
                                                                              
 
 
 
 

 

SØKNAD OM PLASS I FRITIDSGRUPPA FOR 6.OG 7.KLASSINGER 
(FU jr.) 

 

 
 

Ungdommens navn:____________________________________________ 
 

Født:______________________________________________________ 
 
Adresse 1:___________________________________________________ 
 
Adresse 2:___________________________________________________ 
 
Telefon ungdom:______________________________________________ 
 
Skole: _______________________                             Klasse:_______ 

 
 
 

VED LEDIGE PLASSER KAN UNGDOM SØKES INN FORTLØPENDE 
 
 

Intern bruk: 
 

Søknad mottatt Ungdomskontakten, dato: _________________________________________ 
 

Tatt kontakt med foresatte, dato:________________________________________________ 
 

Inntakssamtale dato: _______________________________________________________ 
 

Inntak fra dato: 
______________________________________________________________ 

 

Ungdomskontakten kan nås på telefon: 977 59 111 
 
 



FU JR. ER ET TILBUD TIL 6. OG 7.KLASSINGER SOM 
 

è til tider kan oppleve lav trivsel på skolen 
è sliter med å stå opp og å komme seg til skolen 
è har lav skoleinnsats og gjør lite lekser 
è har lite interesse av å være i klasserommet og søker ut på gangen 
è opplever lite mestring i sin ordinære skolehverdag 
è anses å være i risiko for å utvikle skolefravær 
è har foreldre som ønsker å delta på temakvelder  

GJENNOMFØRING 

FU jr. er for 6. og 7. klassinger i Ringsaker. Gruppa vil bestå av 6-8 ungdommer og ledes av to 
voksne aktivitetsledere. Gruppekveldene er på tirsdager gjennom skoleåret. Unntakene vil i 
hovedsak være på skolens fridager, samt hver 5.tirsdag (da har vi planleggingsdag). 
Gruppekveldene varer fra ca. 17.00 til 21.00 (inkludert kjøring).  Oppmøtested er 
Ungdomskontaktens lokaler i Brumunddal (Mølla-bygget). Ved kveldens slutt blir ungdommene 
kjørt hjem av aktivitetslederne. Det er frivillig å være med og det er gratis for ungdommene å delta.  
Elevene som søkes inn i gruppa vil bli kalt inn til en samtale med foreldrene her på UK. Samtalen 
skal gi oss på UK innblikk i elevens situasjon, interesser og personlighet, samt være et grunnlag for 
å sørge for god sammensetning av ungdommer i fritidsgruppa.  
For foreldre: Fem tirsdager gjennom året arrangeres det temakvelder for foreldre. Ansatte på 
Ungdomskontakten har ansvar for disse kveldene som varer fra klokka 17.00 til ca. 18.30. 
Temakveldene er tenkt å være et forum hvor en kan utveksle erfaringer fra hverdagen som 
foreldre.  Barnets deltakelse i FU jr. innebærer også at foreldrene deltar på 5 temakvelder. 

AKTIVITETER 

Aktivitetene gruppa skal gjennomføre planlegges for 4 av gangen, og ungdommene kan også 
komme med forslag, før de får utdelt aktivitetsplanen. 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. Eksempler på aktiviteter kan være 
filmkveld, baking, ut på tur, bowling, pizzakveld, lasertag eller kino.  

MÅL FOR UNGDOMMENE SOM DELTAR  
è De opplever trygge og gode relasjoner til jevnaldrende 
è De opplever trygge og gode relasjoner til gruppelederne 
è De har flere venner enn når de startet i gruppa 
è Opplever økt trivsel i hverdagen og skolen 
è Har økt lyst til å starte i annen organisert aktivitet/tilbud  

 

(Dette arket beholdes av ungdommens familie) 



 
UTDYPENDE OPPLYSNINGER 
Hvem bor ungdommen sammen med (mor, far, begge, andre foresatte, søsken)? 
 
 
 
Navn, adresse og telefonnummer til mor: 
 
 
Navn, adresse og telefonnummer til far: 
 
 
Hva er bakgrunnen for at ungdommen søkes inn i aktivitetsgruppa? 
 
 
 
 
 
 
Beskriv hvordan ungdommen fungerer sammen med jevnaldrende: 
 
 
 
 
 
Er det noen spesielle forhold vi bør vite om? (F. eks allergier, medisiner, fobier, kostvaner, lese- og skrivevansker 
som kan være til hinder i aktiviteter som brettspill/kino, eller annen info) 
 
 
 

Vi gir tillatelse til at ______________________________ skole får vite at vårt barn deltar 
i aktivitetsgruppa: Ja__   Nei__    (Sett kryss) 

Har eleven fravær? Ja__  Nei__    Eventuelt hvor mye? 

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 


