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Gruppe: Metoder og prosesser 

Hvor? Formelle arenaer.  

- Kommunalt/ regionalt ungdomsråd 

- Ungdommens kommunestyre 

- Elevrådet 

- Ungdomslag, idrettslag, menighetsarbeid, motorsportklubb og andre 

ungdomsorganisasjoner (også diagnosebaserte interesseforeninger) 

- kulturskolen 

- ungdomsrepresentasjon i arbeidsgrupper v/ kommunal forvaltning og lignende 

(inkludering og invitering av flere) 

- v/ konferanser må det settes av plass til ungdom 

- medvirkning av barn/ unge må ”dyrkes” allerede fra barnehagen  

- systemet må ikke bli for ”lovpålagt” 

Hvor? Uformelle arenaer.  

- Ungdomsklubben (ungdom må få bestemme selv og få ansvar) 

- Idrettsklubben 

- Internett 

- Sosiale medier (eks. ungdomsforum på Facebook, Twitter) 

- Festivaler 

- Skole/ foreldre samarbeid 

- Mingling etter konferanser 

- Voksne må delta på ungdoms arena og vise interesse 

- Voksne må passe på å vise kjærlighet og omsorg for alle 

Det er viktig å bygge broer mellom formelle og uformelle arenaer. 

 

Hvordan? Formelle arenaer.  

- Kreativt verksted 

- Kafedialog 

- Dialogseminar 

- Samlinger 

- Løft 

- Ungdommens kommunestyre 

- Personlig møte (bygge tillit) 



- Tverrfaglig team 

- Få ungdom inn som foredragsholdere 

- Kompetanselæring for unge (lederkurs, ledertrening, styrekompetanse) 

- Kompetanselæring for voksne (verktøy å bruke) 

- Interkommunal skolering av ungdomsråd 

- Eks. kultursamling i skolen en gang per mnd (styrker selvfølelse, mesting etc.) 

- Voksne ikke tenke så mye på posisjoner 

- Voksne må være rollemodeller 

- Unge må få være rollemodeller for andre unge 

- Nettverk for voksne (hva gjør vi, hvordan gjør vi det etc.) 

- ”medarbeidersamtaler” med barn 

 

Hvordan? Uformelle arenaer.  

- Medlemmer i kommunestyret/ formannskapet må ta ansvar for å besøke/ vise interesse 

der ungdom er 

- Fadderordninger 

- Ungdom som inspiratorer 

- Erfaringsutveksling på sosiale medier 

- Turer/ ekskursjoner mellom voksne/ unge; sosialt, informasjonkanal, rekruttering etc. 

- Informasjon/ opplysning v/ eks. festivaler 

- Skolering av voksne OM ungdom 

- Bygge trygghet hos unge v/ eks. trene på ting ledere gjør 

- God kommunikasjon 

- Publikumstrening hos unge 

- Vær en god nabo/ motivator 

- Skape arenaer der unge/ voksne møtes; matkurs, skruing, snekring etc. 

- Ledertrening (gjennom ”lek”) 

- Gi ungdom mulighet til å slippe til/ engasjere seg 

- Være inkluderende 

- Husk å inkludere fremmedspråklige  

 

Det er viktig å møtes på ulike arenaer, ikke bare skolen. 

 

Ref. Silja 

 

 


