BARNE-OG UNGDOMSVERN
UNGDOMSKONTAKTEN

SØKNAD OM PLASS I UNGDOMSKONTAKTENS
FRITIDSGRUPPER FOR UNGDOM

Navn på ungdommen:__________________________________________________________
Født:______________________________________________________________________
Adresse 1: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Adresse 2:__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Telefon ungdom:______________________________________________________________
Skole: ___________________________Klasse:_____________________________________

SØKNADSFRIST HOVEDOPPTAK: 15.august
VED LEDIGE PLASSER KAN UNGDOM SØKES INN FORTLØPENDE
Intern bruk:
Søknad mottatt Ungdomskontakten, dato: _________________________________________
Tatt kontakt med foresatte, dato:________________________________________________
Inntakssamtale dato: _________________________________________________________
Inntak fra dato: _____________________________________________________________
Skjemaversjon:august 2017
Ungdomskontakten kan nås på telefon: 62335490/ 62335494/ 97 75 91 11

FRITIDSGRUPPER FOR UNGDOM(FU) ER ET TILBUD TIL UNGDOMSSKOLEELEVER SOM:
Ø ønsker noe mer å gjøre på fritida
Ø ønsker mer kontakt med andre ungdommer
Ø kan dele sin oppmerksomhet med 7 andre ungdommer i gruppe

GJENNOMFØRING
Ungdomskontakten har tre fritidsgrupper, med plass til 8 ungdommer på hver gruppe. Hver gruppe ledes
av to voksne aktivitetsledere. Gruppene møtes på mandagskvelder fra høst til vår, men har fri hver 5.
mandag og i skoleferier. Gruppekvelden varer fra ca 17.00 til ca 22.00.
Ungdommene som er med i gruppa, blir hentet hjemme av en aktivitetsleder og blir kjørt hjem når
gruppekvelden er slutt. Det er frivillig å være med og det er gratis for ungdommene å delta.
Ungdomskontakten tildeler plass i fritidsgruppa og bestemmer sammensetningen av gruppene.
Ungdomskontakten tar kontakt med foresatte etter mottak av søknaden for å avtale et møte, der vi ønsker
at både foresatte og ungdom er til stede.

AKTIVITETER
Aktivitetene i fritidsgruppene tar utgangspunkt i en aktivitetsplan. Det legges opp til et variert spekter av
aktiviteter som skal gi den enkelte ungdom utfordringer, gode opplevelser, følelse av mestring og sosialt
samvær med jevnaldrende og aktivitetslederne. Av konkrete aktiviteter kan vi nevne:bakekveld, bowling,
paintball, ridning, klatring, kino, pizzakveld, kano, ut på tur, skøyter, pistolskyting.

MÅLSETTINGER VED DELTAGELSE
Ø den enkelte ungdom skal ha et godt forhold til aktivitetslederne sine
Ø den enkelte ungdom skal oppleve mestring
Ø den enkelte ungdom skal få mulighet til å sette ord på opplevelser, tanker og følelser.
Ø sikre at den enkelte ungdom opplever trygghet, inkludering og samhold med de andre deltagerne.

(Dette arket beholdes av ungdommens familie)

UTDYPENDE OPPLYSNINGER
Hvem bor ungdommen sammen med (mor, far, begge, andre foresatte, søsken)?

Navn, adresse og telefonnummer til foresatt / forelder 1:

Navn, adresse og telefonnummer til foresatt / forelder 2:

Hva er bakgrunnen for at ungdommen søkes inn i FU?

Beskriv hvordan ungdommen fungerer sammen med andre ungdommer:

Er det noen spesielle forhold vi bør vite om f. eks allergier, medisiner, fobier, kostvaner eller noe annet?

Vi gir tillatelse til at ________________________________________________Ungdomsskole
får vite at vårt barn deltar i FU:

Ja__ Nei__

(Sett kryss)

Vi er informert om og samtykker i at Ungdomskontakten registrerer opplysninger vedrørende mitt / vårt
barn i dokumentasjonsvertøyet SOMA. SOMA er et kvalitetssikret personregistreringsprogram som ikke
er tilgjengelig for andre enn Ungdomskontaktens medarbeidere.
Ja__ Nei__

(Sett kryss)

Sted: ____________________________________________ Dato: ___________________
Ungdommens underskrift:______________________________________________________
Foresattes
underskrift:_________________________________________________________
Søknaden sendes eller leveres til:
Ungdomskontakten i Ringsaker, PB 371, 2381 Brumunddal

