
Velkommen til Aktiv 13-16! 

Vi er glade for at DU har takket ja til tilbudet. Vi gleder oss til å komme i gang og håper 
du vil trives i gruppa.  

Vennligst les gjennom informasjonen under, fyll ut kontaktinformasjon, signer sammen 
med forelder/foresatte og lever tilbake til oss på neste trening. 

Aktivitetsgruppa samles tirsdager og torsdager kl.15.00-16.00, i Sentrumshallen på 

Hokksund ungdomsskole.  

Husk å spise lett niste mellom skoleslutt og aktivitet. Ha på gymtøy, dvs. luftige klær som 

er egnet for bevegelse og joggesko/innesko. NB! Skoene kan ikke ha svart såle og bør 

være rene da all aktivitet foregår innendørs. Det er også lurt å ha med en drikkeflaske 

med vann. Vi har tilgang på en gutte- og en jentegarderobe med dusj. 

Innholdet i timen vil variere. Vi har hallaktiviteter som for eksempel ballspill, stafett, 

leker og sirkeltrening. Fokus i timene er kondisjon og styrke gjennom aktiviteter som 

oppleves positivt og gir en følelse av mestring. Kom gjerne med forslag til aktiviteter! 

Alle skal føle seg velkommen i gruppa og vi fokuserer på samhold, mestring og det å ha 

det gøy sammen. Vi skal være positive og rause med hverandre  

For å kunne gi et best mulig tilbud til ungdommen kan det av og til være nyttig å utveksle 

informasjon. Både vi i Friskliv barn og unge og helsesøstrene er underlagt taushetsplikt 

(beskrevet i Helsepersonelloven).  

Friskliv barn og unge kan også tilby individuelle samtaler om fysisk aktivitet og/eller 

kosthold. Ta kontakt på telefon eller mail hvis dere ønsker en samtale. 

Deltakerne i gruppen dekkes ikke av skolens eller annen forsikring. 

Vennligst fyll ut skjemaet på neste side og returner til oss på e-post eller ta det med neste 
gang du kommer til gruppa.  

Kontaktinformasjon: 

Laila Kvale Støstad, pedagog, tlf.9416 77 70,lailakvale.stostad@ovre-eiker.kommune.no 

Ingunn Årøen, fysioterapeut, tlf. 94 85 92 13, ingunn.aroen@ovre-eiker.kommune.no 



Kontaktinformasjon 

 

Informasjon deltaker 
Navn: 

 
Fødselsdato: 

Adresse: 

 
 

Telefon: 

 

E-post: 

Skole: Klasse: 

 

 

Informasjon foresatt 
Navn: 

 

Relasjon til ungdommen: 

 

Adresse: 

 
 

Telefon: 

 

E-post: 

 
Informasjon foresatt 
Navn: 

 

Relasjon til ungdommen: 

 

Adresse: 

 
 

Telefon: 

 

E-post: 

 
Annen relevant informasjon/spesielle hensyn/diagnoser: 

 
 

Tillatelse til bruk av bilder på interne og eksterne presentasjoner og på Familiesenterets 
Facebookside: Ja             Nei 
                                                                                                                                                           

Jeg samtykker til at Friskliv barn og unge og helsesøster kan utveksle relevant 

informasjon under deltakelse i tilbudet:   JA     NEI  

 
 Jeg takker med dette ja til tilbudet om deltakelse på aktivitetsgruppa Aktiv 13-16 i regi 
av Friskliv barn og unge,  

 
 

 
Signatur deltaker                                                                                    Signatur foresatt 


