dokumentere arbeidet i prosjektkommunene
Bøker i vår bokserie «Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter»:



INKLUDERING OG PLASSERING

• Inkludering avhenger både av person og 
organisasjon 

• Inkludering – plassering
• Hvordan finner man sin plass?
• Gir mulighet til å sammenligne seg med andre i 

aktiviteten, sosialt og i forholder seg til 
organisasjonens regler

• Like forventninger med støtte fra nærpersoner



INKLUDERENDE ORGANISERING

• Hvilket sammenligningsgrunnlag gir vi dem?
• På fritidsarenaen, men også: 

– I barnehagen?
–På skolen?
– I arbeidslivet? 

• Ulike medlemmer – grunnlaget for å finne 
sin plass 

• Støtte til å mestre deltagelse – å være aktør



HVA KAN GJØRES?

Inkludering 
i Felles utfordring

aktivitetsgruppe

Inkludering 
i                                               Felles interesse

det ordinære
(FmB)



SPØRREUNDERSØKELSE

Spørreundersøkelse sendt ut til 214 lag og 
foreninger i Bydel Gamle Oslo, Gjøvik, 
Drammen og Asker.

Svar: N=59 (28 pst)



Har foreningen pr i dag noen personer med funksjonshemming 
blant deres aktive medlemmer?
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Har du opplevd det som problematisk eller uproblematisk å ha 
medlemmer med funksjonsnedsettelser/funksjonshemming
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Utviklingshemming
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Døve/sterkt tunghørte
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Rullestolbrukere
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Er det et ønske i foreningen/laget om å få (flere) medlemmer 
med funksjonsnedsettelser/funksjonshemming?
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Har foreningen/laget gjort vedtak om å arbeide for å 
rekruttere flere medlemmer med funksjonshemming?



To påstander:
1. Utviklingshemmede har generelt så krevende behov at de 
ikke kan delta i min forening sine aktiviteter.



2. Funksjonshemmede vil generelt få et bedre tilbud i 
foreninger/lag som er opprettet spesielt for funksjonshemmede 

enn de vil kunne få i vår forening



MER INFORMASJON

www.fritidforalle.no

www.fritidmedbistand.no

www.fritidmedmening.no

www.aktivung.no

http://www.fritidforalle.no/
http://www.fritidmedmening.no/
http://www.fritidmedmening.no/
http://www.aktivung.no/
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