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Tjenesten Aktiv fritid 

 

• Aktiv fritid er en kommunedekkende tjeneste som utfører vedtak 

fra forvaltning og barnevernet. 

 

• Tjenesten er lovpålagt etter hjemmel om lov i helse og 

omsorgstjenesten. 
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Målet med tjenesten 

 

• Gi mennesker med bistandsbehov en meningsfylt fritid sammen 

med andre. 

 

• Brobygger til sosial aktivitet og deltakelse. 
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Målgruppe 

 

• Barn, ungdom og voksne med ulike bistandsbehov. 

 

 

• Spesielt fokus på forebyggende arbeid for barn og ungdom. 
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Arbeidsmetoder/tredeling 

 

• Individuell støttekontakt. 

 

• Deltakelse i grupper. 

 

• Fritid med bistand – individuelle tilbud i samarbeid med frivillige 

organisasjoner. 
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Spinning på AQ 
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Energiverket 
 
Et aktivitetstilbud til mennesker med utfordringer  knyttet opp til 
psykisk helse eller rus. 
 
Vi vil at alle i målgruppa skal ha mulighet til å leve aktive liv. 
 
Vi tror at utvikling skjer gjennom en aktiv hverdag og 
meningsfylt tilværelse. 
 
Lavterskel 
 
Et glimt fra uteaktiviteter 
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Energiverket 



Sommerløpet 

HELSE OG SOSIAL – Virksomhet oppfølging  



Palmerittet 
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Golf -  
helse i 
hvert 
slag. 
 
Bjaavann 
golfklubb 
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Badegruppa «to tag» 
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Friluftslivsgrupper trener mot turmål en 
dag i uka hele året. 
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Padlegruppa –  
I samarbeid med Kirkens Bymisjon 
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Vinterekspedisjon i skjærgården 



Rollene endres i naturen 
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Ekspedisjonsgruppa trener på å 
sette opp telt i storm 
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Ekspedisjonsgruppa 
Finse - Haukeliseter 
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Grupper gir identitet og 
fellesskapsfølelse 
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Fellesskap og måltider 
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