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Orientering om detaljert innholdsbeskrivelse av ungdomshusene
I Hovedutvalgsmøtet for Oppvekst og kultur 19.08.21 ble det anmodet om en
mer detaljert beskrivelse av innholdet i ungdomshusene i et årshjul og hvordan
ungdommen involveres i utviklingen av innholdet i ungdomshusene.

Hvem er målgruppen
 Ungdomshusene er et tilbud for alle innbyggere i Ås kommune i alderen 13
– 19 år. Dette inkluderer også ungdom med eventuelle diagnoser.
Ungdomshusene er et universalforebyggende tiltak, og et avgjørende
moment i dette er å være en inkluderende arena. Ungdomshusene skal
være åpent for alle i aldersgruppen, alle de ettermiddager/kvelder
ungdomshuset er åpent. Ungdomshusene har mange sårbare ungdommer
blant sine brukere. Noen har diagnose og noen står i en vanskelig
livssituasjon, blant annet. Noen ungdommer mottar tettere oppfølging fra
de ansatte på ungdomshusene i perioder.
 Andre organiserte aktiviteter som foregår på ettermiddagene har en
kostnadsramme, samt at mange aktiviteter krever at foreldrene er
involvert. Videre er det ikke alle ungdommer som opplever å finne
organiserte aktiviteter som passer for dem. Det å få ungdom inn i aktivitet,
handler ikke bare om at de må motiveres. Ungdomshusene skal være et
fullverdig og bredt tilbud av aktiviteter til ungdom.
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Åpningstid
 Begge ungdomshusene har hatt åpent tirsdag – fredag fra da
ungdomsskolene slutter og frem til kl. 17.30. med unntak av fredag hvor
det er åpent til kl. 21.30.
 Ungdomshusene som lavterskeltilbud bør etterstrebe og holde åpent hver
ukedag for å styrke tilstedeværelsen av trygge voksne i ungdomsmiljøet.
Dette er hensiktsmessig både i forhold til kontinuitet, forutsigbarhet og
fleksibilitet i tilbudet.
 Med tilbakeføring av midler på kr. 400 000 åpner dette for at
ungdomshusene kan organisere aktiviteter også i skolens ferier for
ungdom.

Innhold
 Ungdomshusene har et årshjul med noen faste årlige aktiviteter og
forutsigbare åpningstider, som LAN og Seek’n Find.
 Ansatte har god oversikt over hvilke aktiviteter som finnes for ungdom i
kommunen og bistår gjerne ungdom med å knytte kontakter til andre
fritidsarenaer
 Ungdomshusene har mange samarbeidspartnere som ungdomsskolene, Ås
kulturhus, kinoen, speideren, Røde Kors, Helsestasjon for ungdom, Barneog ungdomsteamet, NAV, dette for å bidra med gode overganger i
ungdommenes liv.
 Ungdomshusene har videre et nært samarbeid med SLT-koordinator og
politi.
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Hvordan involveres ungdommene i utformingen av innholdet i
ungdomshusene
 Det at ungdommene selv medvirker og opplever at de blir hørt og sett, er
helt essensielt for å drive ungdomshus som er en attraktiv arena for
brukergruppa.
 For å sikre brukermedvirkning utvikles innholdet for ungdomshusene for
påfølgende måned, sammen med ungdommene i inneværende måned.
Ungdommene kommer med forslag til temaer de vil lære om til aktiviteter
og matretter som kan serveres i kafeen. Innspillene legges inn i en visuell
månedsplan, som henges opp på begge ungdomshusene og
ungdomsskolene. Månedsplanen er også lett tilgjengelige på
ungdomshusenes digitale plattformer, og på denne måte også synlige for
foresatte.
 I forhold til de større aktivitetene i årshjulet, som LAN og Seek’nFind,
oppretter vi komiteer med ungdommene og planlegger hele arrangementet
sammen med dem.
Ungdomshusene er stolte av å bruke ressursene på mest mulig åpningstid i
tillegg til å være et brukerstyrt ungdomshus, hvor aktivitetene planlegges av,
med og for ungdom.

Med hilsen

Tom-Arne Tørfoss
Kommunedirektør

Per Korsvik
Kommunalsjef
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