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INNLEDNING 

Aamodt ungdomshus holder til på Aamodt, og er et kulturtilbud og en sosial møteplass for ungdommer 
i Rælingen i alderen 13-20 år.  
Fritidsklubber og ungdomshus har gjennom lang tid vært et tilbud til ungdommer i kommunene. Dette 
har vært et viktig virkemiddel i forebygging mot rus og kriminalitet. Slik er det fortsatt, og 
ungdomshuset er nå også en faktor i integrering, fattigdomsbekjempelse og bedring av helse og 
livskvalitet for ungdommer. Samtidig slår Kulturutredningen 2014 fast at i fritidsklubber og 
ungdomshus utøves ungdomskultur med egenverdi nok til at sosialpolitiske begrunnelser ikke skal 
være nødvendig for å legitimere driften. På ungdomshuset øves det og framføres musikk, det 
planlegges og gjennomføres LAN-samlinger, det produseres kortfilmer og det legges til rette for 
deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet. 
Ungdomskulturen er i stadig endring. Det som var populært i fjor, kan være helt ut i år. Tilbudene på 
Aamodt ungdomshus må derfor alltid være oppdaterte og tilpasset behov og ønsker som dagens 
ungdomskull har. Et strategidokument med et tidsperspektiv på 12 år, og med rullering hvert fjerde år, 
skal derfor være et nyttig verktøy i planlegging og utforming av aktiviteter og tilbud. Ved å drøfte og 
systematisere nye trender og ønsker fra ungdommer, skal vi kartlegge utfordringer og utforme 
satsningsområder og strategier, slik at innholdet i tilbudet blir det riktige for vår tid, for ungdommene 
og for Rælingen kommune. 

SAMMENDRAG 

STRATEGIDOKUMENTETS OPPBYGNING 
Dette er et nytt dokument med 12-årsperspektiv som skal rulleres hvert fjerde år. Det er tatt 
utgangspunkt i avdelingens status i dag, utfordringer og utviklingstrekk, og på bakgrunn av disse er 
det formulert temaer, styringsmål og strategier. 

AVDELINGENS HOVEDUTFORDRINGER 
Ungdommer er mer presset på tid enn tidligere, har større press på å være vellykkede, og er utsatt for 
press fra kommersielle aktører. Ungdom er pålogget døgnet rundt, og har ikke like stort behov for å 
møte venner for å være sosial. Aamodt ungdomshus merker dette i form av noe lavere besøkstall og 
noe lavere oppslutning om kulturaktiviteter, og lavere interesse for å engasjere seg i sin egen fritid og 
sitt lokalmiljø. Ungdata-undersøkelsen fra 2014 viser at ensomhet og psykiske plager er utbredt. 
Ungdomshuset er et viktig rusfritt forebyggingstiltak som bidrar til fattigdomsbekjempelse og 
integrering. Innsatsen framover må siktes inn på å gi det rette tilbudet for vår tid, i tråd med 
ungdommers ønsker og behov. Tilbudene må alltid være i endring, slik ungdomskulturen også er.  

DOKUMENTETS TEMA, STYRINGSMÅL OG STRATEGIER 2015-2027 
Strategidokumentet belyser disse utfordringene knyttet til følgende tre temaer: 

 Aamodt ungdomshus som møtested og sosial arena. 

 Aamodt ungdomshus som tilrettelegger for aktiviteter og produsent av ungdomskultur. 

 Aamodt ungdomshus som ressurssenter for ungdom. 
 
Styringsmålene forteller hvilke mål vi ønsker å oppnå, og de tilhørende strategiene sier hvordan vi vil 
nå målene. Sentrale punkter er at vi ønsker et mangfoldig ungdomshus med liv og røre, hvor mange 
ungdommer med forskjellige interesser benytter seg av tilbudene. Videre vil vi fremme ungdomskultur 
og stimulere til ungdommers kreativitet og engasjement. Samt være en samarbeidspartner på mange 
arenaer i ungdomsmiljøet i Rælingen. 

FJERDINGBYUTVIKLINGENS BETYDNING FOR STRATEGIDOKUMENTET 
Om en samlokalisering av kulturskole, ungdomshus og bibliotek i sentrum blir en realitet, vil flere av 
utfordringene avdelingen har, kunne løses. Det er viktig at et slikt lokale tar hensyn til ungdomshusets 
behov for en egenart. 
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BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER 

FORMÅL MED STRATEGIDOKUMENTET 
Strategi for Aamodt ungdomshus er et ny dokument, og er forankret i handlingsprogrammet for 2015.  
I tillegg er det et utviklingsområde i handlingsprogrammet å utrede samarbeid; fysisk, organisatorisk 
og faglig mellom kulturskole, ungdomshus og bibliotek. Dette blir utredninger som må komme i 
etterkant av planarbeidet. 
Strategidokumentet skal beskrive og avklare de tjenestene vi yter kommunens befolkning. Dokumentet 
skal synliggjøre hvilke utfordringer vi står ovenfor, hvilken rolle vi utgjør i kommunen og hvilken status 
vi har. Den skal deretter skissere hvor vi som avdeling ønsker å bevege oss og hvilke strategier vi 
lager for å nå dit. Dette er viktig i en tid hvor ungdoms fritidsbruk er i stor endring. Vi leser av ungdata-
undersøkelsen blant ungdomsskoleelever i Rælingen i 2014 at et stort antall bruker mye tid foran 
skjerm, på skolearbeid og på organiserte fritidsaktiviteter og treninger av ulike slag. Samtidig viser 
undersøkelsen at det er mange som plages av stress, prestasjonspress og ensomhet. 

SAMORDNINGSBEHOV 
Det er lagt opp til samordning med nye strategidokument for kulturskole og bibliotek. Det legges opp til 
en lik struktur både i innhold, oppbygging og organisering av arbeidet med strategidokumentene i 
disse tre avdelingene. Vi jobber sammen i kultur- og fritidsenheten, og ser at det er mye vi kan 
samarbeide om til beste for ungdomskulturen. 
Det er gjort en avklaring av grensesnittet mellom kulturskolens undervisning og ungdomshusets 
aktiviteter. Ungdomshuset tilbyr ikke fast undervisning, men satser mer på kortvarige prosjekter, work 
shops og øving på egenhånd. 

PROSESS 
Avdelingsleder skriver strategidokumentet, og har med seg de tre klubbarbeiderne i en arbeidsgruppe. 
Som referansegrupper har vi valgt ut elevrådet på Marikollen ungdomsskole, ungdomsrådet, samt 
diverse brukergrupper fra Aamodt ungdomshus og deltakere i UKM (Ung kultur møtes). Komite for 
kultur og nærmiljø er også referansegruppe. Lederne for ungdomshuset, biblioteket, kulturskolen og 
kultur- og fritidsenheten har utgjort en gruppe som har jobbet med strategidokumentene i 
sammenheng, som sammen med rådmannsgruppa har utformet de ferdige dokumentene. 
Oppstart for arbeidet med strategidokumentene har vært oktober 2014, med mål om ferdigbehandling 
politisk i juni 2015. 

PLANFORUTSETNINGER OG UTVIKLINGSTREKK 
Det er mer enn 60 år siden Norges første fritidsklubb ble startet. Det er også gått 16 år siden Aamodt 
ungdomshus ble opprettet. Mye har endret seg innen dette faget på disse årene, og på Aamodt 
ungdomshus har vi lykkes med en miks av sosialt samvær og kulturaktiviteter på samme sted. Vi ser 
at ungdommer nå har hardere prioriteringer å gjøre enn tidligere, og vi må finne fram til det rette 
tilbudet for vår tid. Vi er også inne i en tid hvor ungdommer flest er opptatt av hva andre synes, og i 
samtaler forteller de om redsel for negative kommentarer og mobbing. 

NASJONALE FØRINGER  
Arbeidet med fritidsklubber og ungdomshus er ikke lovregulert, men det er vanlig i de fleste kommuner 
å ha et tilbud innen dette feltet. Nordlandsforsknings rapport om fritidsklubber og ungdomshus fra 
2011 viser imidlertid at det er stor variasjon i ressursbruk og kvalitet i de forskjellige kommuner.  
Fritidsklubber og ungdomshus er ofte nevnt i stortingsproposisjoner o.l. angående temaer som 
mobbing, kriminalitetsforebygging, integrering og innsats mot fattigdom. 

I kulturutredningen fra 2014 minner utvalget som på oppdrag fra regjeringen har skrevet utredningen, 
om at «Fritidsklubbene har tradisjonelt vært begrunnet med henvisning til rus- og 
kriminalitetsforebygging, og disse hensynene utgjør fortsatt det viktigste politiske 
legitimeringsgrunnlaget for sektoren. Når vi likevel velger å bruke plass på en omtale av 
fritidsklubbene (i kulturutredningen), er det fordi de også har en kulturpolitisk begrunnelse – 
fritidsklubbene sies gjerne å befinne seg i skjæringsfeltet mellom sosialpolitikk og kulturpolitikk – og 
fordi de i mange tilfeller har en viktig rolle som lokale kulturarenaer for ungdom. Ikke minst skyldes 
dette at fritidsklubbene er utviklingsarenaer for flere av de populærkulturelle uttrykksformene som har 
fått økt kulturpolitisk oppmerksomhet i Norge i tiden etter 2005.», skriver de i utredningen. 
Videre påpeker rapporten at «Fritidsklubber står på egne bein som kulturelle møteplasser for ungdom. 
Det viser seg særlig tydelig der fritidsklubbene fungerer som «kulturhus for ungdom». Fritidsklubbene 
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er en kulturarena som flere steder har god deltakelse fra ungdom med ulik etnisk bakgrunn. Å satse 
på fritidsklubber kan derfor være viktig for å oppnå inkludering i kulturlivet. Utvalget vil understreke at 
den kulturpolitiske begrunnelsen for fritidsklubber er tilstrekkelig for å anse fritidsklubber og åpne 
møteplasser for ungdom som del av den kulturelle grunnmuren, og at det er denne grunnleggende 
begrunnelsen som bør avgjøre fritidsklubbenes framtid og styre hvordan vi utvikler politiske strategier 
for dem.» 

KOMMUNALE FØRINGER 
I Rælingen kommunes planverk er fysisk aktivitet i befolkningen et viktig satsningsområde som 
Aamodt ungdomshus også vil slutte opp om. Aamodt ungdomshus har sammen med Sandbekken 
fritidsklubb laget en serviceerklæring for fritidsklubbene i Rælingen, som beskriver hva publikum kan 
vente av oss, og hva vi venter av ungdommer som benytter tilbudet. Serviceerklæringen er vedtatt i 
kommunestyret, og beskriver blant annet hvordan klubbene har som mål å bidra til engasjement i 
lokalmiljøet og å bevisstgjøre ungdom til å ivareta egen fysisk og psykisk helse.  

DEMOGRAFISK UTVIKLING 
Rælingen kommune har for tiden både høy naturlig tilvekst og innflyttingsoverskudd. Veksten i 
Rælingen har ligget på over 1,5 % i årene etter 2008. Veksten i 2014 var på 1,7 % (pr. 1.juli.) - et 
meget høyt nivå. Innvandrerbefolkningen utgjør nå ca 21 % av innbyggerne i Rælingen, også det et 
høyt tall på landsbasis. 
 
Befolkningsprognosen for Rælingen viser at antallet unge i alderen 13-19 år vil øke fra 1351 i 2014 til 
1446 i 2018. For aldersgruppen 0-12 år er den ventede økningen enda større. 

TRENDER BLANT UNGDOM 

 
 Den «påloggede generasjonen» bruker mye tid foran skjerm, og trenger ikke gå ut for å treffe 

venner eller drive med kreative aktiviteter. 

 Ungdommer er engstelige for å feile og for negative kommentarer på nettet. 

 Det er populært å trene; både idrett og på kommersielle treningssentre. 

 Ungdommer er opptatt av å kjøpe kostbare klær og tekniske nyvinninger, samt å spise ute. 
Mange videregående-elever jobber deltid og sparer penger i flere år til russetiden. 

 Ungdom er opptatt av å være vellykkede. Gode karakterer på skolen, god oppførsel, trent 
kropp og pent utseende, nye klær og moderne utstyr er indikatorer på vellykkethet. 

 Tidsklemma gjelder også for ungdommer. 

 Det er lav grad av kriminalitet blant ungdommer i Rælingen. 

 
Tall fra Ungdata-undersøkelsen 2014 (8.-10. trinn Marikollen og Sandbekken): 

 65 % er aktive i en fritidsorganisasjon. 

 86 % trener ukentlig. 

 21 % er plaget av ensomhet. 

   2 % har ingen de vil kalle venner. 

 24 % har vært hjemme hele kvelden 6-7 ganger sist uke. 

 52 % bruker mer enn 4 timer hver dag foran skjerm (utenom skolen). 

 33 % har brukt ungdomshus/fritidsklubb den siste uken. 

 57 % synes tilbudet om ungdomshus/fritidsklubb i Rælingen er svært bra eller nokså bra.  
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STATUS OG UTFORDRINGSBILDE 

LOKALER 
Aamodt ungdomshus er 324 m2 stort, og ligger sentralt i et område hvor mange ungdommer bor. Buss 
stopper rett utenfor, og det er 15 minutters gangavstand fra Marikollen ungdomsskole og Rælingen 
videregående skole. Huset ligger flott til med stor hage som brukes til aktiviteter. Huset har en god 
planløsning for ungdomsklubb. Tv-rommet brukes også som møterom, kursrom og 
videoredigeringsverksted. Salen brukes til vanlig som oppholdsrom/ kafelokale, men også til konsert, 
diskotek, lan og samlinger av ulike slag. I tillegg har vi gamingrom med spillkonsoll, 8 pc’er og 
sitteplasser. Musikkrommet er lydisolert, og har utstyr for å øve med band og andre musikkformer. 
Kjøkkenet brukes som kiosk, selvbetjeningskjøkken, aktiviteter og sosiale treff ved kjøkkenbordet. 
Kjøkkenet og musikkrommet er pusset opp, og holder høy standard. Resten av huset begynner å bli 
slitt og umoderne. Lagerplassen er noe begrenset. Møblementet bør byttes ut med mer slitesterke og 
vedlikeholdsfrie alternativer. 

ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE 
Aamodt ungdomshus er en avdeling i kultur- og fritidsenheten.  Avdelingsleder er ansatt i 100% 
stilling. I tillegg er det tre klubbarbeidere på kveldstid i til sammen 64% stilling. I avdelingsleders 
arbeidsoppgaver ligger også ansvar for UKM (sceneforestilling og kunstutstilling for alderen 10-20 år) 
og andre relevante oppgaver i kultur- og fritidsenheten. To-tre ganger i uka i vinterhalvåret er 
avdelingsleder på Marikollen ungdomsskole for å holde aktiviteter i storefri. Samarbeidet med 
Marikollen ungdomsskole innbefatter også grillfester for klassetrinnene, en ukes tur til Polen/Tyskland 
med 10. trinn og andre varierende aktiviteter/ samarbeid vi fortløpende blir enige om. Valgfaget Sal og 
scene er «unge arrangører» under UKM. Aamodt ungdomshus er en del av Rælingen som MOT-
kommune, som også Marikollen ungdomsskole er. 
Samarbeidet med skolen har en positiv innvirkning på ungdomshuset, for gjennom miljøarbeidet på 
skolen kommer vi i kontakt med svært mange ungdommer som får høre om tilbudene på 
ungdomshuset. 
Aamodt ungdomshus samarbeider med mange lokale aktører, både kommunale og frivillige. Vi anser 
oss ikke som en konkurrent til andre fritidsaktiviteter, men som en samarbeidspartner. 

TJENESTETILBUDET 
Aamodt ungdomshus tilbyr et vidt spekter av aktiviteter og tilbud til ungdommer i Rælingen. Vår 
viktigste ressurs er huset og de ansatte der. Det er av stor betydning at huset hovedsakelig brukes til 
ungdomsaktiviteter, og at lokalene kan innredes og brukes etter ungdommenes ønsker og behov. Når 
huset er åpent, tilbys bruk av alle rom. Man kan komme for å ha et sted å være og møte venner, eller 
man kan drive med aktiviteter. På ungdomshuset kan man benytte dataspill, biljard, brettspill, tv på 
storskjerm, musikkøving, videoredigering, møterom, kiosk og kjøkken. Musikkrommet og 
tv/møterommet kan bookes til grupper og aktiviteter i ungdomshusets åpningstid. Av og til arrangerer 
vi kurs, workshop, temakveld, konsert og hobbyaktiviteter.  Jentegrupper er suksess, og nylig er det 
startet matlagingsgruppe.  Aamodt ungdomshus arrangerer også turer for ungdom, og i 2014 har det 
vært ungdommer på badeland, gocart, paintball, hyttetur og tivoli i ungdomshusets regi. Aamodt 
ungdomshus har også vært involvert i større arrangementer som planlegging og avvikling av konsert 
under fotballturneringen Jentefestivalen i Marikollen og fakkeltog mot mobbing. Ungdomshuset ønsker 
å være aktive på mange arenaer for ungdom.  
I kiosken holdes prisene lave, og ungdommene må tilberede småretter de kjøper selv. De har også 
anledning til å kjøpe mat på butikken, og tilberede det på ungdomshuset. Mange benytter seg av dette 
til pizza og pasta.  
Det er populært å arrangere data-LAN på ungdomshuset, og ni helger i 2014 har det vært slike 
arrangementer med til sammen 150 deltakere. Dette er arrangementer som ungdommene i stor grad 
styrer selv. 
Vi opplever at alle typer arrangementer blir mer vellykket når ungdommer selv står for planlegging og 
gjennomføring, men ungdommene trenger likevel tidkrevende oppfølging for å lykkes. 
Vi har et godt tilbud innen elektroniske spill, men det er kostbart og tidkrevende å holde dette tilbudet 
oppdatert og i orden. På dette området har det blitt vanskeligere å være i forkant av trender og hva 
ungdommer skaffer seg hjemme. 
Flere nabokommuner har nedprioritert den tradisjonelle klubben med «åpnet hus», og satser på rene 
aktiviteteshus. På Aamodt ungdomshus har vi god erfaring med å blande kulturaktiviteter med «åpent 
hus». Men den siste tiden har vi hatt en utvikling med lavere aktivitet innen musikk, film og annen 
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kreativ virksomhet. Vi ønsker å øke dette aktivitetsnivået samtidig som vi beholder og styrker den 
viktige sosiale delen av ungdomshuset. 

ÅPNINGSTIDER 
Huset holder fast åpent mandag til torsdag i tiden 14-17 og 18-22. I tillegg kommer en rekke aktiviteter 
og arrangementer i helger. Med mye åpent, mener vi at alle som har lyst å komme til ungdomshuset, 
skal ha tid til det. Å følge skoleuka har vært positivt, da mange kommer rett fra skolen, og det er da lett 
å huske at huset er åpent. Mange etterlyser likevel mer åpningstid i helger. Vi har ikke ressurser til å 
holde helger åpent i tillegg til ukedager. Samtidig erkjenner vi at det er i helgene mange ungdommer 
har fri fra aktiviteter og skolearbeid. Ungdomsklubbene på bedehusene i Rælingen foregår i helgene. 
Stengingen mellom kl 17 og 18 oppfattes blant de unge som meningsløs. Begrunnelsen for å holde en 
time stengt, er først og fremst av hensyn til personalkabalen, men det betyr at ungdommer blir bedt 
om å gå hjem når de kunne tenkt seg å være lengre, og mange kommer ikke tilbake etter kl 18. Andre 
blir hengende i området inntil huset åpner igjen. 

ANSATTE 
Ungdomshuset har 1,64 årsverk fordelt på avdelingsleder i full stilling og tre små stillinger på kveldstid, 
og vi har stor utnyttelse av arbeidskraften. Vi har mye åpningstid og mange prosjekter. Med små 
klubbarbeiderstillinger, blir det likevel sårbart ved sykdomsfravær, og det blir vanskelig med 
samordning og planlegging når man ikke jobber tett nok sammen. Mesteparten av tiden for 
klubbarbeiderne går med på miljøarbeid og å være tilstede som voksenpersoner, men vi bruker også 
mye tid på forefallende arbeid. Vi opplever også at mange planer ikke kommer lenger enn til 
idestadiet, for det tar tid å utvikle planene. Det hender at avdelingsleder holder ungdomshuset åpent 
alene. Dette vil vi prøve å unngå, og åpningstidene må revurderes. Større personalressurser ville gitt 
et bedre tilbud til ungdommene. 

BRUKERE 
Aamodt ungdomshus er for ungdommer i alderen 13-20 år, og vi balanserer tilbudet for at det skal bli 
like interessant for både de som går på ungdomsskolen og de som går på videregående skole. 
Tradisjonelt er det flere gutter enn jenter som benytter seg av fritidsklubber. De siste årenes arbeid 
med jentegrupper har ført til at antallet jenter på huset har økt, og at jentene i disse gruppene også 
fortsetter å ha tilhørighet til ungdomshuset når de ikke lenger deltar i disse gruppene. Oppmøtet og 
alderssammensetningen, kan variere sterkt fra dag til dag, fra årstid til årstid og fra kull til kull. Vi har 
erfart at mange av de yngste liker seg best når ikke de eldre ungdommene er til stede. Rett etter 
skoletid er derfor favoritt for mange av ungdomsskoleelevene, når de eldste fortsatt er på 
videregående skole. Noen ungdommer kommer ofte til ungdomshuset, andre kommer sjeldnere. Noen 
unge begynner å vanke på ungdomshuset tidlig i tenårene, andre begynner å komme senere i 
ungdomstiden.  Noen forsvinner etter ungdomsskolen, mens andre er aktive hos oss helt til de er 
ferdige med videregående. Forskjellige ungdomsmiljøer og vennegjenger bruker huset på forskjellig 
vis, og vi pleier å være gode på å tilby rom og aktiviteter til flere samtidig. De fleste aktivitetene 
ungdomshuset tilbyr, er gratis eller billige. Vi merker at mange ungdommer ikke har så mye ekstra 
penger. Det kan skyldes at de prioriterer annerledes enn voksne synes de burde, men familiens 
økonomi spiller også i mange tilfeller inn. Ungdomshuset har derfor en rolle i fattigdomsbekjempelse i 
samfunnet. Vi ønsker at flest mulig ungdommer skal se på ungdomshuset som sitt sted, og at det ikke 
skal være eksklusivt for en klikk. Når enkelte ungdommer kommer ofte, vil andre ungdommer lett 
oppfatte det som at ungdomshuset har et fast klientell. Ved å holde mye åpent, risikerer vi å spre de 
besøkende slik at det lett vil oppfattes som at huset har lite besøk, at det er få folk til enhver tid. Ved å 
holde mye åpent oppnår vi imidlertid at alle som ønsker det, skal finne tid til å bruke ungdomshuset. 
Mange ungdommer er fornøyde med ungdomshusets tilbud, og det er også mange fornøyde foresatte. 

FOREBYGGING 
Mange ungdommer med flerkulturell bakgrunn benytter ungdomshuset, og vi har en viktig rolle i den 
vellykkede integreringen i Rælingen. Vi har en lav terskel for deltakelse i arrangementer, slik at 
tilbudene skal passe for alle. Bussterminalen i Lillestrøm representerer på flere måter et dårlig 
ungdomsmiljø, og vi har registrert at ikke så mange av ungdommene fra Rælingen vanker der. De 
trives bedre på ungdomshuset enn på bussterminalen. Ungdomsundersøkelsen viser at bruk av 
narkotika er lav blant ungdomsskoleelevene, og Aamodt ungdomshus et attraktivt rusfritt alternativ for 
de unge hvor de kan ha kontakt med voksne de kan opprette tillitsforhold til. Ungdomshuset skal også 
virke forebyggende mot kriminalitet, mobbing, vold, rasisme, ensomhet og ulike typer press. Vi ønsker 
å bidra til et bedre ungdomsmiljø, og økning av ungdommenes livskvalitet, samt øke deres tilhørighet 
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til hjemkommunen. Vi kan møte behov som ikke skole og idrett klarer i møte med vellykkethet-press. 
Dette er ambisiøse mål som er vanskelig å måle, men vi er overbevist om at det hjelper, noe vi også 
har hørt fra politiet. Arbeidet gir også kommunen et daglig innsyn i ungdomsmiljøet. Å legge til rette for 
at ungdommer kan være aktive og møtes til sosiale og kulturelle treff, er vår plikt som kommune. Vi vet 
fra forskning at kultur og aktivitet gir forbedret folkehelse, og er svært aktuelt i en tid hvor ungdata-
undersøkelsen viser at mange unge sliter med psykiske plager. 

NØKKELTALL OG ØKONOMI 
Totalrammen for Aamodt ungdomshus budsjett for 2015 er 1 273 000 kr. Dette inkluderer utgifter til en 
ansatt i 24% stilling på ungdomsklubben Stua i Blystadlia, som er en liten klubb drevet av oss, som nå 
skal overføres til fritidsklubben på Sandbekken for å styrke tilbudet der. Kiosken på ungdomshuset 
drives slik at det lille overskuddet brukes til gratis mat ved arrangementer og dugnader. På budsjettet 
mangler vi en post til arrangementer, men klarer å få inn noe i ekstern støtte samt inntekter fra utleie 
av huset til barneselskaper. Utleie i helger har blitt svært populært, og ga inntekt på vel 40 000 kr i 
2014. Utleien er et tidkrevende arbeid, og det gjør også at huset ofte allerede er utleid når ungdommer 
kunne tenke seg å bruke det selv. Samtidig gjør det at Aamodt ungdomshus er i bruk nesten alle 
dager i året.  

 
Budsjettutvikling (fra 2012 inkl. Stua i Blystadlia): 

 
2011 994 000 

2012 1 178 000 

2013 1 211 000 

2014 1 266 000 

2015 1 273 000  
 Budsjettøkningen i løpet av disse årene, gjelder bare lønnsøkninger. 

STATISTIKK OG TRENDER 

Ansatte 
Aamodt ungdomshus har 1,64 årsverk, omtrent det samme som ved oppstart i 1999 (1,60 årsverk). I 
2004 til 2006 hadde vi i tillegg flinke sivilarbeidere i full stilling, og erfaringen er at på den tiden fikk vi 
satt inn støtet blant ungdommene i Rælingen. Tilbudene og oppslutningen økte betraktelig i denne 
tiden og årene som fulgte, og kullene som er født i 1990-1995 opplevde at ungdomshuset var svært 
populært blant de fleste ungdommer. 

Brukere 
Fire spredte uker hvert år teller vi alle besøkende på ungdomshuset. Hvis noen kommer både etter 
skoletid og tilbake igjen etter at det har åpnet igjen kl. 18, telles de to ganger. Vi mener denne 
tellingen gir et noenlunde representativt gjennomsnittstall på ungdomshusets besøkende i løpet av et 
år, men teller også deltakere på alle arrangementer vi har utenom åpningstid i løpet av året. 

For 2014 er tallene for gjennomsnitt pr. uke i ordinær åpningstid: 163 besøk. 
Gjennomsnitt for totalt antall besøk pr uke (inkl. arrangementer utenom åpningstid): 221 besøk. 
Dette er omtrent samme tall som 2013, men en klar nedgang siden toppåret 2009, da tallene var 
233/254 besøkende ungdommer pr uke. 
Vi har ingen tall på alle de ungdommene vi hver uke er i kontakt med på skolen eller via telefon/ 
sosiale medier. 

UKM hadde 88 deltakere i 2014 og 112 deltakere i 2015. Tallet har økt fordi vi har gjort en innsats for 
å lage en større UKM-kunstutstilling. Tallet er synkende på landsbasis, og vi har iverksatt nye tiltak 
innen «unge arrangører» for å få oppslutningen opp. 
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 År Antall ungdommer pr uke i vanlig 
åpningstid. 

Antall ungdommer pr uke totalt. 

2007 195 243 

2008 226 248 

2009 233 254 

2011 196 232 

2012 164 183 

2013 159 221 

2014 163 193 

 
Vanlig åpningstid, 
mand-torsd kl 14-17/18-22:          Hele uka, ungd. 13-20 år.  

                   
Utleie til barneselskaper o.l. er ikke tellet med.  
I 2010 ble det ikke gjennomført telling. 

Arrangementer/ turer 
I 2013 hadde vi 48 arrangementer av forskjellig art, og hadde 46 utleie til   barneselskaper o.l. 
I 2014 hadde vi 36 arrangementer, og 62 utleie til barneselskaper o.l. 

Deltakelse UKM 
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TEMAER 

 Aamodt ungdomshus som møtested og sosial arena. 

 Aamodt ungdomshus som tilrettelegger for aktiviteter og produsent av ungdomskultur. 

 Aamodt ungdomshus som ressurssenter for ungdom. 

AAMODT UNGDOMSHUS SOM MØTESTED OG SOSIAL ARENA 
Ungdomshuset hadde flere brukere og større bredde for få år siden. Det er likevel aldri tomt, selv om 
det av og til kan være litt glissent. Tilbudet er godt oppdatert, og mange ungdommer er fornøyde. Det 
er få brukere fra Sandbekken til tross for at ungdomshuset ikke ligger langt fra skolegrensen. Huset 
har litt sliten innredning og møblering. Huset har mye åpningstid på ukedager, men at huset stenger 
en time mellom kl 17 og 18, er ikke populært. Det er muligheter for arrangementer i helgene. Noen 
ungdommer mener at ungdomshuset er for de som ikke gidder aktiviteter og skole. Ungdomshuset var 
tidlig på Facebook, men trenger å oppdatere sin bruk av sosiale medier. Vi må i framtiden sørge for at 
ungdomshuset har et så bredt tilbud at det ikke blir et tilbud for en eksklusiv klikk, og vi må være så 
imøtekommende at ingen føler at de ikke passer inn. 

Styringsmål:  
Et tilgjengelig ungdomshus med et levende ungdomsmiljø og bred oppslutning. 

Strategier:  

 Trekke flere ungdommer til huset. 

 Jobbe med omdømmebygging. 

 Tilby bredt utvalg av aktiviteter. 

 Skape større bredde blant brukerne. 

 Skape trygghet for at alle passer inn. 

 Balansere tilbudene mellom yngre og eldre tenåringer. 

 Holde en moderne standard som tilfredsstiller ungdommers forventninger i tiden. 

 Tilstrebe riktig bemanning med økt kompetanse. 

 Justere åpningstider etter ungdommers behov. 

 Gjøre tilbudene mer kjent blant alle ungdommer i Rælingen. 

 Skape aktivitet på de sosiale medier ungdommer bruker. 

 Tilrettelegge for brukergrupper i samarbeid med andre kommunale enheter. 

 Utvikle tilbud som stimulerer til integrering og likestilling. 

AAMODT UNGDOMSHUS SOM TILRETTELEGGER FOR AKTIVITETER OG PRODUSENT AV 
UNGDOMSKULTUR 
Ungdomshuset har gode ressurser for tilrettelegging av kulturaktivitet blant ungdom. Men interessen 
for å bruke øvingsrom er lavere enn tidligere. De som opptrer må ofte belage seg på foreldre og 
småsøsken som publikum, for interessen blant jevnaldrende er lav. Mange er utrygge for å stå på 
scenen eller stikke seg fram. Arrangementer har større sjanser for å bli vellykket hvis ungdommer selv 
står for arrangementet. Forutsetningen er at voksne bidrar med erfaring og støtte. Mange unge finner 
ingen måte å engasjere seg i lokalsamfunnet eller i samfunnsspørsmål som passer for dem. 
Ungdomshuset bør være en viktig aktør ved å tilrettelegge for at ungdommer skal engasjere seg og 
aktivisere seg på forskjellige områder og arenaer. 

Styringsmål:  
Et ungdomshus som fremmer ungdomskultur og bidrar til ungdommers kreativitet og engasjement i 
lokalmiljøet og i samfunnsspørsmål. 

Strategier:  

 Møte nye trender med innsikt, og benytte trendene til å skape aktivitet og deltakelse. 

 Skape høyere aktivitet innen kulturuttrykk som musikk, film og billedkunst. 

 Skape større interesse for å være publikum når andre ungdommer opptrer. 

 Gjøre UKM til helårsaktivitet med work shops, konserter, utstillinger med mer. 
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 Øke ungdommers initiativ, deltakelse, engasjement og ledelse på ungdomshuset og i 
Rælingen for øvrig ved å stimulere deres vilje til selvstyrte aktiviteter og ved å ta i bruk deres 
egne ressurser. 

 Øke ungdommers forståelse av og deltakelse i samfunnsspørsmål og debatt. 

 Stimulere til fysisk aktivitet blant ungdommer. 

 Tilby aktiviserende, ikke-kommsersielle og ikke-prestasjonsavhengige aktiviteter. 

AAMODT UNGDOMSHUS SOM RESSURSSENTER FOR UNGDOM 
Ungdomshuset har lokaler, utstyr og kompetanse som ungdommer kan benytte seg av til mange typer 
aktivitet. Denne delen av ungdomshusets virksomhet trenger et løft og bedre profilering, da mange 
kjenner ungdomshuset mest som et møtested og sted å være. Ungdomshuset har et nært og viktig 
samarbeid med Marikollen ungdomsskole, og samarbeider ofte med andre aktører. 

Styringsmål: 
Ungdomshuset er en naturlig kontakt for ungdommer som vil gjennomføre aktiviteter, og en 
samarbeidspartner for voksne som bidrar til ungdomsmiljøet i Rælingen. 

Strategier: 

1. Styrke ungdomshusets ressurser og kompetanse til å bistå ungdommer. 
2. Bekjentgjøre ungdomshusets mange bruksmuligheter. 
3. Tilby samarbeid med flere frivillige og kommunale aktører. 
4. Finne flere områder for nært samarbeid med Marikollen ungdomsskole. 
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KULTURSKOLE, UNGDOMSHUS OG BIBLIOTEK I NYTT SENTRUM 

Bakgrunn 
I forbindelse med arbeidet med kommunedelplan Fjerdingby ble det gjort vedtak om at man ønsket en 
vurdering av å flytte biblioteket til nytt sentrum. 
 
I handlingsprogrammet for 2014 og 2015 er et av utviklingsområdene å utrede samarbeidsformer 
faglig, organisatorisk og fysisk mellom de tre avdelingene kulturskole, ungdomshus og bibliotek. 
 
Dette er bakgrunnen for at vi for 1 1/2 år siden startet et utredningsarbeid for å se på hvordan de tre 
avdelingene kan samarbeide fremover og hvilke fordeler det vil være knyttet til en lokalisering i nytt 
sentrum sammen med biblioteket. Kulturskole, ungdomshus og bibliotek er små avdelinger med 
hensyn til budsjettrammer og antall ansatte. Både kulturskole og ungdomshus har ansatte i 
deltidsstillinger, og alle tjenestene har sine tilbud på ettermiddags- og kveldstid. Felles for alle tre er at 
tjenestene berører svært mange av våre innbyggere, og i løpet av et år dreier det seg om hele 72 000 
møter/treff med enkeltpersoner.  

Underveis i denne prosessen ble det raskt klart at for å vite hvordan vi skal kunne samarbeide i 
fremtiden må vi også vite noe om hvilke tjenester vi ønsker å tilby. Arbeidet med alle de tre planene 
ble derfor startet i 2014, og det har vært en særdeles viktig prosess som har foregått mellom 
avdelingene, og som har resultert i tre omforente planer som også er forankret mot andre enheter og 
samarbeidspartnere. 
 
Utfordringene som bibliotek, ungdomshus og kulturskole står overfor er beskrevet i de tre planene. 
Gjennom prosessen er det blitt tydelig at et nært samarbeid mellom de tre avdelingene, som 
innbefatter både sambruk av lokaler, utstyr og personellressurser, er av vesentlig betydning for at 
tjenestene skal kunne videreutvikles. En plassering av disse tre avdelingene i nytt sentrum vil være en 
viktig bidragsyter for å skape den gode møteplassen og aktivitet både dag og kveld, og være en viktig 
faktor i utviklingen av Rælingssamfunnet.  
 
Temaet «Kulturskole, ungdomshus og bibliotek i Fjerdingby sentrum» er derfor likt i alle de tre 
planene.  

Styringsmål  
Fra kommuneplanen 

 Mangfold i tilbud som gir mulighet for livsutfoldelse, opplevelse og aktivitet 

 Innbyggere som deltar i samfunnslivet og har tilhørighetsfølelse 

 Tjenester tilpasset behov og kvalitetsstandarder, med god ressursutnyttelse 

 En organisasjonskultur basert på helhetsforståelse, levende verdigrunnlag og felles mål  
  

7 527

32 200

32 362

Antall brukere pr år

Aamodt

Kulturskole

Bibliotek
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Strategier  
Fra kommunedelplanen for Fjerdingby 

 Samle mange funksjoner og aktiviteter gjennom en bevisst, aktiv og styrt planlegging 

 Fortette og konsentrere bygningsmasse og næringsvirksomhet for å gi grunnlag for utvikling 
og lønnsomhet - samt for trivsel og liv på møteplassen. 

 Bygninger med kombinert bruk bolig/offentlig virksomhet/næring skal bidra til aktivitet i store 
deler av døgnet og gi stimulans til stedet som møteplass. 

 Estetikk og kvalitet skal gjøre kjerneområdet attraktivt og tilgjengelig - omgivelser, bygg og 
gatestruktur skal være helhetlig utviklet og med god universell utforming. 

Tilgjengelige ressurser 

Lokaler 
Kulturskolen har en liten base på Marikollen ungdomsskole (120m2). Biblioteket disponerer 610m2 
(RK eier 365 m2). Ungdomshuset har 332m2 på Aamodt (11 mål tomt) og 250m2 på Holt skole (2 mål 
tomt).  
Ved en flytting til nytt sentrum vil f.eks. disse ressursene kunne frigjøres og sees på som del-
finansiering til nye lokaler. Felles arealer til øving, musikk og lignende vil i tillegg kunne få støtte via 
kulturhusmidler (spillemidler).  
Foreløpige registreringer har vist at en del av dagens lokaler står tomme deler av døgnet, noen har få 
brukere pr. time, mens andre har for høyt belegg. Det ligger et potensiale i å se ressursene samlet, og 
se hvilke arealer som kan sambrukes.  
I arbeidet med planene har det blitt tydelig at det er mye å tjene på å samlokalisere avdelingene. 
Grensesnittet mellom de tre i forhold til tjenester som skal leveres er det behov for at ses nærmere på. 
Kulturskole levere stadig flere tilbud og noen av disse var tidligere en naturlig del av ungdomshuset. 
Det moderne biblioteket skal fremover legge til rette for en mer aktiv bruk og slik sett beveger dette 
seg inn mot både ungdomshus og kulturskole. Lokalene det er behov for er innenfor en del aktiviteter 
sammenfallende, f. eks øvingsrom, utstillingslokale, aktivitetsrom, tv/spillrom. Det kan være aktuelt å 
ha felleskap knyttet til ankomstareal, øvingsrom, møterom, kontorlandskap, spiserom, lager, 
garderober, toaletter, musikk/rytmisk rom, venteområde, dansesal, formidlingsrom, allrom/kjøkken. 
En del av arealene kan også leies ut til private. 

Personalressurser 
Deltidsstillingene i kulturskolen er en utfordring både i forhold til skoledriften og for den enkelte lærer. 
Ungdomshuset har også 4 deltidsstillinger, til sammen 1.65 årsverk. Biblioteket har 3.5 årsverk. 
Det kan være store gevinster i forhold til bruk av personellressurser på tvers av avdelingene. Den 
kompetansen som lærerne i kulturskolen har vil kunne være nyttig for biblioteket og ungdomshuset. 
Faglig samarbeid i form av felles prosjekter vil være svært spennende å se på. Hvordan kan 
ungdomshusets brukere være en ressurs når kulturskolen skal sette opp en musikal? Kan de ta 
ansvar for filming, markedsføring, informere på skolene og i ungdomsmiljøene, kostymer, sminke? 
Hvordan kan et vellykket prosjekt i kulturskolen videreføres i biblioteket eller på ungdomshuset i 
forhold til deres brukergrupper? 
Det å se på den totale ressursen og samarbeide om bruken av denne er nytenkende, og det kan ligge 
mange gevinster i det.  

Fremtidsbilde  
Ideen er å samlokalisere kulturskole, ungdomshus og bibliotek i nytt sentrum. 
I kommunedelplan for Fjerdingby er utgangspunktet at man ønsker å skape et tettsted og et 
hovedsentrum i kommunen, som kan ha kvaliteter som er positive for hele kommunen.  
Knutepunktet og forlengelsen av det gir muligheter for fortetting og for å forme et tettsted med liv 
mellom husene - et sted der mange naturlig er innom både fordi de har et konkret gjøremål der, fordi 
det finnes attraktive fellesrom og omgivelser og fordi de ønsker å møte andre.  
I dette perspektivet vil det å samlokalisere KUB i nytt sentrum være et viktig bidrag. Mange barn og 
ungdommer skal til kulturskolen og ungdomshuset på ettermiddagstid, og mange blir kjørt og hentet av 
foreldre som har behov for et sted å være mens de venter. Biblioteket som i dag er samlokalisert med 
Rælingen videregående skoles skolebibliotek i rådhuset, vil få en helt ny og sentral beliggenhet og vil 
kunne få en posisjon som møteplass for flere grupper.  
Nærheten til Marikollen idrettshall, nytt nærmiljøanlegg ved skolen, idrettsanlegget med tre 
fotballbaner, klubbhus, alpin – hopp og langrennsanlegg, svømmehall, Marikollen kultursal, barneskole 
og ungdomsskole vil gi de tre avdelingene en nærhet til stedet hvor mange ferdes.  Utvidede 
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åpningstider på ettermiddags- og kveldstid vil skape nye møteplasser som vi tror blir mer interessante 
for publikum. Lys i rommene og folk som er i bevegelse vil gi liv til sentrum på kveldstid.   
For ungdomshuset vil det bety en sentral plassering og nærhet til mange forskjellige grupper innen 
ungdomskulturen, og utviklingen mot en mer ensartet brukergruppe vil kunne snus.  
Biblioteket som møtestedet, hvor man kan få informasjon, hvor man kan lære og være aktive og i 
dialog med andre vil kunne realiseres med en ny beliggenhet og med en ny måte å tilrettelegge og 
samarbeide på.   
Kulturskolen vil kunne få nye og mer egnede lokaler, og mange av disse vil også kunne tilbys private 
(øvingsrom, møterom, kontorplass med mer).    
Dersom også helsestasjonen får en beliggenhet i nærheten bør det utredes muligheter for fellesbruk 
av arealer. Det reiser seg også et spørsmål om publikumsorientert samarbeid mellom servicetorget og 
biblioteket med åpningstid på kveldstid kan gi mye muligheter. Det som kan binde alle disse 
tjenestene og brukerne sammen er kafeen, med en hjemlig atmosfære og distriktets beste kaffe.  

Forprosjekt 
For å arbeide videre med dette er det ønskelig å etablere et forprosjekt hvor det ses på hvordan 
ressursene kan samles og benyttes på en slik måte at det gir bedre tjenester til våre innbyggere. Et 
viktig formål vil være bidraget til å skape gode møteplasser og et levende sentrum hvor mange 
mennesker ferdes på dag- og kveldstid og i helger. Forprosjektet bør se på: 

 Hvilke kommunale tjenester som bør lokaliseres til sentrum 

 Hvilke arealer det er behov for og hvordan disse kan sambrukes på en god måte 

 Sambruk av personellressursene 

 Faglig og organisatorisk samarbeid   

 Finansieringsplan 

VEIEN VIDERE OG OPPFØLGINGEN AV STRATEGIDOKUMENTET 
Arbeidet videreføres i forbindelse med handlingsprogrammet og budsjettprosessen. Temaene og 
strategiene benyttes som grunnlag for valg av utviklingsområder til handlingsprogrammet. I 
virksomhetsplanen utarbeides det arbeidsmål og tiltak med tidsfrister. Kostnader knyttet til tiltak 
innarbeides i budsjettprosessen. 
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