
Aktivitetskortet gjennom 10 år
Økt deltakelse og inkludering

«Aktivitetskortene gir muligheter for aktiviteter i familier der økonomien er 
knapp og der fritidsaktiviteter ikke kan prioriteres av foreldre, eller der unger 

ikke tør å be om penger fordi de vet at foreldrene egentlig ikke har råd»
Prosjektmedarbeider Nav Søndre Nordstrand



Alle barn har rett til en god oppvekst med trygge voksne. En oppvekst med lek og læring. Å dele 
opplevelser skaper tilhørighet, utjevner forskjeller og sprer glede.

Etter at Frelsesarmeen startet prøveprosjekt med aktivitetskort i 2011 har mange tusen barn og 
unge i Oslo fått opplevelser de ellers ikke ville hatt. Aktivitetskortet gir et pusterom til familier med 
en vanskelig hverdag. Barn får mulighet til å dyrke sine interesser og bli bedre kjent med byen.

I Oslo lever mer enn 19 000 barn i lavinntektsfamilier, og tallet er stigende. Aktivitetskortet er et 
treffsikkert virkemiddel som gir barn muligheter til å delta og få spennende og viktige opplevelser. 
Aktivitetskortet utgjør en forskjell og bidrar til at Oslo blir en mer raus og inkluderende by.

På vegne av Oslo by vil jeg rette en stor og varm takk til Frelsesarmeen. Aktivitetskortet har gitt 
mange barn gode opplevelser. Takken går også til alle samarbeidspartnere som er med i en dugnad 
for byens barn og unge.

Gratulerer med 10-årsjubileet, og lykke til med et viktig tiltak i fremtiden!

Marianne Borgen
Ordfører i Oslo kommune

Frelsesarmeens aktivitetskort 
– 10 år med opplevelser

– Jeg trodde alt skulle løse seg når jeg var 
ferdig utdannet jurist. Jeg fikk jobb, men ble sykemeldt. 
Da mistet jeg kontrakten. Frelsesarmeens aktivitets
kort gjør det mulig for sønnen min og meg å skape gode 
barndoms minner. Jeg vil jo gjerne at sønnen min skal få 
gå på museer, stå på ski – slike ting som jeg gjorde da jeg 
var liten. På noen av aktivitetene kan vi også ta med oss 
vennene hans. Det ligger mye stolthet og glede i at vi for 
en gangs skyld kan  invitere med oss andre barn.
Alenemor med sønn på 11



Alle barn og unge i Norge skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin 
egen fremtid. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne delta i sosiale fellesskap, etablere stabile 
vennskap i oppveksten og føle seg verdifulle.1 

I dag lever rundt 111.000 barn i en husholdning med vedvarende lavinntekt. For Oslo er andelen på 
19.000 barn. Tallene er økende, og spesielt for Oslo.

Å kunne delta på aktiviteter sammen med familier og venner har stor betydning for en god 
 oppvekst. Det handler om å utvikle sosiale ferdigheter, interesser, vennskap og nettverk. 

Det finnes barn i Norge som ikke har mulighet til å delta på aktiviteter som er en selvfølge for 
de aller fleste andre. I en vanskelig hverdag er det mye som kan bli negativt og problemfylt. Alle 
 foreldre ønsker å gi barna sine gode opplevelser, men familiene må ofte si nei til aktiviteter som 
 koster penger. Lavere deltakelse kan i verste fall bidra til utenforskap og marginalisering. Ofte 
 forteller barna om opplevelser av sosialt stigma og skam. 

For disse familiene ser vi at aktivitetskortet har stor betydning. Mønsteret brytes fra en generasjon 
til den neste. Barna får økt sosial mobilitet, opplever mestring, utvikler sine ferdigheter og får bedre 
muligheter for å skape sin egen fremtid. 

Aktivitetskortet handler om frihet til å vite at du kan oppleve nye ting og delta på aktiviteter som 
koster, når du selv ønsker det, og kunne ta med deg noen. For barna skaper dette en helt ny 
 situasjon. I tillegg uttrykker foreldre at de får nye positive arenaer for dem og barna. 

Aktivitetskortet setter mange verdifulle spor. Vi har møtt «Ola», som fikk styrket kroppen sin 
 gjennom utfordrende lek i svømmehallen, i klatreparken eller i slalåmbakken. Vi har møtt «Jane» 
som kom begeistret hjem fra Folkemuseet og kan fortelle om hvordan man levde i Norge i  gamle 
dager. Gode barndomsminner skapes, som barna tar med seg videre til sine barn. I tillegg kan 
 opplevelsene ha stor betydning for videre læring i skolesetting, faglig og sosialt. Slike aktiviteter 
betyr mye for barn og ungdom generelt, og for utsatte barn/unge spesielt.

1 Fra regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020–2023)
https://www.regjeringen.no/contentassets/bb45eed3479549719fb14c78eba35bd4/strategi-mot-barnefattig-
dom_web.pdf

Aktivitetskortet gir reelle muligheter



De siste årene har vi registrert at aktivitetskortet har blitt brukt rundt 5000 ganger per år. Det 
vil si 5000 enkeltopplevelser årlig, hvor barn og deres familie og venner har blitt bedre kjent med 
byen og dens tilbud.

2020 har dessverre vært et litt spesielt år på grunn av pandemien, hvor mange av aktivitets-
tilbyderne har hatt perioder med nedstenging og permitterte ansatte. Store arrangementer som 
Miniøya ble for eksempel avlyst i 2020. Dette har naturligvis påvirket bruken av aktivitetskortet i år, 
og vi har derfor mangelfull statistikk angående hvor mange ganger aktivitetskortet har blitt brukt 
per aktivitet. 

Vi har likevel følgende data:
• Aktivitetskortet ble utdelt til familier som er gjester på slumstasjonen og tilknyttet andre 

tiltak i Frelsesarmeen, samt til familier som er tilknyttet diverse tiltak i barne- og familievernet, 
 sosialtjenesten og Nav i alle Oslos 15 bydeler. 

• Det ble delt ut 1500 aktivitetskort, som treffer rundt 4000–5000 barn (på grunn av mange 
barnerike familier). 

• Hvert aktivitetskort inneholdt rundt 90 gratisaktiviteter som gir familiene mulighet for mange 
og gode og varierte opplevelser sammen gjennom hele året. 

Tusenvis av enkeltopplevelser 

– Noe av det første lærere og medelever spør om  
etter sommer ferien, er «hva har du gjort i sommer?» Det må 

være tøft å sitte og tenke på at du ikke har gjort noen ting, at 
du har vært hjemme fordi  mamma og pappa ikke har råd til 
at dere kan dra på noe. Men hvis du kan si: «Jeg har vært på 

 sommerleir, spilt minigolf med vennene mine og vært på  
kino hver helg i hele sommer, så føles nok det en del bedre.»

Jon Kaastad, prosjektansvarlig for aktivitetskortet, 
Frelsesarmeen Rodeløkka / Oslo Slumstasjon





– Nå har jeg vært et annet sted 
enn på Holmlia. Jeg har vært ute 

i verden sammen med barna.»
Tilbakemelding fra 6-barnsmor 
etter besøk på Teknisk museum



Tone Georgsen, som var leder på slumstasjonen i 2010, hadde mye erfaring fra ulike aktivitets-
grupper for barn og unge. Hun ble inspirert av prosjektet «Opplevelseskortet» i Ålesund 
kommune, og kontaktet prosjektets initiativtaker, Ann-Kristin Bekkevoll. Kort tid etter startet 
Frelsesarmeen et prøveprosjekt for utdeling av aktivitetskortet i Oslo høsten 2011. Kortet har blitt 
stadig utviklet siden den gang. 

Behovet for et aktivitetskort var allerede den gang merkbart. I den siste tiden har det vært et 
stadig økende søkelys på barns levekår og muligheter i oppveksten. I 2016 ble Fritidserklæringen 
undertegnet og i 2019 kom forsøk med Fritidskortet i gang i flere kommuner. Gjennom ALLEMED 
og NDFU (nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge) har frivilligheten og 
kommunene jobbet sammen for å identifisere barrierer og finne gode bærekraftige løsninger for 
deltakelse og bekjempe utenforskap. 

Vi mener at Aktivitetskortet er et tiltak som nytter her og nå, og i et forebyggende perspektiv 
mot utenforskap. Dette er et verktøy som fungerer, og som har stor betydning for familiene. Vår 
mangeårige erfaring viser følgende gevinster: 
• Aktivitetskortet gir familier en mulighet til deltakelse som de ellers ikke hadde hatt mulighet til, 

og bidrar til økt inkludering og mindre stigmatisering. 
• Opplevelsen av skam og ensomhet motvirkes.
• Aktivitetskortet gir et viktig pusterom i en ellers vanskelig hverdag.
• Aktivitetskortet bidrar til å knytte tettere bånd mellom foreldre og barn, og mellom barn og 

deres venner.
• Aktivitetskortet er et viktig supplement til blant annet Fritidskortet. Aktivitetskortet fyller 

 behovet for å kunne delta på byens kultur- og aktivitetstilbud, sammen med familie og venner.
• Opplevelsene/aktivitetene bidrar til å øke ferdigheten i det barnet interesserer seg for, dette gir 

positive ringvirkninger fysisk og mentalt.
• Aktivitetskortet bidrar til å bryte negative sirkler, og gi reelle muligheter for å komme seg ut av 

en vanskelig livssituasjon.
• Barna og de voksne blir bedre kjent med byen vår og får positive opplevelser som de kan 

 fortelle om til sine venner og familie. 
• Barndomsminner skapes, som barna tar med seg videre til sine barn.

Effektene vi ser



Aktivitetskortet er et tiltak som bidrar til å oppnå målene som er satt i Regjeringens 
 samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier (2020-2023) Like muligheter i 
 oppveksten. Rapporten innledes med: 
«Alle barn og unge i Norge skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen 
fremtid. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne delta i sosiale fellesskap, etablere stabile vennskap i 
oppveksten og føle seg verdifulle» (s.4)

Vi møter mange lavinntektsfamilier gjennom vårt arbeid, og vi ser at mange av familiene har flere 
sammensatte utfordringer utover dårlig økonomi. Det kan være boligsituasjon (mange bor trangt 
og med dårlig boligstandard), manglende nettverk, utfordringer knyttet til jobbsituasjon, språk eller 
helsemessige utfordringer. 

Vi møter familiene gjennom våre barnehager, fosterhjem, Home Start-avdelinger, institusjoner, 
lavterskeltilbud, lokale menigheter, prosjekter og møtesteder. Vårt mål er å gi god omsorg og 
like muligheter i oppveksten. Frelsesarmeens innsats i kampen mot fattigdom og utenforskap er 
mangfoldig og sammensatt, hvor aktivitetskort er ett av mange tiltak. I dag opplever vi såpass stor 
etterspørsel at vi ikke klarer å innfri alle som spør. Det er behov for enda flere tilbydere og en økt 
politisk satsing. 

Vi opplever at aktivitetskortet er en suksess, og etterspørselen er høy gjennom hele året. Vi 
mener at tiltaket må opprettholdes og satses videre på. I det videre arbeidet ønsker vi å påpeke at 
 aktivitetskortets fulle potensial kan oppnås best ved at man satser på følgende forutsetninger:
• Noen aktiviteter er typisk mer populære enn andre, men vi mener det er viktig å ha en god 

bredde av aktiviteter i aktivitetskortet. Dette for å dekke ulike interesser, og gi muligheter for 
at barn og unge og deres foreldre kan bli introdusert til det mangfoldige tilbudet av morsomme 
opplevelser som finnes i byen vår.

• Transportutgifter kan være en barriere. Det bør satses i større grad på gratis transport for 
barnefamilier – hele uka.

• Tilrettelagt informasjon og støtte i en startfase er viktig for mottakerne av Aktivitetskortet. 
Det er menneskelig og allment for alle å trenge noe ekstra støtte dersom man er ny i landet, 
ny i byen eller har vokst opp et annet sted. Andre har språkutfordringer, manglende  nettverk 
og ikke vært i andre bydeler enn der hvor man bor selv. Det å kaste seg ut i nye ting på 
egenhånd, når livet kan inneholde mange ulike utfordringer – er vanskelig for de aller fleste. 
Vi erfarer at det er viktig å kunne tilby å reise ut på aktiviteter sammen de første gangene, ta 
bussen sammen og oppdage de nye tilbudene og «perlene» i byen sammen. Sirkler brytes, og 
det er enklere og tryggere å dra ut på egenhånd i ettertid.

Veien videre



– Vi har ikke så mange planer for sommerferien, det 
 yngste barnet mitt skal til besteforeldrene i Nord

Norge, ellers prøver vi kanskje å komme oss til noen 
 museer. Det er veldig fint å ha Aktivitetskortet, da vet 

man hva man kan gjøre. Jeg tror ikke vi kunne ha 
dratt på Miniøya hvis vi ikke fikk gratisbilletter. 

Alenemor til to gutter 



Vi setter veldig stor pris på våre mange positive samarbeidspartnere. Vi er helt avhengig av både 
de som tilbyr aktiviteter og de som bidrar med økonomisk støtte. Dette er helt avgjørende for et 
vellykket prosjekt. Takket være dette gode samarbeidet kan vi også fortsette med tilbudet i 2021, 
på tross av at pandemien har ført til at så godt som alle aktivitetstilbyderne i aktivitetskortet er 
stengt per mai 2021. Mange av dem uttrykker usikkerhet angående hvordan året vil utvikle seg, 
men nesten samtlige aktører ønsker å fortsette med å støtte aktivitetskortet i året som kommer. 
Samarbeidet vil fortsette, samtidig som at vi er i dialog med mulige nye samarbeidspartnere. 

Vi håper på et godt samarbeid også i årene framover! Sammen vil vi kunne bidra til at barn og unge 
i hovedstaden kan ta del i aktiviteter med sine foreldre, søsken og venner. Vi har mottatt, og mot-
tar fremdeles, mange positive tilbakemeldinger fra mottakerne av aktivitetskoret. Dette, sammen 
med lave kostnader, gjør at prosjektet anses som vellykket og et viktig grep for å sikre barn og unge 
et aktivitetstilbud. 

Samarbeidspartnere er avgjørende 

«Jente, sju år, hadde aldri deltatt i en fritidsaktivitet  
eller vært på kino. Mor snakket ikke norsk, og  familien var  

avhengig av stønader fra NAV. Foreldrene fortalte at datteren  ønsket 
å gå på kino, men så langt  hadde de kun sett film på Ipad. Jeg 

 introduserte  aktivitetskortet, og fortalte om  Cinemateket som  hadde 
tilbud hver lørdag og var helt gratis. Det trengtes et par samtaler 

før far ble overbevist og lovte å ta med datteren dit. Han kom svært 
fornøyd til neste samtale, og fortalte om hvor glad datteren var for 

kino- opplevelsen. Far, som var 60 år, hadde nok heller ikke vært på kino 
 tidligere. Dette er snart tre år siden. Kinoturen ble vendepunktet, og 

foreldrene oppdaget verdien av å delta på  aktiviteter – og fikk  kanskje 
brutt en  barriere hos seg selv. Følgende høst ble datteren med på 

svømme kurs og dans/ballett, og  foreldrene byttet på å følge  datteren. 
Foreldrene viste stolt fram video fra  ballettens jule forestilling. I dag 

 venter datter på å komme i gang med fiolinundervisning,  
så snart  pandemien er over.»

En sann historie fortalt av en prosjektmedarbeider  
ved Nav Søndre Nordstrand



Oslo Sommer- og Vinterpark • Nobels Fredssenter • Teknisk Museum • Norsk Folkemuseum 
• Barnas Cinematek • Kulturhistorisk museum • Vikingskipshuset • Emanuel Vigelands museum • 
Christiania Minigolf Club • Miniøya • Holmenkollen skimuseet • Naturhistorisk museum 
• Kunstnernes Hus • Aftenposten Junior • Dansens Hus • DNT Oslo • Kon-tiki museet • 
Norsk Maritimt Museum • Fram museet

Driftsmidler til prosjektet og til aktivitetene og til en 50 % stilling for prosjektansvarlig støttes av 
det private næringslivet, Frelsesarmeen og Oslo Kulturetat. 

Vi er meget takknemlige for alle bidrag og den positive støtten som vi møter når vi henvender oss 
til de økonomiske bidragsyterne, og vi takker alle for at de er med på denne dugnaden for barn og 
unge i hovedstaden.

Økonomiske bidragsytere til aktivitetskortet er: 
Bergesenstiftelsen • Frelsesarmeen • Oslo Kulturetaten 

Bidragsytere til aktivitetskortet

Økonomiske bidragsytere til aktivitetskortet 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

	  

DANSENS HUS

Adresse: Vulkan 1, Oslo • www.dansenshus.com

Dansens Hus er Norges nasjonale scene for dans. Vi viser det fremste av norsk og internasjonal 
dansekunst, fra babyforestillinger til internasjonale gjestespill, fra nye til etablerte norske koreografer.

SLIK BRUKER DU KORTET:
Aktivitetskortet gir 2 gratisbilletter til valgfri forestilling i 2020.
Det er kun et visst antall tilgjengelige gratisbilletter per forestilling, så det er ikke sikkert det alltid 
er ledig plass. Billetter må bestilles på forhånd.

Kontakt billettluken via mail billettsalg@dansenshus.com for billettbestilling. Oppgi ønsket 
forestilling og spilledato, og passordet AKTIVITETSKORTET.
Du vil få svar på mail fra oss der billettene ligger vedlagt, eller beskjed dersom det ikke er ledige 
billetter.

Vi har ofte egne forestillinger og arrangementer for barn og unge, se www.dansenshus.com for 
oversikt. 



Frelsesarmeens 
seksjon for velferd og utvikling


