
5 tips til hvordan din kommune kan sikre 
barn og unges rett til lek og fritid

Barnekonvensjonen artikkel 31 gir alle barn rett til hvile, fritid og lek. Å få være  
med på fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet, fellesskap og mestringsfølelse. Barn får 
prøve ut interesser og utvikle talenter, treffe venner og utvikle sosiale ferdigheter. 
Selv om mange er aktive på fritiden, er det fortsatt barn og unge som holdes  
utenfor. Dette må vi gjøre noe med!  

      Ikke diskriminer barn
Barnekonvensjonen artikkel 2 sier 
at ingen barn skal diskrimineres, 
uansett hvem de er, hvor de 
kommer fra, eller hvilken funksjons- 
evne de har. Manglende kunnskap 
kan føre til forskjellsbehandling og 
diskriminering. Sørg for å få god 
kunnskap om hvem barna er, hva 
de trenger, og hva de har lyst til. 
Sørg for at ingen ekskluderes fra 
en meningsfull fritid. Kunnskap er 
nøkkelen til gode holdninger.

      Lytt til barn og unge
Lytt til barn og unge og gi dem 
mulighet til innflytelse. Artikkel 
12 i barnekonvensjonen gir barn  
rett til å gi uttrykk for sine 
synspunkter i alle saker som 
angår dem. Når barn og unge 
får være med og identifisere 
utfordringer og løsninger, kan 
vi sammen utvikle treffsikre og 
bærekraftige tiltak. Legg til rette 
for medvirkning fra ulike barn og 
unge, og samarbeid gjerne med 
barne- og ungdomsrådet.

      Lag en handlingsplan 
for inkluderende fritid
Barnekonvensjonen, konvensjonen 
for mennesker med funksjons- 
nedsettelser, norsk lov og Fritids- 
erklæringen gir alle barn og unge 
rett til å delta på fritidsarenaen. 
Men dette må konkretiseres og 
forankres i kommunens egne 
planer og tiltak. Det er viktig å 
samarbeide tett med frivilligheten 
i dette arbeidet, for å lage  
helhetlige og langsiktige planer. 
Sjekk ut www.allemed.no. 
 

      Sørg for at informasjon 
og aktiviteter er  
universelt utformet
Sørg for at lokaler er universelt 
utformet slik at alle kan delta på 
lik linje. Ingen barn skal måtte 
vente på utsiden, enten det er 
fritidsklubben, gymsalen eller 
idrettshallen. Sørg også for at 
informasjon er universelt utformet 
og finnes på flere språk. Det 
gjelder både informasjon om 
aktiviteter og om støtteordninger. 
Informasjonen bør rettes mot barn 
og unge, foreldre, fritidsarenaer 
og voksne som møter barn og 
ungdom i sitt arbeid. 

     Tilpass transport-
tilbudet til barns behov
Offentlig transport må være  
tilgjengelig og tilrettelagt for 
barns fritid. Kommunen bør 
kartlegge og utvikle transport  
basert på barn og unges behov, 
som er universelt utformet og 
tilpasset ulik funksjonsevne. Inviter 
veldig gjerne barn og unge til å 
være med på en slik kartlegging. 
Transporttilbudet må ha lave  
priser og/eller være gratis for 
barn opp til 18 år. Ingen barn 
skal stå igjen på perrongen!

Lykke til med å oppfylle barn 
og unges rett til lek og fritid!
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