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Organisering av barn og unges fritid etter
skoletid
Kommunalt SFO/AKS – tilbud på
skolene

Etter skole - tilbud med andre
aktører

• Kommunal SFO/AKS for 1. – 4.
trinn er tilknyttet skolene
• Ordningen er forankret i
opplæringsloven

• Ulike lag, foreninger, ideelle
organisasjoner, menigheter og
trossamfunn
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Innholdet i etter skole- tilbud med andre
aktører
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitetstilbud knyttet til hobby
Fysisk aktivitet/idrett
Leksehjelp
Trosopplæring
Matlaging
Sosialt samvær
Overnatting
Med mer

• Frivillig deltagelse
• Ofte basert på bruk av frivillige
• Ofte en grad av foreldreinvolvering
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Kan etter skole- tilbudene kvalitetssikres?
• Oppfølging bygg og branntekniske forhold ved tilsyn
• Innhold og kvalitet på tilbudet er ikke lovregulert – og det føres ikke
tilsyn i dag
• Reguleringsmuligheter ved tildeling av offentlige midler – hva finnes
av muligheter?
• Viktige offentlige aktører - skole, barnevern og politiet
Integrerings og fattigdomsutvalgets forslag til tiltak – dialogsporet:
• Kartlegging/oversikt over de ulike tilbudene i kommunen
• Utforme gjensidige intensjonsavtaler
• Fortsette arbeidet med gjensidig åpenhet og tillit
• Utarbeidelse av kvalitetskriterier
• Felles evalueringer
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Det Islamske kultursenter i Drammen (DIKSID)
• Partipolitisk uavhengig trossamfunn
• Mangfoldig medlemsmasse
Liberale, konservative, språk, utdanning, ulik botid og etnisitet

• Moske og frivillig etter-skole tilbud for ungdom over 13 år med
overnatting.
• Viktige mål for arbeidet til DIKSID
• Fremme integrasjon, livsmestring og sunn tokulturell identitet
• Bidra til et positivt ungdomsmiljø i byen
• Støtte og hjelpe medlemmene i
møte med ulike tokulturelle utfordringer
• Opptatt av å styrke den enkelte ungdom
ift arbeid og utdanning
• Bidra til at behovet for religion, kultur og språk dekkes i Norge

Hva tilbyr DIKSID?
• Økt kvalitet på skole/leksearbeid (bruk av frivillige og innleide ressurspersoner)
• Måltider, sosialt samvær, overnatting i ukedagene, ulike aktiviteter i helger og i ferier
• Religionsopplæring fra riktige kilder - lærer oppvokst og skolert i Norge, snakker flytende
norsk, setter religionsundervisningen i en norsk kontekst – hindrer feiltolkninger og negativ
utvikling
• Støttende og inkluderende trossamfunn – opptatt av forebyggende arbeid (etikk,
holdninger, adferd, vise respekt og handlingsbevissthet)

Noen sentrale spørsmål og problemstillinger
•
•
•
•
•
•
•
•

Åpent/lukket trossamfunn?
Fremmer/hemmer tilbudet integrasjon?
Kjønnssegregert, med likeverdig tilbud – er det ok – og hva med likestilling?
Grad av frivillighet?
Ytringsfrihet/trosfrihet/toleranse?
Mistenkeliggjøring/fremmedfrykt eller legitime spørsmål og bekymringer?
Kjernefamiliens rolle – overnatting borte fra familie og nærmiljø?
Kommunenes rolle og ansvar?

Oppfølging og kontakt med DIKSID
• Historisk linje

• 2002 Bekymringssaker
• 2014 Nasjonal plan Radikalisering og ekstremisme (- Forebygging av voldelig ekstremisme)
• 2016 Bekymringssak – overnatting på Koranskole DIKSID - dialogmøter med Drammen
kommune – oversikt over tilbud i kommunen
• Mai 2019 – Ny politisk aktualisering – gjennomgang av rutiner med rektorer – ingen
bekymringssaker
• September/oktober 2019 – Ny aktualisering – artikkelserie i Aftenposten – ingen
bekymringssaker
• November 2019 - Dialogmøte med Drammen kommune – DIKSID tok initiativet
• Desember 2019 - Oppfølgingsmøte på DIKSID, Likestillingsombudet i nasjonale media –
utfordrer statsråden. Ny runde i lokal media – muligheter for tilsyn?
Statsråd Sanner inviterer tidligere ordfører i Drammen og utdanningsdirektør til møte
DIKSID tar imot Drammen kommune med representanter fra kunnskapsdepartementet og IMDi

Muligheter - og veien videre i ny kommune
• Drammen kommune har et godt utgangpunkt for det videre arbeidet!
• Felles overordnet ønske om å etablere en arena for åpen dialog, samarbeid og gjensidig
læring
• Drammen kommune har ambisjoner om å i større grad koordinere samarbeidet med ulike
lag, foreninger og tros – og livssynssamfunn.
• Her er det mye ressurser – få ut et enda større potensial – med koordinering!
• Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på handlingsrommet, forslag til en struktur
for oppfølging og videre samarbeid, inkludert bruk av intensjonsavtaler.

