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Bakgrunn
barn og ungdom i lavinntektsfamilier i Asker:

Mindre deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

6,2 % Asker-barn lever i familier med vedvarende lavinntekt .

61 Asker- familier mottok sosialhjelp over seks måneder i 2015 .



En politisk sak fra 2017, løftet frem disse tre punktene:

• En oversiktskalender over aktiviteter

• En applikasjonsløsning for å fremme inkludering.

• Utlånssted der alle i Asker kan låne utstyr til aktiviteter



Å delta i organiserte 
fritidsaktiviteter bidrar til:

En positivt utvikling
Bedre psykisk helse
At vennskap knyttes
Nettverk bygges
Sosiale ferdigheter utvikles



FORMÅL

• Fremme livskvalitet
• Bedre psykisk helse
• Forebygge utenforskap og rus
• Ingen stigmatisering



MÅL

Flere barn og unge som opplever:

• Tilhørighet
• Mestring
• Trivsel
• Utjevne sosiale forskjeller



En digital løsning  
• Legge til rette for at flest mulig barn og unge skal 

kunne delta i kultur- og aktivitetstilbud

• Alle kan laste ned AiA, uansett kommune via 
App-store og Google play.

• Det er gratis

• Barn må legge til mobilnummer 
til en foresatt ved registrering



En personlig QR-kode og rabatterte aktiviteter



Ingen vet hvem som har fått fra hvem



Folkehelseprogrammet 2018 - 2021

Asker kommune godkjent 2018-2021. 

Samarbeidsavtale med SINTEF inngått 2018

Styringsgruppe 

Prosjektgruppe

Prosjektleder 

Oppegård/Ski kommune er kontrollgruppe



Aktiviteter i Folkehelseprogrammet

1: Nullpunktsanalyse

2: Tjenestedesign

3: Produktjustering

4: Markedsføring

5: Rapportering

6: Evaluering 



Organisering og målsetninger

• Kompetansestøtte og veiledning til arbeidet med grunnlaget for evalueringen av Aktivitetsapp

• Kompetansestøtte og veiledning til planlegging av evalueringen av Aktivitetsapp 
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Delprosjekt 1: Kompetansestøtte til evaluering 

Delprosjekt 2: Prosess-støtte gjennom tjenestedesign

• Prosess-støtte under utvikling og utprøving av Aktivitetsapp, gjennom tjenestedesignmetodikk. 



Delprosjekt 1:
kompetansestøtte 

Trude Midtgård, SINTEF avd. Helse

Kari Sand, SINTEF avd. Helse



Barrierer og motivasjonsfaktorer for 
deltakelse i fritidsaktiviteter

• Interpersonelle hindringer/motivasjonsfaktorer

• Å ha det gøy, oppleve seg selv som flink (mestring)

• Interpersonelle hindringer/motivasjonsfaktorer

• Foreldre (egne preferanser, oppmuntring, tillatelse, pengebruk)

• Venner

• Strukturelle hindringer/motivasjonsfaktorer

• Tid

• Økonomi

• Transport
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Anbefalinger fra 
litteraturgjennomgangen
– kort oppsummert
• Tydeligere definisjon av hva appen skal oppnå og inneholde av tilbud

• Økt fokus på barnas behov
• Ta barna mer med i utviklingen av tjenesten

• Fordel midler ut fra individuelle behov for å styrke mestring og sosial inklusjon 

• Eks - at de selv kan føle seg flinke, kan selv invitere venner på aktivitet

• Unngå negativt press på deltakelse – skape noe som er populært som målgruppen ikke får til å delta i

• Økt fokus på familiens rolle
• Større grad av familieinvolvering. Foreldrene skal  også ønske å ta i bruk appen, oppleve den som praktisk for deres formål

• Lag en informasjonsplan - stort behov for informasjon i alle retninger

• Utarbeide todelt strategi for de økonomiske tiltakene i AiA: 
• Hvilke skal bidra til at flest mulig tar ibruk AiA (rabatter, gratisbilletter)

• Hvilke skal bidra til økt aktivitet, mestring og sosial inklusjon i målgruppen (Påfylling, fribilletter?)

• Unngå at tilbydere av aktivitet styrer tilbudet i appen på bekostning av barnas behov
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Status- Aktiviteter i Folkehelseprogrammet

1: Nullpunktsanalyse- gjennomført. Publisert. 

2: Tjenestedesign- gjennomført. 

3: Produktjustering. November- desember/januar.

4: Markedsføring. Gjennomført 2019. Skal videreføres.

5: Rapportering. I henhold til avtale med Akershus fylkeskommune. 
Forebygging.no

6: Evaluering. Egen-evaluering eller ekstern?. Uavklart.



Samarbeid om felles løsninger

• Asker kommune er interessert i samarbeid med andre for å utvikle 
best mulig løsning. 

• Asker kommune har delt erfaringer fra utvikling av appen AiA.

• Akershus fylkeskommune -viktig samarbeidspartner.

• SINTEF publikasjoner gir innsikt- deles. 


