
Why took it 

so long? 



«Hvordan styrke barn og unges trivsel og 
tilhørighet til Sør-Varanger for å bedre egen 
helse både fysisk, psykisk og sosialt» 

 

 Metoden gjestebud ble valgt 
 Tilpasninger til egne aldersgrupper 

 Brukermedvirkning barn og unge  
 5 år, 5. klasse, 9. klasse, 2.videregående, bortestuderende i Tromsø 

 Totalt 12 gjestebud + 26 5 åringer i barnehage 

 Totalt 244 barn og ungdommer  

 

 



Ulike typer gjestebud 



Brukermedvirkning fra barn og 
unge 

Tomme ord og løfter, eller gir vi noe tilbake? 

Vår erfaring med brukermedvirkning fra barn og unge i 
Nærmiljøprosjektet, og deres forventninger til prosessen 



Hva vi fortalte «de» om oppdraget 

 Vi skal lære oss metoder for å få tak i kunnskapen som barn og 
unge sitter med 

 Vi skal lage en plan, der vil deres utsagn være viktige 

 Vi skal lage mange planer, der vil deres meninger telle 

 Vi skal bygge en by som det blir godt å leve i, der vil de ting 
dere vektlegger bli tatt med 

 Vi skal bygge et samfunn dere ønsker å komme tilbake til, fortell 
oss da hva dere ønsker å komme tilbake til 

 

 



Hva vi fikk til svar 

 

 

 «Når vil de ting vi kommer med bli ferdige?» 

 «Koffer er det her en så stor sak, det e jo bare å spørre oss?» 

 «Vil vi få det på CV´en at vi har vært med i den her 
arbeidsgruppen?» 

 

 

 



Hva vi lovet 

 Møte med ordføreren 

 Framlegg i kommunestyret 

 Deltakende i prosessen rundt 
prosjektet  

 

Hva har vi holdt, så langt 

 Foreløpig ingen framlegg i 
kommunestyret 

 Vanskelig å forklare overfor 
brukerne hva vi har gjort og 
hvorfor ting tar tid 

 Hva kunne vi gjort 
annerledes? 

Ivaretakelse av tillit og medvirkning. 



Refleksjoner rundt bruk av medvirkning fra barn og 
unge 

 Politisk forankring 

 Avklare forventninger 

 Forsøke å være konkret 

 

 Barn og unge er morgendagens voksne, tillit må etableres tidlig! 

 

 

Brukermedvirkning er et tveegget sverd, vi må fortsette å øve oss  



Takk for oss! 


