
 
Mestringsgruppe 
 
 
Målgruppe: 
Gutter 8 -15 år med ADHD eller adferd / sosial vansker 
 
 
Beskrivelse:  
Per i dag har vi 2 aktive grupper, begge består av gutter.   
 
Den ene heter mestringsgruppa og ble ble startet i 2003. Med 5 barn. Per  i dag består den av 
4 barn mellom 14 og 16 år. Underveis har noen sluttet i gruppa fordi de klarer seg bra i fritiden 
og trenger ikke tjenesten lenger. Gruppa ledes av 2 støttekontakter. 
 
Den andre heter aktivitetsgruppa og består av 6 barn mellom 10 og 13 år og ble startet i 
02.06. Tre støttekontakter har ansvar for den. 
 
Gruppene møtes en gang i uka (tirsdager) for å være med på en aktivitet. Aktivitetsplanen 
lages på et møte med foreldre, barn, støttekontakter og fritidslederen til stedet. Man tar i 
betraktning ønsker fra barna, tips fra foreldre. 
 
(Et eksempel på aktivitetsplan er på neste side) 
 
 
Fritidslederen har ansvar for: 
 
Danne gruppa ved å gi tilbudet til foreldre som søker ( Man må ta hensyn til barnets alder, 
interesser og behov). 
Aktivitetsplanen; d.v.s. lage den og sørge for at den bli gjennomført med evt. endringer.  
Være kontaktperson / mellomleder for foreldre, støttekontakter og andre samarbeidspartnere 
som f.ek. Stedet der en aktivitet skal skje 
Ansvarlig for økonomien for drift av gruppa 
Å rekruttere nye deltagere ved å gi tilbud til nye søkere når noen slutter i gruppa. 
 
 
Et godt tiltak fordi: 
 
Barna som i utgangspunktet ikke hadde kamerater / venner få være sammen med jevnaldere 
på fritida og gjøre noe morsomt sammen.  
Barna får noe å glede seg til. Tirsdagen blir da det lille høydepunktet i uka. Ved å være med 
på forskjellige aktiviteter får de anledning til å prøve dem og forsette med det de liker best i 
fritiden sin. 
 



MESTRINGSGRUPPA, vinter(feb.)-vår(juni) 2008. 
 
Dato Tid Aktivitet Møtested Notat 

Uke 8.  VINTERFERIE   

Uke 9. 
26.02.08. 

18.00-20.00 Klatring i Skimhallen 
og evt. ballspill. 

Kirketorget. Chjerif kjører 
minibuss. Ta på 
treningstøy. 

Uke 10. 
04.03.08. 

18.00-20.00 Vinteraktivitet på 
Brekkesletta. 

Meny på Brekke, 
Alejandro vet hvor 
det er. 

Ta med ski, 
akebrett, spark, 
skøyter, snøbrett 
evt. annet. 

Uke 11.  - 11.03.08. 18.00-20.00 Aking i Funkelia. Funkelia. Ta med akebrett. 

Uke 12. - 18.03.08.  PÅSKEFERIE   

Uke 13. - 25.03.08. 17.30-20.30 Vi deltar på 
treningen til KIF-
turn. 

Kongsberghallen. Ta med treningstøy 
og drikke. 

Uke 14. 
01.04.08. 

18.00-20.00 Svømmehallen. Svømmehallen. Badetøy og penger 
til billett. 

Uke 15. 
08.04.08. 

17.00-19.00 Vi deltar på 
treningen til 
Bergstaden 
Taekwando. 

Gamle Vestsida 
gymsal. 

Ta med treningstøy 
og drikke. 

Uke 16. 
15.04.08. 

18.00-20.00 Svømmehallen. Svømmehallen. Badetøy og penger 
til billett. 

Uke 17. 
22.04.08. 

18.00-20.00 
(m/forbehold om 
endring av tid) 

Vi deltar på Le 
Capoeira. 

Nye Vestsida 
gymsal. 

Treningstøy og 
drikke. 

Uke 18. 
29.04.08. 

18.00-20.00 Svømmehallen. Svømmehallen. Badetøy og penger 
til billett(30,-). 

Uke 19. 
06.05.08. 

18.00-20.00.  
 

Vi deltar på 
treningen til Kif fri-
idrett i en time.  

Idrettsparken. Treningstøy, 
joggesko og drikke. 

Uke 20. 
13.05.08. 

18.00-20.00 Svømmehallen. Svømmehallen. Ta med badetøy og 
drikke. 

Uke 21. 
20.05.08. 

18.00-20.00 Klatring i 
Skrimhallen. 

Kirketorget. Ta på treningstøy. 
Cherif kjører 
minibuss. 

Uke 22. 
27.06.08. 

18.00-20.00 Skateparken/Flåta-
løkka: riles, 
skateboard , sykkel, 
fotball, wollyball. 

Skateparken. Ta med det du vil 
holde på med.   

Uke 23. 
03.06.08. 

18.00-20.00 Skyting på 
Hengsvann. 

Kirketorget. Transport 
organiseres senere.

Uke 24. 
10.06.08. 

18.00-20.00 Skateparken/Flåta-
løkka: riles, 
skateboard , sykkel, 
fotball, wolleyball. 

Skateparken. Ta med det du vil 
holde på med.   

Uke 25. 
17.06.08. 

18.00-20.00 Avslutning m/pizza. Dolly Dimples. Husk 50,- kr i 
egenandel. 

Uke 26. - 24.06.08.  SOMMER-FERIE   
 
Tlf.nr: 
Cherif Ousman, 32 86 60 18 el. 48 16 60 18. 
Kim Mikkel: 97 79 44 84. 
Alejandro: 92 28 16 53. 
Knut: 92 43 68 03. 


