
 

 

 

AKTIV 13-16 
- tilbud til inaktiv ungdom 

Aktiv Eiker er Øvre og Nedre Eiker kommunes Frisklivssentral. Vi jobber forebyggende og 

helsefremmende for befolkningen i begge kommuner. Det er to stillinger knyttet direkte mot 

barn og unge. Vi er en helsetjeneste som arbeider for å bedre folkehelsen. Det er fokus på 

helsefremmende endringsprosesser tilknyttet fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.  

Aktiv 13-16 er et tilbud for ungdom mellom 13 og 16 år som ikke deltar i annen organisert 

idrett. De tilbys trening i grupper 3 ganger i uken (1 x uka i Øvre Eiker og 2x uka i Nedre 

Eiker). Gruppa i Øvre Eiker ble avsluttet i april pga få deltakere, her trengs det ekstra 

rekruttering for å få gruppa i gang igjen. I Nedre Eiker hadde vi ca 20 registrerte og fornøyde 

deltakere våren 15. Vi fokuserer på at alle skal føle seg velkommen, føle gruppetilhørighet og 

trivsel. Vi trener styrke, kondisjon, leker og har det gøy sammen! 

Ved veiing og måling i 8. klasse avdekker helsesøster de elevene som havner i kategorien 

overvekt og fedme. Deltakelse i Aktiv 13 – 16 kan være et godt alternativ for disse elevene. I 

tillegg til endring av kostvaner er økt fysisk aktivitet et viktig tiltak mot overvekt. Tilbudet 

som gis via Aktiv Eiker er et tilrettelagt tilbud for ungdom som er inaktive, i fare for å utvikle 

overvekt eller er overvektige. Her stilles det ingen krav til prestasjoner! Mange av deltakerne i 

gruppa har få positive opplevelser med fysisk aktivitet og har et negativt forhold til bevegelse. 

Vi ønsker å gi ungdommene gode opplevelser, følelse av tilhørighet, mulighet til å knytte nye 

bekjentskaper, mestringsfølelse og økt motivasjon til å være i aktivitet.  

Vi håper du/dere vil bidra til tilbudet gjennom å henvise ungdom til oss.  

Vedlegg:  

1: Velkommen til Aktiv 13-16 Øvre Eiker 

2: Velkommen til Aktiv 13-16 Nedre Eiker 

 

Skriv gjerne ut velkomstbrevet og ha det tilgjengelig for ungdom som synes dette  høres spennende ut.  

 

Kontaktinformasjon:  

Laila K. Støstad (Pedagog)  / Ingunn Årøen (Fysioterapeut) 

Tlf: 94 16 77 70                       Tlf: 41 60 87 54 

Mail: laila@aktiveiker.no   /   ingunn@aktiveiker.no 
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