


Men først litt om..

• Metoden Fritid med Bistand



FmB:

Metodisk tilnærming i sosialt 

arbeid som tar sikte på å hjelpe 

mennesker med ulike 

bistandsbehov inn i selvvalgte 

fritidsaktiviterFritid med Bistand (FmB):
Hva metoden i korthet går ut på:

• Et uforpliktende informasjonsmøte

• Sammen med ungdom finne fram til 
ønsker og drømmer med tanke 
på fritidsarena

• Kartlegge fritidsaktiviteter

• Velge aktivitet ut i fra ungdommens egne ønsker med fokus på mestringsopplevelser og 
empowerment (selvmobilisering)

• Finne tilrettelegger innen den 
aktuelle aktiviteten

• Inkludere ungdommen i aktiviteten

• Oppfølging og evaluering



• Fritid med Bistand (FmB) er en arbeidsmetode der den enkelte 
gjennom informasjon, veiledning og opplæring i en prosess gis 
hjelp til å inkludere seg selv i en selvvalgt fritidsaktivitet 
sammen med andre





Initiativ fra 
ungdom..



Via kultur-
avdelingen..

..og 
Ungdomstjenesten…



• I samarbeid med frivilligheten..



• Med hjelp fra gode støttespillere..

Lions Club Askøy

Felles Ansvar
Lions Askøy
Askøy kommune
EU Aktiv Ungdom
Framo Engineering AS
Holst Legat
Design Studio AS
Rotary Askøy
Framo Engineering 
Askøy kommune
Askøy fotballklubb
Rema 1000 Holmedalen
Verktøy & Maskin Storebotn
Marine Harvest
Ungdommens kommunestyre (UKS)
Dolly Dimples
Visjon Vest
O. Solberg Thomsen
Anders og sønn bademiljø



2012 - den første tiden:



Dugnad 7. juni 2012



Offisiell åpning av 
Mekkeriet 28.09.2012

Forbereder åpningstalen..
Ordfører, leder for ungdomsgruppen i 
Mekkeriet og leder for utvalg for oppvekst 
og levekår i Askøy kommune.

Holder tale!



Fisketur 

• Ungdommene tok initiativ til sosial aktivitet sammen med frivillige. Askøy Kystlag 
stilte med båt og mannskap gratis:



Julehilsen fra ungdommer
og frivillige i Mekkeriet



Ildsjeler fra Øygarden kommune 
på befaring i april 2013



Dugnad april 2013



Dugnaden begynner 
å gi resultater



Askøyværingen 
på besøk april 2013





Planleggingsmøter 
må til..



Så ble det endelig 
åpne kvelder i Mekkeriet:

• Fra åpningskvelden:



Åpne kvelder 
høsten 2013: 



Mekkeriet i dag:

Åpne kvelder:
• Onsdager kl. 17.30-20

• Air-brush

• Felles måltider (vafler, frukt o.l.)

• Sofa-prosjekt

• Mopedmekking

• Bilmekking

Sosiale aktiviteter:
• Felles kinotur: «Burning»

• Vennekveld

• Paintball

• Med mer..

Organisering:
• Registrert i Brønnøysund
• Styre, 6 medlemmer, to vara
• Fritidskontakt på åpne kvelder
• Praksiselever fra Hop vgs
• Studenter i Mekkeriet
• Bilmekanikere som veiledere på 

mekkeprosjektene
• Frivillige fra klubbene som veiledere på 

mekkeprosjektene

Økonomi:
• Årlig budsjett og regnskap. 
• Søker midler hvert år.
• Dreiing fra investeringsutgifter til 

driftsutgifter
• Egen økonomiansvarlig i styret



Verdiforankring:

• Interesse i fokus/ressursfokus

• Mangfold i aktivitet (mekking, karoseri, spraylakkering, kursing i HMS, 
førstehjelp, bilspill, quiz, brettspill, konkurranser og utflukter..)

• Turning the table: Ungdommer i lederroller: 
Medvirkning/empowerment/ungdomsstyrt. Ungdomsmøter; planlegging, 
gjennomføring, evaluering.

• Vi har fokus på: Inkluderende miljø, sosialt fellesskap, økt mestring og 
livskvalitet

• Fokus på Ikke formell læring (EU Aktiv Ungdom/ Erasmus +)

• Lokalsamfunn med MOT Askøy



MOT
- Ønsker å bidra til et varmere og tryggere samfunn

- Ved å jobbe i forkant, se hele mennesket, forsterke det positive, bruke ansvarlige 
kulturbyggere til å inkludere andre

MOT i Mekkeriet

MOTs verdier:
• MOT til å bry seg

• MOT til å si nei

• MOT til å leve



Hva gir mestring 
i Mekkeriet:

• Lære praktiske ferdigheter
• Lære om organisasjon
• Lære å samarbeide
• Lære om medbestemmelse (demokrati)
• Snakke foran en forsamling
• Innsalgsmøter
• Skrive søknader
• Fordele ansvar
• Tørre nye ting/gjøre ting en ikke har gjort før
• Prosjektarbeid
• Reiser og representasjon
• Bli vist tillit
• Ha viktige og nødvendige roller 



Hvilke muligheter  
finnes i Mekkeriet:

• Ta ansvar i ulike roller
• Få attest
• Få referanse
• Reisemuligheter, møte nye mennesker
• Prosjektdeltakelse
• Bygge nettverk
• Økt kunnskap om fag 
• Økt kunnskap om organisasjonsbygging og drift
• Være med og utvikle Mekkeriet videre




