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Det er mange grunner til å være medlem 
i Framfylkingen. Først og fremst handler 
det om å gjøre noe man opplever som 
meningsfylt i fritiden. En annen god 
grunn kan være opplevelsen av å tilhøre 
et fellesskap man føler seg hjemme i. De 
opplevelsene man har hatt på aktiviteter 
og på leir kan også ha bidratt til at man 
trives og blir glad i Framfylkingen. For 
andre kan medlemskapet handle om at 
Framfylkingen er bærer av tradisjoner og 
kanskje et politisk ståsted. 

Eksemplene jeg har nevnt har det til felles 
at de handler om følelsen av identitet og 
kan bli til livslange relasjoner til Framfyl-
kingen.

Historisk har organisasjonen sine røtter i 
arbeiderbevegelsen. Av den grunn sam-
arbeider vi med organisasjoner som har 
samme røtter; blant annet Arbeidernes 
Edruskapsforbund, Norsk Folkehjelp og 
Fagforbundet.  Noe vi har felles er målet 
om å styrke felleskapet og solidariteten. 
Organisasjonene deler også mål om å 
skape muligheter i hverdagen som er til 
det beste både for barn, unge og familier.

I skrivende stund har Framfylkingen 
bursdag, hele 84 år har organisasjonen 
eksistert. Samme dag er også FNs bar-
nekonvensjons dag, den markeres som 
barnerettighetsdagen. Det er på plass å 
nevne at Framfylkingen også alltid har 
belyst barns rettigheter, både gjennom 
aktivitet og felleskap men også med å 

kjempe for at barn skal bli tatt på alvor. 
Historien viser at klasseskiller utjevnes 
gjennom deltakelse i arbeidsliv og fritids-
organisering. 

Som LOs barne og familieorganisasjon 
er det viktig at LOs medlemmer med 
familier fi nner det er naturlig å bli aktiv i 
Framfylkingen. 

Framfylkingen har bidratt til at mange 
barn, unge og familier har fått livslange 
vennskap, meningsfull fritid, en god 
identitetsfølelse og til og med bidratt til 
manges kjærlighetsforhold. 

I bladet denne gangen får vi møte med-
lemmer og lese om arrangementer som 
har gode minner og varige følelser for 
Framfylkingen til felles. 

‘Frammen for livet’ er navnet på dette 
nummer av Ung med meninger. Når dere 
leser vil dere fi nne eksempler på hva det 
handler om. Nyt utgaven! 

Jeg ønsker deg en fi n og hyggelig førjuls-
tid med masse aktiviteter i framlaget og 
med de rundt deg.
 
Hilsen Kristin
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- Hei, hei! Sofie S. Løseth og Hillevi S. To-
vik, to av Framfylkingens tillitsvalgte le-
dere står i døra og hilser smilende på meg. 
Det er tydelig å se at de er klar for innsats. 
Skravla går for det er jo en stund siden de 
to så hverandre sist. Sofie tok turen helt 
fra Bergen i går kveld, mens Hillevi tok 
T-banen til sentrum ista. De har kommet 
tidlig for å få oversikt over organiseringen 
av helgens begivenhet; Demokratissko-
len.  Det trengs å handle inn litt «stæsj» til 
kurset så begge går ivrig igjennom hand-
lelisten. Jeg peker på haugen av mapper og 
materiell som ligger på bordet; «Alt dette 
blir hentet av Shakeel før han møter de 
nordiske gjestene på Gardermoen. - Ta en 
kikk først og se om dere mener noe man-
gler i mappene til deltakerne, så skal jeg 
skrive det ut, sier jeg.  

Jeg er veldig spent jeg også! Framfylkin-
gen er først ut av de fem nordiske orga-
nisasjonene som arrangerer Demokrati-

skole denne gangen, og da er det jo viktig 
at det blir ekstra bra, syns vi. 
- Det er litt sprøtt å tenke på at nå er det 
vi som er lederne, Hillevi! sier Sofie, er det 
ikke fire eller fem år siden vi var deltagere 
i Finland?  Joda, de var begge med da det 
ble arrangert i 2013/2014. Sofie har siden 
den gang også vært svært aktiv i Framfyl-
kingen og er fortiden leder i Internasjo-
nalt utvalg. Både hun og Hillevi syns de 
var heldig den gangen som fikk mulighe-
ten å delta på Demokratisskolen.  Det har 
gitt både vennskap på tvers i Norden og 
åpnet for deres engasjement i de interna-
sjonale ungdomsarbeidet. 

 - Vent litt, jeg skal bare svare på denne 
meldingen, sier Hillevi, som leder for 
ungdomsutvalget holder hun åpenbart 
løpende kontakt med de unge. De tre an-
dre i arbeidsgruppa for Demokratissko-
len; Else- Marie, Sander og Åsta, som har 
planlagt de sosiale rammene med aktivi-
teter og en workshop for denne helgen, er 
også på vei inn til Framfylkingens admi-
nistrasjon. 

Det er Arbeiderbevegelsens barneorga-
nisasjoner i Norden (ABN), vår paraply-
organisasjonen i Norden, som er ansvarlig 
for Demokratisskole i Norden. De enkelte 
medlemsorganisasjonene er vertskap og 
sørger for kursinnhold og organiseringen. 
Siste gang det ble arrangert var i 2016, 
med et kurs i hvert land; Sverige, Finland, 
Danmark og Norge.  I år har vi invitert 
med ungdom fra Åland. 
Det er en selvstendig del av Finland, og de 
har også en organisasjon lik Framfylkin-
gen.

Så er hele arbeidsgruppa samlet på kon-
toret vårt. Alt er handlet og ryddet inn  i 
mapper og esker; klart for bli fraktet ut til 
Sørmarka.

Det er tydelig å se at de er ganske spente 
på hvordan det blir å møte de andre ung-
dommene som deltar. Arbeidsgruppa har 
valgt temaet ‘Ordets makt’, det er veldig 

aktuelt for unge samfunnsengasjerte.  
Kurset foregår på engelsk siden de finske 
i stor grad ikke forstår de andre nordiske 
språkene, og det er viktig at alt blir hørt 
og forstått. 

- OK, da tror jeg vi har alt klart, og vi må 
nesten gå, nå, sier Hillevi før hun og ar-
beidsgruppa samler sammen sakene sine 
og forlater stedet med latter og prat. 

Vi ses i morgen, roper jeg etter dem i døra! 
For i morgen skal jeg lede ungdommene 
på Demokratisskolen igjennom et virvar 
av ord, uttrykksmåter og definisjoner av 
ord og kommunikasjon og veilede dem til 
sin egen sterke stemme – og jeg GLEDER 
meg!

Så ser jeg dem alle fem forsvinne ut for 
å ta bussen til Sørmarka for å lede et av 
høstens store arrangement; Den Nordiske 
Demokratiskole. 

Her ble det med ett veldig stille. 

FØR DEMOKRATISKOLEN,
EN STEMNINGSRAPPORT
Tekst/Foto: Tonje Tovik
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Ungdomsåra i Framfylkingen
 - de ti beste åra i mitt liv!

Foto: Pressebildet, FN-Sambandet
Tekst: Birgitte Kalvik
Foto: Adrian Nielsen

En søndag formiddag i 1946, på kaia i Frederikshavn. Dette var elleveåringen Arild Sørbys første 
større reise med Framfylkingen, han var ganske nylig blitt medlem. Ungene fra Framfylkingen 
skulle innkvarteres hos private i byen før ferden gikk videre med buss til leir på Roskilde dagen 

etter. Det hadde vært litt av en overfart fra Oslo, de overnatta nede på bildekket og nå var de både 
slitne og spente. En gruppe danske sosialdemokrater hadde fått tildelt «sin unge» fra Norge, og nå 

sto de samlet på kaia for å plukke opp den som skulle overnatte hos dem. 
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Samtidig kom en ung mann, Børge Niel-
sen, syklende. Han så en stor ansamling 
mennesker ved havna og nysgjerrigheten 
trakk han nærmere. En etter en av barna 
gikk til sine voksne etter navneopprop. 
Til slutt stod det en guttunge igjen på 
kaia, ingen ropte opp hans navn. Innen 
det hadde Børge fått med seg at dette var 
norske unger som trengte husly før de 
skulle reise videre med buss til Roskilde 
neste morgen. - Jeg tar han, han kan 
overnatte hos meg og min kone. Som sagt 
så gjort, unge Arild Sørby ble med Børge 
hjem til hans fru Ulla.

- Jeg husker godt jeg ble med Børge hjem 
fra båthavna. Han hadde plass, og siden 
det var skaffet en innkvartering for lite 
passa det helt perfekt at han kom forbi og 
tilbød meg tak over hodet. 

- Det hadde jo ikke skjedd i dag, er du 
gæren! Arild rister på hodet og humrer. 
– Det var ingen som tenkte på at det var 
noe rart med det den gangen. Jeg trengte 
husly, og Børge var en snill mann som 
tok med seg guttungen som ble til overs. 
Varmen glitrer i øynene til Arild da han 
minnes den ettermiddagen han og Børge 
kom fram til Nielsens hus. Fru Ulla stod 

på kjøkkenet og hadde middagen klar til 
seg, datteren Kirsten og sin mann. Hun 
ble mild sagt overrasket da han ramlet 
inn med en norsk dreng som både var 
sulten og skulle overnatte. Men Ulla var 
også av det rause slaget så det ble en råd 
med det. Han fikk et godt måltid, en 
god natts søvn og følge til møtestedet 
for fellesbussen videre etter frokost den 
påfølgende morgenen. Da gruppen re-
turnerte etter leiren for å ta båten tilbake, 
sto Ulla og Børge der for å høre hvordan 
gutten hadde hatt det på sin første leir. 
De inviterte han tilbake sommeren etter 
og slik ble et livslangt vennskap for flere 
generasjoner startet og ei hjertevarm 
familiehistorie sikret. 

Arild Sørby har blitt 84 år, med lang 
fartstid som politiker for Arbeiderpar-
tiet i Skedsmo kommune bak seg. I over 
seksti år var han gift med sin kjære Bjørg, 
de bosatte seg på Leirsund og fikk tre 
barn sammen, ei jente og to gutter. Han 
tar imot Framfylkingens utsendte med et 
varmt smil, utenfor leiligheten de kjøpte 
sammen i Lillestrøm for noen år siden. 
Det er en like stor tilfeldighet at dette 
intervjuet kom i stand som at Arild ble 
venn med Børge og familien hans. 

Tradisjonen tro er det hvert år 1. mai 
frokost med Lillestrøm Arbeiderlag og 
der pleier Arild alltid å delta. I mange år 
var han der og sørget for sang og musikk 
med sanggruppa og musikerne i «Godt 
Humør». Under frokosten i år vant han 
en gevinst fra utloddinga, den lå i et nett 
fra Framfylkingen sammen med et med-
lemsblad. I bladet, på nest siste side, der 
var det utsnitt av et bilde fra en tur han 
husket med glede. Han ringte til kon-
toret vårt og fortalte om det. Både han 
og Bjørg var med på hele bildet og det 
kunne vi finne igjen i 25’års jubileums-
boka «Den unge slekt». Telefonsamtalen 
ble starten på denne historien om gutten 
fra Stabekk framlag, som traff sin livsled-
sager og fikk en dansk bonusfamilie gjen-
nom sitt medlemskap i Framfylkingen. 

Vi sitter i stua hjemme hos Arild og blar 
i gamle fotoalbum. Der er det side opp 
og side ned med bilder fra store interna-
sjonale leire og samlinger her hjemme. 
Praten flyter lett og det er mange spen-
nende fortellinger som kommer sammen 
med bildene. Han minnes et tett samhold 
i Stabekk framlag, som hadde tilhold i 
ei hytte som lå i hagen til Leif Larsen, 
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daværende ordfører i Bærum. Han var 
forøvrig den siste ordføreren fra Arbei-
derpartiet i den kommunen. Frambu er 
også et sted det knytter seg mange gode 
minner fra, der var det stor aktivitet med 
lederkurs, dugnader og andre samlinger. 
Håøya, Viubråtan og Utøya var også 
hyppig brukt av framlagene i Osloområ-
det. Fra 1946 til 1956 skjedde det mye i 
Framfylkingen. - I de åra gikk det ikke en 
sesong uten leire og turer, ikke bare her 
hjemme men også internasjonalt. Det var 
en sterk solidaritetstanke i Europa etter 
krigen og vi reiste mye rundt. 

Bildet som gjorde at Arild ringte oss er 
tatt under en overfart med danskebåten 
i 1954. Det var to grupper som reiste 
samlet til Danmark fra Oslo. Vel framme 
i Danmark delte de seg, den ene gruppa 
reiste videre til Italia og Østerrike, den 
andre skulle til Frankrike, Belgia og Ned-
erland. Bjørg var med videre mot Italia 
og Arild i gruppa videre mot Frankrike, 
da var de blitt henholdsvis nitten og tjue 
år. Bjørg var medlem i Aasen framlag fra 
området rundt Sagene i Oslo. De møttes 
ofte i forbindelse med at Oslo Framkrets 
hadde arrangementer, for Stabekk var 
også med der.  
– Vi hadde blitt et par allerede før den 
turen forteller han. Jeg hadde hatt et godt 
øye til henne lenge og fikk mannet meg 

opp til slutt og bedt henne med på kino 
noen uker forut. 

På spørsmål om det var ei spesiell historie 
han kommer på fra tida i Framfylkingen 
synes Arild det er vanskelig å plukke ut 
en særskilt.  Etter litt betenkning faller 
valget på en opplevelse som var helt spe-
siell for tida da den kalde krigen var som 
kaldest. Det var en gruppe som skulle 
på tur til Helsingfors i Finland, de skulle 
kjøre med tog. Etter krigen måtte Finland 
avgi området Porkala til Sovjetunionen. 
Området ligger sydvest for hovedstaden 
og var strategisk viktig for Sovjetunionen. 
For å komme til Helsingfors med tog 
fra sørvest måtte man passere gjennom 
Porkala.

Det førte til en veldig spesiell og for noen 
skremmende opplevelse. Toget måtte 
stoppe ved grensen og sovjetiske soldater 
strømmet til, de skulle blende vinduene 
fra utsiden med stållemmer. Det slamret 
og bråkte, og til tross for litt belysning i 
kupeen ble det ganske dunkelt der inne. 
Rett før lemmene kom på plass rakk 
mange å se at et svært sovjetisk lokomo-
tiv med svære emblemer og merker bytte 
plass med det finske. Det ble en mørklagt 
tur i spenning, et par timer gjennom Por-
kala, før de kom til grensen på den andre 
siden. Her ble hele prosessen reversert og 

det ble dagslys og finsk lokomotiv igjen. 
En historisk hendelse som satte en liten 
støkk i oss, sånt var vi heldigvis ikke så 
vant med hjemmefra. 

Familiene Sørby og Nielsen har holdt 
kontakten hele veien fra den dagen på 
kaia i Frederikshavn. Med unntak av 
noen få år da Bjørg og Arild bygde hus 
og etablerte seg på Leirsund, så har først 
han, så han og Bjørg og barna, besøkt 
bonusfamilien i Frederikshavn hvert år. 
De har også vært på jevnlige turer hit 
til Norge. – Det utviklet seg tette bånd 
mellom oss, sier Arild. – Når folk spurte 
Børge hvor mange barn han hadde svarte 
han alltid at han hadde fire, og en sønn i 
Norge. Ungene våre har også sterke bånd, 
de er som familie, fettere og kusiner. 
Det er når vi snakker om Bjørg han blir 
stille. De giftet seg i Haslum kirke en vår-
dag i 1957, og fikk seksti gode år sammen 
før Bjørg døde i fjor. Det er for vondt å 
snakke om, men han vil fortelle at Paul, 
Børge og Ullas sønn, reiste hit og deltok 
i Bjørgs bisettelse, noe som sier mye om 
båndene mellom dem.

Som Arild selv sier – Framfylkingen har 
formet hele livet mitt, og jeg er veldig 
glad for hva det har gitt meg. Frammen 
for livet!

Her er resten av bildet som Arild kjente igjen fra utsnittet i forrige medlemsblad.  Det er Arild øverst i venstre hjørne og 
Bjørg nede i høyre hjørne. Foto: Ukjent/ Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotetk
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FN har bestemt at 20. november er den 
internasjonale dagen for barn og barns 
rettigheter. Dagen er årsdagen for FNs 
konvensjon om barnets rettigheter, men 
også Framfylkingens 
fødselsdag: i år er vi 
84 år!

Barnekonvensjonen 
er et sett av egne 
rettigheter som skal 
ivareta barn. Barn er 
en sårbar og utsatt 
gruppe, og selv om 
alle menneskeret-
tighetskonvensjoner 
også gjelder barn, så 
FN likevel et behov 
for en klargjøring av 
hvordan rettighetene 
skal anvendes over-
for barn. Norge ra-
tifi serte denne kon-
vensjonen 8. januar 
1991. Høsten 2003 
ble barnekonvensjo-
nen med de to første 
tilleggsprotokollene 
en del av norsk lov.

Vi er vant til at folk 
sier at det er så godt 
å leve i Norge, og at 
vi er heldige som 
vokser opp og lever 
her. På mange må-
ter er jo det sant, vi 
lever i et land hvor 
det er fred og hvor 
vi har et fungerende 
demokrati. I Norge 
har vi velferdsordninger som sikrer oss 
nødvendig helsehjelp når vi trenger det 
og som gir oss et økonomisk sikkerhet-
snett. De fl este barn i Norge vokser opp 
i gode levevilkår. Men barn som vokser 
opp i familier med lav inntekt er økende. 
Mange av disse barna synes det er vanske-
lig å vokse opp i en familie med dårlig råd. 
Noen kvier seg for å ta med invitasjoner til 
bursdagsselskap og andre aktiviteter hjem 
fordi de vet at foreldrene ikke har råd til å 

kjøpe bursdagsgave eller betale det aktivi-
teten koster.

Vi Framfylkingen har engasjert oss i man-

ge prosjekter som handler om nettopp 
barnefattigdom og utenforskap. Vi ønsker 
at alle skal ha de samme mulighetene og 
rettighetene. Vi ønsker å inkludere de som 
ikke har det så bra og inspirere andre til 
å bidra til økt fellesskapsfølelse. Vi vil at 
regjeringen skal sørge for at familier har 
nok å leve av, blant annet gjennom å øke 
barnetrygden. Vi vil også at kommunene 
skal gi et godt velferdstilbud til alle sine 
innbyggere og ha gode ordninger som 

sikrer barn i fattige familier muligheten 
til å delta i fritidsaktiviteter. I Framfylkin-
gen synes vi at alle skal ha muligheten til 
å delta i våre egne aktiviteter, derfor er de 

fl este av dem gratis.

Barn og unge føler oft e at de ikke 
blir hørt, og at det de sier ikke 
blir tatt seriøst. Det er ingen som 
vet bedre hvordan det er å være 
ung enn de som er det her og nå, 
derfor er det viktig å lytte til det 
de sier. De vet for eksempel bedre 
enn voksne hvordan det er å gå på 
falleferdige skoler, hvordan det er 
å ikke ha en ungdomsklubb å gå 
til. Derfor synes vi i Framfylkin-
gen at det er viktig å ta elevråd 
og ungdomsråd på alvor. Vi vil 
at staten skal lage en lov som sier 
at alle norske kommuner skal 
ha ungdomsråd. I mange kom-
muner fi nnes det egne Barn- og 
unges kommunestyre, dette er en 
viktig arena for unge stemmer å 
bli hørt. Unge er storforbrukere 
av lokale velferdsgoder, som ung-
domsklubber, kollektivtransport 
og fritidstilbud. Vi vil at de unge 
selv skal få være med å bestemme 
over de velferdsordningene de 
bruker. Det er de som er eksper-
tene på sin hverdag: lytt til dem.

Framfylkingen ønsker å påvirke 
gjennom å tilby gratis eller ri-
melige og morsomme aktiviteter 
for barn, ungdom og familier. Vi 
ønsker også å påvirke gjennom 
opplæring i nettopp barnekon-
vensjonen, barnas rettigheter, 

demokratiforståelse og organisasjonsut-
vikling. Vi har mange aktiviteter lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt, og vi har plass 
til mange fl ere medlemmer. Besøk oss 
gjerne på www.framfylkingen.no.

20. NOVEMBER INTERNASJONAL 
BARNEDAG OG FRAMFYLKINGENS DAG!

Tekst: Framfylkingens barnepolitiske 
utvalg

FNs barnekonvensjonFNs barnekonvensjon

1. 
ALDER 18 ÅR 
Alle under 18 år er 

   barn, dersom ikke 
en tidligere alder er 

lovfestet av 
staten.

2. 
INGEN 

DISKRIMINERING 
Konvensjonens rettig-

heter gjelder for alle barn 
uten forskjellsbehandling og 

uten hensyn til barnet og dets 
foreldres rase, farge, kjønn, språk, 
religion, opprinnelse, eiendom, 

funksjonshemming eller 
oppfatninger. Staten skal 

sørge for at ingen 
diskrimineres. 

10. 
GJENFORENE 
FAMILIEN 

Søknader om familie-
gjenforening over lande-

grenser skal behandles på 
en positiv, human og rask 
måte. Barnet har rett til 

regelmessig kontakt 
med begge foreldre.

3.
TIL BARNETS BESTE
Ved alle handlinger som 

berører barn, enten de fore-
tas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, dom-
stoler, administrative myndig-
heter eller lovgivende organer, 

skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn.

11. 
ULOVLIG BORT-

FØRING OG TILBAKEHOLD 
Staten skal bekjempe at 

barn blir tatt ulovlig ut av et 
land eller hindret fra å vende 
tilbake, og skal inngå avtaler 

med andre land for å få til 
dette.

17. 
MASSEMEDIA 

Staten skal sikre barn 
tilgang til informasjon 

fra et mangfold av nasjonale 
og internasjonale kilder. Staten 
skal oppmuntre massemedia og 
forleggere til å spre informasjon 

som skaper forståelse, kunnskap, 
sosiale ferdigheter og velvære, til å 

lage eget barnestoff, også for 
minoritetsbarn. Staten 

skal beskytte barna 
mot skadelig 

informasjon.

23. 
FUNKSJONSHEMMEDE BARN                                                          

 Psykisk og fysisk funksjons-
hemmede barn har rett til å leve et 

fullverdig og anstendig liv under forhold 
som sikrer dets verdighet, fremmer selvtillit, 

og letter barnets aktive deltakelse i sam-
funnet. Et funksjonshemmet barn har rett til 
særskilt omsorg. Barnet skal få undervisning, 

opplæring, helsetjenester, rehabiliterings-
tjenester, forberedelse til arbeidslivet og 

rekreasjonsmuligheter for å oppnå best 
mulig integrering og individuell utvikling. 

Staten skal samarbeide med andre 
land om dette, og ta spesielt hen-

syn til utviklingslandenes 
behov.

8. 
IDENTITET Staten skal 

respektere barnets rett til å bevare 
sin identitet, herunder nasjonalitet, 

navn og familieforhold. Dersom et 
barn ulovlig blir fratatt slik identitet 

skal staten hurtig bistå med 
gjenopprettelse.

14. 
TANKE-, SAMVITTIGHETS- 

OG RELIGIONSFRIHET 
Barnet har rett til tanke-, 

samvittighets- og religionsfrihet. 
Staten skal respektere foreldrenes 

retter og plikter til å opplyse 
barnet om sine rettigheter i 

slike spørsmål.

16. 
RETT TIL 
PRIVATLIV  

Barnet skal ikke 
utsettes for vilkårlig eller 
ulovlig innblanding i sitt 

privatliv, i familien, i hjem-
met eller i korrespondansen 

sin. Det skal beskyttes mot 
ulovlig angrep mot ære 

og omdømme.

22. 
FLYKTNINGE-

BARN  
Barn som søker flyk-

ningestatus eller anses som 
flykninger, skal få nødvendig 
vern og humanitær hjelp.

Staten skal i samarbeid med
internasjonale organer hjelpe 

et barn som er alene til å bli 
gjenforent med
sine foreldre.

29. 
MÅLET MED 

UTDANNING  
Utdanningen skal 

fremme utvikling av barnets 
personlighet, og teoretiske og 
praktiske ferdigheter. Den skal 

skape respekt for menneskerettig-
hetene og fremme holdninger om 

fred, toleranse, og vennskap 
mellom folk. Utdanningen skal 

skape respekt for naturen, 
og for barnets egen og 

andres kultur.

30. 
MINORITETER 

OG URBEFOLKNING 
Barn som tilhører en 

minoritet eller urbefolk-
ningen, har rett til sammen 

med andre i sin gruppe, å 
nyte godt av sin kultur, 

religion og eget 
språk.

31. 
LEK OG FRITID 

Barnet har rett til 
hvile, fritid og lek, og 
til å delta i kunst og 

kulturliv.

25. 
BARN UNDER
OFFENTLIG 
OMSORG 

Barn plassert i omsorgs-
tiltak utenfor familie-

miljøet har krav på 
regelmessig vurdering 
av behandlingen og 

oppholdet der.

26. 
SOSIALTJENESTER  

Staten skal sikre at barnet 
får den sosiale hjelpen og 

den økonomiske støtten det 
har krav på etter landets 

lover.

32. 
BARNEARBEID Barnet 

har rett til å bli beskyttet mot 
økonomisk utnytting i arbeid, og 

mot å utføre arbeid som kan svekke 
utdannings- eller utviklings-

mulighetene.

35. 
BORT-

FØRING, PROS-
TITUSJON OG SALG 

Staten har plikt til å 
gjennomføre nasjonale og 
internasjonale tiltak for å 

hindre kidnapping, bort-
føring eller salg av barn 

til ethvert formål og i 
enhver form.

36. 
ANNEN UTNYTTING 

Staten har plikt til å
beskytte barnet mot 

alle former for utnyt-
telse som er skadelig for 

barnets velferd.

42. 
KJENNSKAP TIL 

KONVENSJONEN SKAL SPRES 
Staten er forpliktet til å gjøre kon-

vensjonens innhold kjent for 
barn og voksne.

38. 
BARN I KRIG  Staten 

skal sette i verk tiltak for 
å hindre at barn som ikke 

er fylt 15 år, tar direkte 
del i krigføring.

39. 
REHABILITERING OG

REINTEGRERING Staten er 
forpliktet til å iverksette alle 

hensiktsmessige tiltak for å sikre 
rehabilitering og samfunnsmessig 

tilbakeføring av barn som er offer 
misbruk, utnyttelse, forsømmelse, 

tortur væpnede konflikter  
eller annen umenneskelig eller 

nedverdigende behandling 
eller straff.

41. 
NÅR ANDRE LOVER

ER BEDRE Hvis andre nasjo-
nale eller internasjonale lover 

som staten har vedtatt, sikrer 
barnet bedre enn med denne 

konvensjonen, gjelder 
disse lovene, og ikke 

konvensjonen.

37. 
FENGSEL, DØDSSTRAFF OG TORTUR 

Barn skal ikke utsettes for tortur eller annen umen-
neskelig eller nedverdigende behandling eller straff. 

Dødsstraff eller fengsel på livstid uten mulighet for løslatelse 
er ikke tillatt hvis forbrytelsen ble utført før fylte 18 år. Barn 

som er i fengsel, skal holdes atskilt fra voksne, om ikke det mot-
satte anses å være best for barnet. Fengsling skal bare benyttes 

som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. Pågripelse 
og fengsling skal skje på lovlig måte, og barnet har rett til 

juridisk og annen aktuell hjelp og til å få en rask og 
uavhengig overprøving av sin sak.

15. 
ORGANISASJONS-

FRIHET Barnet har rett til 
organisasjons- og forsam-

lingsfrihet.

21. 
ADOPSJON Nasjonal og 

internasjonal adopsjon skal bare 
finne sted i samsvar med loven, og 

skal være autorisert av myndighe-
tene. Adopsjon utenlands skal ikke 

resultere i urettmessig økonomisk 
fortjeneste, og bør betraktes som 

et alternativ til omsorgstiltak i 
barnets opprinnelsesland.

27. 
LEVESTANDARD 

Barnet har rett til en levestandard 
som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, 

eller andre som har ansvar for barnet, har det 
grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene 

som er nødvendig for barnets utvikling. 
Staten har plikt til å støtte de 

foresatte.

33. 
NARKOTISKE STOFFER 

Barnet har rett til å bli 
beskyttet mot ulovlig bruk, 

omsetting og produksjon av 
narkotiske stoffer.

34. 
SEKSUELL UTNYTTING 

Barnet har rett til beskyttelse 
mot alle former for seksuell 

utnyttelse og misbruk. For å 
verne barn mot slik utnytting 
skal staten sette i verk alle

nødvendige tiltak, nasjonalt
og internasjonalt.

40. 
BEHANDLING I SAKER OM STRAFF 

Barn som er anklaget eller dømt for straff-
bare handlinger har rett til en behandling 

som sikrer verdighet og fremmer dets respekt 
for menneskerettighetene. Målet er at barnet 

finner en konstruktiv plass i samfunnet. Staten 
skal fastsette en kriminell lavalder. Det skal være 

mulighet til å få overprøvet en straffedom av en 
høyere myndighet eller domstol. Barnet skal få 

gratis bistand av tolk hvis barnet ikke snakker 
det språket som blir brukt.

28. 
UTDANNING Barnet har 

rett til utdanning. Staten skal gjøre 
grunnskoleutdanningen gratis og obligatorisk 

og gjøre ulike former for videregående utdanning 
tilgjengelig for alle barn, og sette i verk tiltak for å 

redusere tallet på de som ikke fullfører skolegangen. Disi-
plin i skolen skal utøves på en måte som er forenlig med 

barnets menneskeverd. Staten skal også fremme inter-
nasjonalt samarbeid om utdanning, og særlig ta 

hensyn til utviklingslandenes 
behov. 

9. HOLDE  
FAMILIEN SAMMEN

 Barnet skal ikke atskilles fra sine  
foreldre mot sin vilje, unntatt når 

dette er nødvendig av hensyn 
til barnets beste.

5. 
FORELDREANSVARET Staten 

skal respektere de rettigheter 
og plikter foreldrene og andre 

foresatte har for å gi barnet vei-
ledning og støtte slik at barnet 
skal kunne hevde konven-

sjonens rettigheter.

4. 
STATENS ANSVAR 
Det er statens 

ansvar å sette 
barnerettighetene 

ut i livet.

6. 
RETT TIL LIV 

Staten plikter så 
langt som mulig 

å sørge for at barn 
overlever og får 

utvikle seg.

7. 
NAVN OG 

STATSBORGERSKAP 
Barnet har, umiddel-

bart etter fødselen, rett 
til navn og nasjonalitet, 

og så langt det er mulig, 
å kjenne til sine foreldre 
og få omsorg av dem.

13. 
FÅ OG GI INFORMASJON  

Barnet har rett til ytringsfrihet, 
til å søke, motta og spre infor-

masjon og ideer av alle slag og 
på alle måter.

19. 
BESKYTTELSE MOT MISBRUK  

Staten skal beskytte barnet 
mot fysisk eller psykisk mis-

handling, forsømmelse eller 
utnyttelse fra foreldre og 
andre omsorgspersoner.

20. 
BARN UTEN OMSORG 

FRA FAMILIEN  Barn som er uten 
familiemiljø, har særlig rett på beskyt-
telse og omsorg, for eksempel ved plasser-

ing i fosterhjem, eller om nødvendig, 
ved egnet institusjon eller ved 

adopsjon.

18. 
FORELDRE-

ANSVARET  
Begge foreldrene har et 

hovedansvar for barnets om-
sorg og utvikling etter hva som 

er best for barnet. Staten skal gi 
støtte og sikre utvikling av insti-

tusjoner, tjenester og tiltak for 
omsorg for barn, herunder 

også tatt hensyn til 
utearbeidende 

foreldre.

24. HELSE 
Barnet har rett til å få den best 

mulige medisinske behandling og hjelp 
til å komme seg etter sykdom. Staten 

skal arbeide for å redusere spedbarns- og 
barnedødelighet, sikre at alle barn får nød-

vendig legehjelp, gi god helsemessig omsorg 
til mødre etter fødselen, bekjempe sykdom 

og gi orientering og utdanning om helse og 
riktig ernæring. Staten skal også avskaffe 

helsefarlige tradisjoner, samarbeide 
med andre land og særlig ta hensyn til 

utviklingslandenes behov.

12. 
Å SI SIN MENING OG 

BLI HØRT Barnet har 
rett til å si sin mening i 

alt som vedrører det og 
barnets meninger skal 

tillegges vekt.
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Demokratiskolen er tilbake!

Framfylkingen var vertskap for 
den første av fire samlinger for 
Den Nordiske Demokratiskole. 
Dette er et samarbeid mellom 
de nordiske landene som er 
tilsluttet ABN, Arbeiderbev-
egelsen Barneorganisasjoner i 
Norden. I tillegg til deltakerne 
fra Framfylkingen var er det 
med deltakere fra søsterorgan-
isasjonene våre i Unga Örnar i 
Sverige, Nuoret Kotkat i Finland, 
DUI Leg og Virke i Danmark og 
Unga Örnar Åland fra nettopp 
Åland.

Som det sto å lese i introen til helgen, på 
side tre, så var det knyttet stor spenning 
og et stort engasjement til helgen på 
Sørmarka. Det er alltid mange detaljer 
som skal på plass for at et arrangement 
som dette blir lærerikt og spennende. Det 
er avhengig av at alle i arbeidsgruppa gjør 
en skikkelig innsats for at deltagerne skal 
få et bra utbytte av helgen.
Litt forsinkelser fra Gardermoen gjorde 
at programmet startet litt senere enn 
planlagt og førte til noen endringer i pro-
grammet. Vel innkvartert på Sørmarka 
tok vi en samlet navnerunde hvor alle ble 
litt bedre kjent før vi gikk til restauranten 
for en deilig middag. Ungdommene var 
smånervøse og litt sjenert i starten, men 
det løsnet tydelig opp utover kvelden når 
skolen var vel i gang.  Etter middag gikk 
vi gjennom forventninger til helgen og 
hva de trodde de skulle lære og oppleve. 
Mange håpet på å få nye venner gjennom 

å bli kjent med nye folk, øve på å snakke 
høyt, spesielt på engelsk, og å lære mye 
om temaet ordets makt. 
Ungdomsgruppa hadde en ordentlig bra 
workshop som handlet om å fremme en 
sak gjennom å bruke bestemte ord i en 
debatt. Senere på kvelden var det laget 
i stand en Kahoot, noe de fleste lett lar 
seg rive med av. Det ble til og med tid 
til mafialeken som er veldig populær 
på ungdomssamlinger med mange nok 
deltagere.
Lørdagen startet programmet etter frok-
ost kl. 9:30 med Tonje som innleder. Hun 
hadde kursopplegget hele dagen frem 
til 17:00. En god blanding av interaktive 
oppgaver, gruppesamtaler og teori ang 
måter å bruke ord på, hvordan man taler 
og hvordan man best mulig kan bruke 
anledningen som byr seg for å tale til å få 
ut et viktig budskap. Mange av ungdom-
mene nevnte i evalueringsrunden at de 

Tekst/Foto: Sofie S. Løseth og Else-Marie 
Aarsheim



UNG MED MENINGER 2 • 2018  9

satte spesielt pris på alt de hadde lært i 
denne delen, alle samtalene og diskusjo-
nene de hadde med hverandre var en fin 
måte å lære på.
Etter dette var det behov for en lengre 
pause før det var tid for middag. Det 
ble en drøyt to timers pause hvor noen 
slappet av etter den innholdsrike dagen, 
mens andre satte seg ned og spilte kort 
og skravlet. 
Etter middag samlet alle deltagerne seg i 
den ene av peisestuene. Ungdomsutval-
get vårt hadde ordnet i stand et Framløp 
og de hadde jobbet ordentlig hardt for 
å lage noen utfordrende og morsomme 
oppgaver. Da deltakerne kom tilbake fra 
Framløpet var det kakao og vafler i Pei-
sestua og ungdomsutvalget hadde sørget 
for at det var nok av snacks. Det ble tid 
til enda mere leker utover kvelden før 
leggetid, det er også en kjempefin måte 
å bli godt kjent med alle de nye og skape 

nye bånd.
Søndag, som var den siste dagen, var 
også ganske tettpakket med mye bra på 
programmet. Gruppa startet ute i atriet 
for å ta gruppefotos rett etter frokost. 
Vel inne i seminarrommet igjen hadde 
vi en liten oppsummering av program-
met så langt, og deltagerne kom med 
tilbakemeldinger på hvordan de hadde 
hatt det til nå og hva de hadde lært. 
Tilbakemeldingene fra ungdommene 
var helt overveldende, de var kjempefor-
nøyde og hadde bare positive ting å si, 
for en herlig gjeng. De sa de hadde lært 
mye og blitt kjent med nye mennesker de 
trivdes sammen med og de hadde hatt en 
veldig fin helg. Vi hadde også en opp-
gave vi kalte” Walk and Talk”. Her skulle 
deltakerne bruke tale- og lytteteknikkene 
de hadde lært for god kommunikasjon. 
Ungdommene gikk sammen to og to i 
en halvtime mens de stilte hverandre 

spørsmål vi hadde gitt dem. Da de kom 
tilbake fra turen var det klart for innle-
der, Hoda Imad fra sentralstyret i AUF, 
som snakket om ordets makt. Et veldig 
engasjerende innlegg hvor ungdommene 
fikk delta aktivt underveis. Det ble gitt 
oppgaver og alle kunne diskutere temaet 
og problemstillingene Hoda tok opp. 
Hoda ble med til lunsj så samtalen kunne 
fortsette der.
Etter lunsj var det tid for avreise. Ung-
dommene arrangerte en stor gruppeklem 
før de fleste reiste i buss til Gardermoen, 
og andre reiste med buss inn til byen 
og videre hjem. Det ble enighet mellom 
ungdommene som deltok i helga om å 
opprette en egen gruppe på Facebook for 
å dele bilder og holde kontakten frem til 
neste gang. En lærerik og hyggelig helg 
var med det over, og herved kan Den 
Nordiske Demokratiskole erklæres åpnet!
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Alle har følelser. Noen syns godt på utsi-
den av kroppen mens andre har vi bare 
inni oss.

Noen følelser er fine og gode. De gjør deg 
kanskje varm, lett og glad.

Andre følelser er dumme og vonde og 
gjør deg trist, forvirret eller sint.
Mange liker ikke å snakke om følelsene 
sine, mens andre gjør det gjerne. 
Noen er ikke det minste redd for å vise 
hva de føler eller å fortelle om det. 

Det fins mange følelser; lykkelig, forvir-
ret, håpefull, flau, sjenert, overrasket, 
skuffet, sulten, forelsket, fornøyd og 
mange flere. Noen er negative og noen er 
positive. Vet du om flere?  
Her er noen følelser:

De fleste av oss viser følelser både med 
ansiktet og kroppen. Da er det synlig og 
lett for andre å se hvordan du har det. 
Noen syns det er veldig vanskelig å skjule 
følelsene sine, og andre prøver å skjule 
dem slik at ingen kan se hva de føler inni 
seg. De syns kanskje det er vanskelig eller 
flaut å vise hva de føler, eller kanskje vil 
de helst bare ha følelsene sine for seg selv 
at de helst vil at det skal være privat.
Det er ikke alltid lett å se følelser, men de 
er der. 

Noen følelser kan bli så store at man 
ikke klarer å tenke eller å spise eller sove. 
Det kan kjennes ut som man er alene i hele 
verden om å ha det sånn. Kanskje du tren-
ger hjelp til finne ut HVA den følelsen er? 
Noen ganger kan man bli så glad og lyk-
kelig at det kiler og bobler i hele kroppen. 
Da får man bare lyst å til å le eller rope høyt 
og hoppe eller danse. Det kan være deilig å 
dele sånne følelser med andre. 
Det kan være vanskelig å finne riktige ord 
for beskrive hva du føler inni deg. Og det 

kan være vondt. Da er det ikke så lett å 
snakke om de.

Vonde følelser kan kjennes farlige ut. 
De fleste ganger hjelper det å fortelle om 
vonde følelser, selv om man ikke har lyst, 
for det kan hjelpe oss til å forstå hvorfor 
de følelsene er der.
Da er det fint å snakke om de følelsene 
til en du stoler på,  så kan dere finne ut 
sammen om hva som kan gjøre følelsene 
bedre.

Kan du vise dine FØLELSER ?
Tekst og illustrasjon: Tonje Tovik
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FNs barnekonvensjon § 12: Å si sin mening og bli hørt
Barnerettighetene understreker at barn også har rett til å utrykke sine følelser, 
meninger og synspunkter. Det er vi voksne som skal tilrettelegge, ivareta og 
ikke minst respektere dette.
Framfylkingen lytter til barna og tar deres synspunkter på alvor, for det gir barn 
og unge et godt miljø der de kan vokse og utvikle seg trygt i. I Framfylkingen 
er vi opptatt av at barn skal lære om demokrati fordi vi mener det er det som 
gir grunnlaget for at barn skal kunne si sine meninger og forstå hvordan sam-
funnet fungerer. På den måten er det større sjanse for at barna lærer seg disse 
verdiene og overfører dem videre.

Illustrasjon:



12  UNG MED MENINGER 2 • 2018 

Barn reagerer ofte annerledes enn vi 
forventer, og det kan være god grunn til 
det. For mamma, pappa eller annen om-
sorgsperson kan det være lurt å reflektere 
grundig over barns følelser innimellom.
Barn og ungdom som har opplevd vonde 
ting eller forvirrende situasjoner, kan lett 
bli utrygge og utfordre oss med adferd 
vi voksne rundt ikke liker eller forstår. 
Årsaken til adferden kan være traumer 
som ikke er bearbeidet og som krever en 
innsikt og forståelse som ikke alltid pas-
ser i det programmet vi har i hverdagen.
Snakk sammen om følelser.
Vi voksne skal være veivisere for barn og 
lære dem å håndtere både store og små 
følelser. Barn og ungdoms evne til å re-
gulere sine følelser er avgjørende for god 
mental helse. Ved å lære barn å snakke 
om og å kjenne igjen egne følelser blir de 
flinkere til å lese og støtte andre som har 
det vondt. Barn og ungdom som har lært 
mange ulike måter å håndtere problemer 
på, og forstår egne følelser vil ha lettere 
for å finne en god løsning i vanskelige 
situasjoner. 
I et stresset liv blir det lett at omsorgs-
personen velger å overse følelsesutbrudd 
eller ‘snakke vekk’ og avlede. Det kan 
bli lett å avvise og ikke tro på det barnet 
forteller når man opplever at det ikke er 
tid til å håndtere det. Selv om det nettopp 
er da vi voksne skulle tatt oss tid til å 
undre og snakke sammen med barnet. 
Både om utbruddet, om den fantasirike 
fortellingen eller om den uventede reak-
sjonen barnet hadde. Om man ikke får til 
dette der og da, viser det seg ofte at det 
kan være lurt å snakke om hendelsen på 
et senere tidspunkt, det er ikke for sent 
og la barnet bruke den tiden det tren-
ger. Bekreft det du så, spør mer om hva 

barnet mente og følte. Forklar, og kanskje 
unnskyld deg for det du ikke hadde tid til 
å lytte og ikke forsto akkurat da.
Å forstå og støtte.
Barn trenger hjelp til å forstå og få an-
erkjennelse for sine følelser. Når voksne 
selv sliter med å utrykke følelser eller 
undertrykker dem, vil heller ikke barna 
deres klare det, og det blir vanskelig for 
barnet å lære hvordan det skal hånd-
tere vonde følelser. Problemet kan bli at 
barnet opplever at det er utrygt å ha slike 
følelser og det ikke finner en god måte å 
bearbeide opplevelsen. 
Alle barn ønsker å bli likt og gjør hva de 
kan for å oppnå bekreftelse. Når barnet 
ikke blir sett, hørt eller avvist kan nettopp 
det føre til sinne. I noen tilfeller fører 
dette direkte til mobbing. 
Barn trenger trygge voksne som kan vei-
lede, og de trenger å lære seg flere måter å 
bli likt på. Dersom den voksne hjelper til 
og bekrefter barnets følelser, aksepterer 
dem, og er rolig i situasjonen, vil det være 
større sjanse for at barnet selv etter hvert 
vil klare å mestre sine egne vonde følelser.
Hjelpen er aldri langt unna.
Det finns gode tips og kurs for hvordan 
man som omsorgsperson skal være gode 
veiledere og både for kunne ta imot 
barn og unges følelser og hjelpe dem til 
å håndtere egne følelser på en god måte. 
Framfylkingen skal arrangere foreldre-
kurs i 2019 og håper du som omsorgsper-
son vil delta. Det vil sendes ut invitasjon 
og mer informasjon i medlemsbrev. Følg 
også med på våre hjemmesider.

Kilder:
Følelser hva er det, Katarina Janouch

Redd Barna, nettside

Voksne for barn, nettside

Veivisere i følelser
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Det har vært skolestart og rundt i landet er det 
mange elever som er i gang med høstsemesteret. 
For noen er det trist at en deilig sommer er over, 
for andre er det godt med hverdag og rutiner igjen. 
Barna våre er forskjellige. De har ulikt utgangspunkt 
og stiller med ulike styrker og svakheter i skoleh-
verdagen og livet. Det er vår oppgave som voksne 
å legge til rette for at styrkene blir videreutviklet og 
heiet frem, mens utfordringene blir fulgt opp og lagt 
til rette for. 

Framfylkingen er Landsorganisasjonens barne- og 
familieorganisasjon. Vi har medlemmer i alle aldre, 
og kjenner mange barn. For noen av dem er lekser 
årsak til store utfordringer.  

Lekser i grunnskolen er et tema som jevnlig dukker 
opp. Hvordan legger vi best til rette for at alle skal få 
den beste skolegangen og det beste utgangspunktet 
for livet videre? Hvordan kan vi sørge for at alle barn 
har de samme mulighetene? Dette er en stor disku-
sjon: hva skal skolen være, og hvordan kan vi best 
legge til rette for lik mulighet til læring og mestring.

Framfylkingen mener at for stor del av barns fritid 
fylles med hjemmearbeid. For noen er det overkom-
melig fordi de har gode rutiner og får god støtte 
hjemme. For andre kan læringsutfordringer eller 
forhold hjemme gjøre at leksene krever stor tidsbruk 
og er en kilde til problemer. For dem blir ettermid-
dagene fylt med mas, stress og en konstant følelse av 
å ikke strekke til eller føle mestring. Det er grunn til 
å sette spørsmålstegn ved en ordning som så tydelig 
legger ulike forutsetninger for elevene. 

Framfylkingen mener at skolehverdagen må legges 
opp så det er mulig for alle å gjøre viktige repeterin-
ger av fagene i skoletiden. Da får alle tilgang til de 
samme ressursene, og når de går hjem fra skolen er 

arbeidsdagen deres over. Framfylkingen vil at elvene 
skal ha tilstrekkelig personale på skolen, med riktig 
kompetanse. Det må være mange nok ansatte til å 
følge opp alle elvene på en god måte. 

Vi er klar over at forslaget om en leksefri skole 
møter motstand. Det er viktig at elevene øver, re-
peterer og mestrer kunnskapen som blir presentert 
i klasserommet. Vi mener dette kan løses på andre 
måter, blant annet gjennom en helhetlig skoledag. 
En skolehverdag uten SFO/AKS men med læring, 
nysgjerrighet, kreativitet, lek, mat og fysisk aktivitet. 
Her kan elevene ha tid til å strukturere arbeidet, øve 
og repetere, og ha nok kompetente ansatte, som ikke 
bare sørger for ro, men som også kan hjelpe med 
skolearbeidet. Det er helt avgjørende hvem og hvor 
mange som jobber i skolen. Barn er så forskjellig. 
For noen er leksene uoverkommelige å løse uten 
hjelp til å finne ro, mens for andre er det deilig med 
nettopp den roen de finner med leksene. Vi trenger 
ansatte som har tid og mulighet til å se hvem som 
trenger hva, og som har anledning til å følge det opp.

Framfylkingens barnepolitiske utvalg 

Leksefri skole

Barnekonvensjonen:
I barnekonvensjonens artikkel 31 heter det at alle barn 
har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og 
kulturliv: 

1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid 
og til å delta i lek og fritidsaktiviteter sompasser for 
barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstner-
isk virksomhet.

2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til 
fullt ut å delta i det kulturelle og

kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til 
egnede og like muligheter for kulturelle,

kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.
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Slik starter du enkelt et framlag der du bor: 
Når du har lyst til å starte et lokallag av Framfylkingen er du alt på god vei. Snakk 
med venner og bekjente som vil være med på laget og sett i gang prosessen. Det er 
ikke mye som skal til for å starte et nytt lag:  

1. Kontakt administrasjonen i Framfylkingen for å få hjelp til oppstarten  

2. Meld inn minimum fem personer under 26 år i Framfylkingen  

3. Inviter gjerne den lokale fagbevegelsen til å være med fra starten  

4. Hold et oppstartmøte og velg et styre på minst tre personer  

5. Send kopi av protokollen til Framfylkingen  

6. Kontakt Brønnøysundregisteret og registrer laget med organisasjonsnummer 
 

Det som gjør Framfylkingen spesiell er at vi oppfordrer til og gir rom for samvær 
mellom voksne og barn. De enkle aktivitetene fører ofte til muligheter til å snakke om 
spørsmål barn og unge er opptatte av. Framfylkingen vil gi barn og unge en stemme 
i samfunnsdebatten og være deres talerør. Derfor ønsker vi å etablere framlag på 
flere steder. 

Et nytt lag trenger aktiviteter for å komme i gang. Nedenfor er listet opp noen 
eksempler på enkle, men gode framlagsaktiviteter for å komme i gang med 
lagsarbeidet: 

 Sangkveld: Bruk Framfylkingens sangbok og bli kjent med historien 
 Matkveld:  Lag mat i fellesskap og opplev samværet gjennom handling 
 Verksteder: Lage julepynt, påskepynt, gaver og praktiske ting 
 «Ugleløp»:  Refleks-løype: ungene går i grupper med lommelykter og finne 

                        poster med oppgaver de skal løse              
 Uteleker: De gamle barneleikene gir stor moro (gjemsel, sangleiker m.m.) 
 Inneleker: Det finnes mange ringleker som passer til små og større 

                        grupper (knutemor, hviskelek, stolleken, huske-ting, m.m) 
 Skautur:  Gå tur til et sted der dere raster, leiker og prater. Hva med å 

                        overnatte eller låne kanoen og padle på nærmeste vann? 
 Temamøter:  Lokale eller nasjonale saker  

 
Flere lokallag i samme distrikt eller landsdel går ofte sammen og gjør større 

arrangementer i fellesskap, noe som skaper samhold og hygge 
 
 
 
 

Ta kontakt med oss i 
administrasjonen så hjelper vi dere 

videre med de forskjellige detaljene 
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Gansdalen Framlag, vårt nyeste lokallag

29. september hadde Gansdalen 
framlag sitt stiftelsesmøte og 
med det var Framfylkingens 
nyeste familiemedlem på plass. 
Gansdalen ligger i området Gan 
og Enebakkneset på grensa mel-
lom Akershus og Østfold. De har 
allerede rukket å ha flere aktiv-
iteter og rekrutteringen i laget 
er god. Vi ville gjerne høre med 
lagleder Izabela Zimorska om 
hvordan starten har vært for det 
nye laget. 

- Vi bor på et sted med veldig begrenset 
tilbud for barn og barnefamilier. Her er 
det fokus på fotball, svømming eller turn 
og alt koster. Tilbud som er nesten gratis 
og som er på barns premisser var så å si 
ikke eksisterende, svarer Iza på spørsmå-
let om hvorfor de ønsket å starte opp et 
framlag i Gansdalen. Videre forteller hun 
at de er en vennegjeng som pleier å møtes 
ute ved forskjellige anledninger. Mange 
jeg pratet med uttrykte at de ønsker «en 
annerledes tilbud» for sine familier. 

- Jeg pleier alltid å si at om vi skal få noen 
endringer her, må vi jobbe for det selv 
fordi det er ingen som kommer utenfra 
og gjør det for våre barn. Da var det bare 
å sette i gang da, vi var jo allerede en del 
voksne og barn, det var bare å melde sin 
interesse for Framfylkingen sentralt. 

Fra tanken om et eget framlag til utfør-
selen tok det bare noen dager. Iza fikk 
samlet inn folk som kunne tenke seg 
å sitte i styret og de som ønsket å være 
medlemmer, hun holdt løpende kontakt 
med Framfylkingen og dermed var de 
godt i gang med å virkeliggjøre laget sitt.
Laglederen sier hun tror framlaget har 
vært et populært tilskudd til lokalmil-
jøet. - På de første møtene var det gamle 
kjente som tok med seg noen venner og 
det førte til en del interesse i nærmiljøet. 
Vi fikk nesten førti medlemmer på syv 
uker, og jobber selvfølgelig for å få med 
enda flere.

Møtene pleier å bli holdt rundt gapahu-
ken ved Holtedalsveien. Her er det mange 
muligheter for lek, aktiviteter og bålkos. 
Det har allerede vært flere treff der. Barna 
pleier å  ha med seg verktøy på turene. 
De har nemlig begynt å bygge ei skikkelig 
trehytte litt lenger inn i skogen. 
- Alle barna er superflinke, de sager, 

spikrer og bygger hytta helt på egen hånd, 
alle deltar og de er flinke til å inkludere 
hverandre i arbeidet. De voksne får lov til 
å titte innom og «inspisere» byggverket 
fra tid til annen, men ungene vil bygge 
den selv. 

Da vi spurte Iza hvilken aktivitet som 
hadde vært spesielt populær trakk hun 
fram Halloween-samlingen de hadde. Da 
kom 31 barn og mange flere voksne. Folk 
som har aldri hørt om Framfylkingen. 
- Vi delte ut brosjyrer og inviterte til 
neste møter, sa Iza, så det ble også en god 
verveaktivitet den dagen. Mange deltok 
og det var mange skumle vesen å møte 
på for andre turgåere i området. Det var 
leker, grillmat ved bålet og selvfølgelig 
godteposer. Store og små hadde det hyg-
gelig sammen.

- Jeg vil absolutt anbefale andre å starte 
et framlag. Det er litt jobb i begynnelsen 
men det er verdt det, avslutter hun.

Tekst: Birgitte Kalvik



16  UNG MED MENINGER 2 • 2018 

Framfylkingen i Hordaland har fått et 
nytt lokallag i Åsane framlag. Leder av 
Åsane framlag, Ali Malick, sier han lenge 
har ønsket et annet tilbud til barnefamili-
er i nærmiljøet. Etter å ha deltatt på noen 
av de sentrale aktivitetene våre, og vært i 
hyppig kontakt med fylkeslaget startet de 
så sitt eget framlag. Tidligere i sommer 
tok de med seg medlemmer som hadde 
tid og anledning på hyttetur til Oppheim 
i Voss. Det var fire voksne og fire barn 

som ble med på turen og de hadde fine 
dager sammen. Laget fikk leie Fagforbun-
det Helse Bergen sin hytte på Oppheim 
og der var det fint å være. I løpet av turen 
ble det mye bading, turer i robåten som 
hører til hytta, det var en dagstur til 
Voss bad og en sightseeing til Tvindefos-
sen, en fantastisk foss som ligger i vakre 
omgivelser omtrent ei mil utenfor Voss 
sentrum. En fin tur som ga mersmak for 
deltagerne.  

Den 13. september tok fylkeslaget i Hor-
daland med seg medlemmer fra lagene 
Sentrum, Vestkanten, Sydvesten og Åsane 
på fylkeslagets aktivitetsdag som ble 
arrangert på Akvariet i Bergen. Et besøk 
på akvariet er lærerikt og etter besøket 
der vet deltagerne garantert noe de ikke 
visste fra før. Akvariet har over 60 små 
og store akvarier, hvor man kan se alle 
de fascinerende skapningene som lever 
under havoverflaten.

Nytt fra laga

Steeven og Frederic fra Åsana framlag foran den fantastiske 
Tvindfossen i Voss kommune

Framfylkingen i Hordaland besøker Akvariet i Bergen
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Framfylkingen i Oslo har holdt et høyt 
aktivitetsnivå gjennom hele året. De 
arrangerte pinseleir på sagakollen ved 
Hvitsten i Vestby, hvor de leide hele ni 
hytter på feriehjemmet som eies av Oslo 
sporveiers arbeiderforening. Stedet lig-
ger idyllisk til direkte ved Oslofjorden og 
det åpnet for gode bademuligheter det 
deilige sommerværet. Noen uker seinere 
arrangerte FFIO egen sommerleir, begge 
tilbudene var svært populære og hadde 
mange fornøyde deltagere.
 
Fylkeslaget består nå av Oslo framlag, 
Gamle Oslo framlag og Skjennungen 

framlag. Mye av aktivitetene arrangeres 
av fylkeslaget men laga inviterer også til 
aktiviteter.

De har jevnlig temamøter og aktivi-
tetsdager for hele familien. Bildet på 
forsiden av denne  
utgaven av UMM er tatt fra høstleiren 
de arrangerte i starten av oktober. Leiren 
ble holdt på Sæteren gård i Bærum, og 
det var et  
innholdsrikt program hvor alle fant noe 
som passet. 
I sommer var det også offentlig åp-
ning av Skjennunghytta i Nordmarka. 

Fylkeslaget og Skjennungen framlag har 
nedlagt et betydelig antall dugnadsti-
mer på hytta si og den framstår nå som 
ei skikkelig perle. De har laget en stor 
klatreløype/ taubane i trærne utenfor, 
noe som har vist seg å være populært. 
Her kommer det til å bli mye fin aktivitet 
framover.

Gå inn på Framfylkingen i Oslos side på 
Facebook og følg med på alt de planleg-
ger, de legger ut aktivitetene sine der.
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Advent – å vente på noe
Nå har ventetiden kommet!
Venter du på at det skal bli julaften?
Eller venter du bare på å ha fri fra skolen?
Da er det fint å ha noen venteaktiviteter å 
fylle ventetiden med.
Nå er det mørkt ut, og da liker vi å tenne 
lys både ute og inne. 

Du har kanskje lyst å lage en fin lyslykt? 
Vi har funnet en enkel oppskrift på en 
islykt du kan sette ute. Å lage islykter 
er en fin aktivitet du kan gjøre, kanskje 
sammen med andre i framlaget. Her har 
vi brukt en melkekartong, men du kan 

også bruke andre former.
Du kan ha i litt konditorfarge i vannet 
hvis du vil ha farger, eller bare la det være 
helt naturlig gjennomsiktig is. Begge 
deler blir så vakkert når man tenner lyset 
i islyktene!

Når ventetida er over og julefeiringen og den stille tiden er ferdig skal vi 
feire det nye året. Etter nyttårsfesten er det mange som gjerne vil bli med 
på JULETREFEST.
Sjekk med framlaget om de skal ha juletrefest i år eller i ditt nærmiljø, 
kanskje det er en fest der du kan være med på. 
Her er en sang som er vanlig å synge:
O jul med din glede
O, jul med din glede og barnslige lyst 
vi ønsker deg alle velkommen
Vi hilser deg alle med jublende røst
titusener ganger velkommen.
REF. Vi klapper i hendene
         vi synger og vi ler,
         så gladelig så gladelig
         Vi svinger oss i kretsen og neier- og bukker.
  
Så rekker jeg deg nå med glede min hånd
Kom skynd deg og gi meg den andre
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd 
og lover å elske hverandre.
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Juletrefest på 
en - to -  juleTRE!
1. Hvem –  gjør hva?
2. Hvor – finne lokale

JULETREFEST er en hyggelig og 
sosial sammenkomst for store og 
små etter jul.

Det er mest vanlig å ha juletrefest i 
januar.  En god juletrefest sørger for at 
barna har det mest gøy, men at de voksne 
også deltar litt i leken. Denne festen er 
nok ikke like populær blant ungdom, 
mens besteforeldre koser seg stort. 
Noen syns det morsomste på juletre-
fester er å løpe rundt og rundt og rundt  
juletreet til man blir svimmel. Det er også 
viktig å ha litt å spise for man blir sliten 
av all leken og løpingen.
‘Polonese’ er det mange som bruker for å 
lage en køordning både for å få kaker og 
brus (eller pølser) men også for å passe 
på at alle barna får hilse på nissen! Noen 
syns også det er gøy å ha noen f.eks. en 
‘julegjeng’ som leker og spiller sammen 
med barna!
Noen fester har klovn og noen har tryl-
lekunstner, mens andre har nisseorkester. 
Det kan variere. 
MEN det er ikke en orntli’ juletrefest uten 
juletregang rundt juletreet og julesang! Så 
da er det lurt å ha noen som leder og pas-
ser på at alle blir med og synger og holder 
hender i ringer rundt juletreet. Men mest 
spennende er nok å vente på at julenissen 
kommer. Som regel må man rope veldig 
høyt for at nissen skal vite hvor festen er.
Nissen er alltid grei og gir barna en 
godtepose 

NOEN FRAMLAG arrangerer juletrefest hvert år.

Å arrangere juletrefest er ikke vanskelig, men det skal litt planlegging til. 
Det kan være lurt å ha en juletrefestgruppe, som møtes i god tid og som 
finner tid og sted og lager invitasjon. Man må ha et budsjett med litt penger 
for å passe på at det ikke blir for dyrt for gjestene å delta. Det er ganske 
vanlig at gjestene betaler litt for barnas billett og voksne er nesten gratis. 
Det kan være lurt å «tigge» gevinster i lokale butikker og av voksne 
medlemmer og ha et lotteri/basar på juletrefesten slik at noen utgifter blir 
dekket av det. Det kan også søkes Frifond året før. 
                      HUSKELISTE:
-Juletrefestgruppe/ryddegruppe o.l.
-Inviter i god tid med påmelding 
-Dere må vite antall pga. servering godteposer og lokale dere må leie/låne
-Noen må bake og handle
-Noen må lage (eller bestiller) godteposer
-Noen må underholde og lede festen 
-En Nisse må komme!

Så på en, to, jule-tre så har dere en JULETREFEST! 
Lykke til!
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Framfylkingen, Torggata 12, 0181 Oslo

Meld deg inn i Framfylkingen i dag! For å melde deg inn gå 
inn på www.framfylkingen.no og fyll ut skjemaet der. Du kan 
også sende mail til postmaster@framfylkingen.no

Bli med – gjør en forskjell!

Husk å notere navn, adresse, fødselsdato, tlf og epost adresse.
Er du familiemedlem, må du notere navnet på hovedmedlemmet, 
slik at dere havner i samme gruppe.  
Det koster 50 kroner per kalenderår, per person å være medlem i 
Framfylkingen. 

Engasjer deg!
Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. Hos oss kan voksne og barn ha det gøy 
sammen. Vi arrangerer fritidsaktiviteter for barn, unge og familier gjennom aktive lokallag over 
hele landet. Vårt formål er å videreføre arbeiderbevegelsens kulturelle og sosiale tradisjoner. Vi 
jobber for et inkluderende samfunn, med fellesskap og toleranse – både for voksne og for barn. 
Hos oss er ingen fattig eller rik, alle deltar på like vilkår.

Har du lyst til å ligge ute i lavvo eller gapahuk? Eller kanskje frister det med en kanotur, hyt-
tetur eller fj ellklatring? Hva med sommerleir, teater, bål og sang? Tusenfryd? Eller hva med 
juleverksted og juletrefest? Framfylkingen tilbyr aktiviteter som er morsomme, engasjerende og 
lærerike.

I tillegg jobber vi aktivt med miljøvern, mot barnefattigdom og barnearbeid og for å fremme 
barns rettigheter både i Norge og resten av verden. 

Å være medlem i Framfylkingen koster 50 kroner i året. Melder du deg inn kan du delta i ditt 
lokale framlag hvis det fi nnes et der du bor. Gjør det ikke det, hjelper vi deg gjerne med å starte 
et. Du får også tilbud som sentrale aktiviteter som leire, ungdomskurs og turer og får dette bladet 
tilsendt i posten minst tre ganger i året.

Vi engasjerer, vi inkluderer og vi bryr oss!

Endelig har vi betalingsløsningen Vipps på plass!
Vipps er endelig på plass, noe vi har ventet på lenge. Bruk nummer 
533482 for å betale kontingenten. Dette har mange av medlemmene 
våre etterspurt, det er raskt, ryddig og sikkert. Noen få tastetrykk på 
mobilen og vips så er det betalt.

Kalender 2019
18. – 20. JANUAR
Ledersamling
Sørmarka

14. – 16. JUNI
Framfylkingens landsmøte
Arbeiderbevegelsens 
Folkehøgskole Ringsaker

12. JULI
Verdensdagen mot 
barnearbeid

20.- 31. JULI
Internasjonal leir
Döbriach, Østerriket

12. AUGUST
Internasjonal ungdomsdag

21. SEPTEMBER
Internasjonal fredsdag


