
iLAG - Barn og unge sammen på fritida 

Trøndelag fylke 

Samarbeidsprosjekt mellom Fosen kommuner: 

• Ørland  (10 323 innbyggere)

• Indre Fosen (10 084 innbyggere)

• Åfjord (4288 innbyggere)

Kilde: SSB (tabell 07459). Per 2. kvartal 2020

0 - 18 år:
5326 innbyggere

10 – 16 år:
2 051 innbyggere 



Steg 2. Trøndelagsmodellen 

Kunnskapsgrunnlaget – Hva vet vi? 

Utfordringsbildet på Fosen: 
Psykiske plager blant ungdom 

Ensomhet og utenforskap
Sosiale helseforskjeller
Alkohol- og rusvaner  

Psykisk helse kan styrkes gjennom 

Steg 3. Trøndelagsmodellen 

Involvere og utvikle 

Fokus på brukermedvirkning og involvering: 

Dialogkafé med barn og unge 

Spørreundersøkelser til barn og unge

3 idédugnader - 120 deltakere 
Representanter fra helse, oppvekst, areal, næringsliv, frivillige lag og organisasjoner, 

NAV, kultur, politi, politikere mflr. 

Act

Gjør noe aktivt

Belong

Gjør noe sammen 

Commit

Gjør noe meningsfullt

Barn og unges stemme har vært viktig Gode diskusjoner på idedugnadene www.abcmentalsunnhet.no



Steg 4-6 i Trøndelagsmodellen: Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak

Attraktive og sosiale møteplasser for barn og unge 

Hovedmål: 
Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge på Fosen

Delmål 
1. Alle barn og unge på Fosen, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal 

ha mulighet til å delta på fritidsklubb sammen med andre
2. En nedgang i andelen ungdom som bruker alkohol- og andre 

rusmidler 
3. Deltakere og ansatte som jobber med barn og unge på fritida har 

kjennskap til «Hodebra»
4. Kommunene på Fosen gjennomfører og evaluerer ett felles 

folkehelseprosjekt

Målgruppe: Barn og unge (10 – 16 år) 

Arena: Fritidsarenaen 

Tidsramme: 2019-2023 

Samarbeidspartnere: Trøndelag fylkeskommune, NTNU, KoRus Midt-Norge

Evaluering: Kvantitativ og kvalitativ evaluering i 2020 - 2023

Etablere attraktive møteplasser med ulike aktiviteter for barn og unge. Målet er å skape 
samhørighet og forebygge ensomhet og depressive symptomer på ungdomsskolen ved 
å gjøre barn og unge mer robuste til ungdomstiden. Legge rette for at barn og unge kan 
være «iLAG» - sammen på fritida. 

Bildet hentet fra: munkstigen.no




