Opplevelseskort i Arendal kommune
KS kommunenettverk 6. juni 2018

Bakgrunnsbilde
Arendals utfordringsbilde
• 90% av dem som har varig lav inntekt står utenfor arbeidslivet.
• 10,5 % av barna i Arendal bor i familie med lavinntekt, snittet i
Norge er 8,5 %.
Flere tiltak og ordninger rundt disse barna:
• Alle barn skal være med på en aktivitet
• Opplevelseskort
• Ferietilbud fra Rødekors
• Redusert foreldrebetaling i barnehagen og gratis kjernetid
• Skolen skal reelt være gratis – Hva med SFO?
• Bedre tilrettelagte ordninger for barns deltakelse der hvor barn flest
deltar
• Samarbeid med frivillige organisasjoner og lag

Opplevelseskort
Støtteordning til familier med lavinntekt i forhold til ferie og fritid.
Hovedmålet er å dempe den negative effekten, knyttet til
manglende fritids og ferieopplevelser.
For å få innvilget opplevelseskort må familien ha minst et barn i
alderen 6-18 år, og familiens samlede inntekt må være under EUs
fattigdomsgrense.
I 2017 har 73 familier (266 personer) fått innvilget opplevelseskort
Det er fortsatt en stor andel i målgruppen som ikke søker
opplevelseskort.

Opplevelser - i hverdagen og ferier

4 satsningsområder ferie og fritid:

1) Støtte til deltakelse i lag og foreninger
2) Nærmiljøturer og aktiviteter (kino, 17. mai fest, skiturer)
3) Turer i skoleferiene (vinter, sommer & høst)
4) Utstyrssentral (innkjøp av utstyr for utlån til målgruppen)

Tidlig innsats
Arendal kommunes felles mål i arbeidet med barn og unge er at:
• Alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det
bra hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden.

•

Arendal kommune skal innføre BTI modellen (Bedre Tverrfaglig
Innsats) for å strukturere arbeidet, i tråd med Helsedirektoratets
anbefaling

• Første kommune som også har med kulturenheten og
fritidsaspektet i BTI modellen

3 nøkkelfaktorer for aktiv fritid

Foreldreforståelse – for at aktiv fritid er viktig

Senke terskler – pris, transport, fysiske
tilrettelegginger eller andre nødvendige tiltak
Bredde – i nivå og tilbud

