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Sentralt ungdomsråds innspill til sak om fritidstilbud til barn og 
unge i Oslo kommune (Saksnummer 201900225-13) 
 
SUR ønsker å takke for muligheten til å gi innspill til denne saken, både på møte 
før saken var klar, og under denne høringen. Fritidstilbud er et viktig tema for 
Oslos ungdom, og SUR er veldig glade for at det gjøres et omfattende arbeid for å 
finne ut hva som finnes, hva som fungerer og hva som kan bli bedre. Vi har 
diskutert saken i rådet og kommet frem til følgende innspill: 

● Når det sies at det trengs bedre informasjonsflyt handler det om mer enn at 
man får ut informasjon om tilbudene på klubben. Ungdom trenger også 
informasjon om klubben og tilbudet i seg selv. Hvem er det for, hvordan kan 
jeg komme meg dit, når kan jeg være der osv. 

● Saken lister opp tilbud som ligger i sentrum, og det er bra, men SUR 
etterlyser fortsatt flere fritidstilbud i området. F.eks. hadde det vært fint med 
klubber nært sentrumsskolene. 

● Enkelte steder har, som saken påpeker, inngangspenger. Det er snakk om 
små summer, men det er upraktisk og usosialt. 

I tillegg har vi innspill som handler om våre erfaringer med tilbudene i bydelene: 

● I Nordstrand er bydelen delt, og klubben brukes bare av ungdommene som 
bor rundt Lambertseter. 

● På St.Hanshaugen skal det endelig etableres en klubb for de eldste 
ungdommene. Det er sårt tiltrengt, for til nå har det bare vært tilbud for de 
opp til 13. 

● Vestre Aker har endelig fått klubb. Den ligger på Hovseter, og det gjør at 
den er utilgjengelig for veldig mange unge i bydelen. Det holder ikke med 
én klubb i en stor bydel. 

● Tilbudene i Søndre Nordstrand har snevre aldersgrupper, og mangler tilbud 
for de yngste. 

● På klubben i Sagene er tilbudet tilgjengelig én dag i uken for 
ungdomsskole-elever og én gang for vgs. elever. Det er for lite. 

● Ungdom i Østensjø føler seg ikke velkommen på Bølerklubben. 
Manglerudklubben er utilgjengelig for mange i bydelen, og når de er ute på 
skolene for å fortelle om klubben virker det som om de voksne derfra bare 
snakker med ungdommene de kjenner fra før. Da får de jo ikke rekruttert 
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flere ungdommer. 
● I Frogner opplever ungdommene at det er “ut” å dra på ungdomsklubb. Det 

er vanskelig å si hva som kan gjøres her, men et problem er at 
enkeltgrupper “eier” klubben. 

● På Stovner henger gjengene hver for seg, og de voksne gjør ingenting for å 
sørge for at folk blir kjent med hverandre. 

 

Håper innspillene kan være til nytte! Takk igjen. 

Beste hilsener fra Sentralt ungdomsråd. 
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