


AKTIVE LOKALSAMFUNN HISTORIKK
Idrettens rolle i et samfunns- og folkehelseperspektiv

2014 2016 2017 2020

Vedtak 60 min 
fysisk aktivitet

Prosedyrer
Partnerskapsavtale

I samme båt 1

Spisset 
forankring og 

felles 
målsetting

I samme Båt 2

NY 
strategimodell

Politisk vilje
Felles søknad

I samme Båt 3

Aktive 
lokalsamfunn i ny 

kommune
Samskaping
Videreføring 

trepartssamarbeid

2018

Generell / særskilt
inkludering i AL

Oppstart 
trepartssamarbeid
Stortingsvedtak 60 

min
I samme Båt4 

(2019)



Felles målsetting «I samme Båt 1-2-3-4»



Aktive lokalsamfunn (AL) er idrettens 
betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har 
tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, 
fellesskapet og aktivitetsnivået blant 
innbyggerne. 



Effekt av  Aktive lokalsamfunn organisering

Bidra til sosial 
bærekraft

Bidra til økt 
Folkehelse

Bidra til 
generell/særskilt 

inkludering

Økt fysisk 
aktivitet



AKTIVE LOKALSAMFUNN / AKTIV I IDRETT

InkluderingAKS/IFO Skole

STRØMSØ
Skiold

«Vi heier på 
deg»

ÅSKOLLEN
Glassverket IF

«PULS»

SKOGER OG 
FJELL

DRAFN
«Full fart i 

Strømsåsen»

BRAGERNES/
ØREN

Drammens 
Ballklubb

«Den du er, er 
god nok for oss»

GULSKOGEN
Strømsgodset IF
«Ekte kjærlighet 
på Gulskogen»

ÅSSIDEN
Åssiden IF
«Aktiv på 

Åssia»

KONNERUD
Aktive Konnerud
«av ungdom, for 

ungdom»

Åpen/aktiv 
Hall Ungdom

Strømsgodset Toppfotball «BLÅTIMEN» Rollemodellens kraft

E-sport

MJØNDALEN
MIF

«MIF FOR ALLE»

Barnehage Aktiv senior



Aktive lokalsamfunn



Samarbeidet med de lokale 
idrettslagene har løftet 
satsningen til noe mer enn 
et skoletiltak – den har lagt 
grunnlaget for 
Aktive Lokalsamfunn.



God aktivitet i idrettslag gir bedre skole. Aktive barn lærer 
mer og bedre» 
Arnstein Larsen Rektor v/Fjell skole

«Udelt positiv erfaring av samarbeidet med Strømsgodset IF 
og skolene i kommunedelen. Dette ønsker jeg mer av, og det 
må bygges sammen stein på stein. Ungene i Gulskogen 
kommunedel er heldige, og nok en gang finner idrettslaget 
rett person på rett plass.» 

Frode Myhre Ellingsen, rektor v/Rødskog skole

«Vi har samme mål – aktive, glade barn og unge med sosial 

tilhørighet. De skal få en følelse av å være en del av 

fellesskapet og ha mulighet til å utvikle sitt potensial».

Renate Blomli Winnes, rektor v/ Øren skole

Dette gir like muligheter for alle våre elever til å oppleve fysisk 
aktivitet og mestring med energiske idrettspedagoger fra 
Konnerud IL som igjen inspirerer til en aktiv livsstil og livslang 
bevegelsesglede!
Ingvild Waage, rektor v/ Hallermoen skole



Flaggskipet Drammen?

«I en oppvekst så er det to veldig sentrale institusjoner som nesten alle er innom, og det er idretten og 
skolen. Når de samarbeider så kan det gi svært gode resultater og vi har sett på eksisterende prosjekter 
hvor dette er en realitet, som for eksempel i Drammen som har fått svært gode resultater rundt dette. Vi 
sa ja i fjor til å være med på en utvidet satsing mot andre kommuner i Viken og har i år sagt ja til en 
ytterligere satsing videre fordi vi ser det gir gode resultater» 
Steinar Sæthre i Sparebankstiftelsen DNB.

«Målet til Aktive Lokalsamfunn er å få til bærekraftige løsninger for idrett og skolesamarbeid i 
Viken slik man har fått det til i Drammen. Her har man jobbet med dette siden kommunen 
vedtok innføring av daglig fysisk aktivitet i grunnskolen i 2014. Siden den gang har Asker 
kommune kommet til og fått en sterk forankring i både idretten og skoleverket. I 2020 var det 
Sarpsborg og Lillestrøm som kom på banen og har jobbet frem sine versjoner av Aktive 
Lokalsamfunn».
Atle Søgård, daglig leder i Fet IL.



Drammen kommune besitter et «GULLegg»!! 

AKTIVE LOKALSAMFUNN 
Idrettens rolle i et samfunns- og folkehelseperspektiv



Takk for 
oppmerksomheten!


