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Involvering av ungdom i Bømlo

Rådgivar folkehelse og frivilligheit Lene Borgen Waage 17.10.2022

Ungdommen ved roret
Oppdaga
• Kartleggja ressursar og finne prosjektidear barn og unge 

engasjerer seg i

Kopla: Frå idéar til prosjekt
• Kva kan ungdommane gjera sjølve? 
• Kva ressursar har de å spela på?

Rekruttera og skapa breitt eigarskap
• Rekrutteringsvideoar
• Målretta rekruttering

Skapa og formidla resultat
• Kortsiktige og langsiktige milepelar
• Synleggjera resultat

Foto: Lene Borgen Waage, Alf 
Helge Greaker og Magnus  
Mjømen
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Oppstartssamlinga -
måla

- Bli kjent med og trygge på 
kvarandre, 

- Få vita kva ungdommane 
bryr seg om så mykje at 
dei vil gjera noko med det 

- Få kunnskap om metodar 
og ressursar me alle kan 
dra nytte av i arbeidet

Oppstartssamlinga -
korleis

- Brei invitasjon med 
tydeleg informasjon og 
godkjenningar

- Ungdomsstyrt og 
ungdomsleia program

- Få presentasjonar og 
mykje gruppearbeid og 
aktive arbeidsformar

- Styrkebaserte metodar

- Hotell 

- Vaksne med som 
ressurspersonar
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Oppdaga
• Kartleggja ressursar og finne prosjektidear barn og unge 

engasjerer seg i

Kopla: Frå idéar til prosjekt
• Kva kan ungdommane gjera sjølve? 
• Kva ressursar har barn og unge å spela på?

Rekruttera og skapa breitt eigarskap
• Gjera prosjekta kjent
• Målretta rekruttering

Skapa og formidla resultat
• Kortsiktige og langsiktige milepelar
• Synleggjera prosess og resultat

Skapa og formidla resultat på kort og lang sikt

Møteplassar for 
ungdommar og Gamle 

BUS

Fritidsaktivitetar der alle 
kan vera med

Psykisk helse i skulen

Kollektivtransport Reflekskampanje i 
samarbeid med Finnås 

kraftlag

Psykisk helse i skulen
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Skapa og formidla resultat på kort og lang sikt

Møteplassar for ungdommar 
og Gamle BUS

Fritidsaktivitetar der alle 
kan vera med

Psykisk helse i skulen

Kollektivtransport Reflekskampanje i 
samarbeid med Finnås 

kraftlag

Krevjande når 
• Løysingane ligg fram i tid
• Ein ikkje har konkrete 

område som er klare for 
utvikling

• Avgjerdene ligg til andre 
enn kommunen sjølv

Og… Korleis får me alle 
ungdommane med?

Kollektivtransport

Møteplassar for 
ungdommar og 
Gamle BUS

Løfte fram og 
synleggjera

• Barn og unge skal sjølv få leggja
fram sine sakar

• Unge veit best korleis dei når ut til 
andre unge

• Ungdommane skal ha kunnskap og 
ferdigheiter som gjer at dei er 
trygge og meistrar

• Me som ressurspersonar må støtte 
opp under prosjekta, kopla 
ungdommane til ressurs(personar), 
ikkje overta og presse på «akkurat 
nok»
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Vil du lesa meir?

https://www.bomlo.kommune.no/politikk/politisk-
organisering/kontrollutval-eldre-og-ungdomsrad-m-fl/ungdomsrad/

https://www.bomlo.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-
frivilligheit/folkehelse/

https://www.bomlo.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-
frivilligheit/folkehelse/oppsummering-og-evaluering-av-program-for-
folkehelsearbeid-2021-22/

https://www.bomlo.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-frivilligheit/lag-
og-organisasjonar/aktivitetar-og-arrangement/

Youtube: Bømlo kommune og Aktivitet for alle
Facebook: Bømlo kommune og Bømlo ungdomsråd
Instagram: Bømlo ungdomsråd
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