
Framfylkingen er en unik 
organisasjon som aktiviserer 
hele familien 

Framfylkingen tilrettelegger aktiviteter på 

barn, ungdom og familiens premisser.  

Framfylkingen legger vekt på verdien 

med at barn og voksne er sammen.  

Det er et mål at alle generasjoner utfører 

aktiviteter i fellesskap, men også 

alderstilpassede tiltak tilbys. 

Dette gjør vår organisasjon unik! 

Hvem er vi: 

Framfylkingen er LOs barne- og 
familieorganisasjon og har som 
formål å føre arbeiderbevegelsens 
kulturelle og sosiale tradisjoner 
videre.

Hva gjør vi: 
Lokalt: Lek, kreative aktiviteter og 

temakvelder i framlaget er alltid 

populært. Barna bestemmer at alt fra 

‘skummel kveld’ og ‘hallovenn’- til 

rakettbygging, julegaveverksted og 

juletrefester skal stå på programmet. 

Nasjonalt: Leir og turer med 

naturopplevelser, friluftsliv, lek og sang 

rundt kveldsbålet er en kjerneaktivitet. Da 

møtes ‘framkamerater’ fra flere steder 

som har det hyggelig sosialt og løser 

utfordrende oppgaver i felleskap. 

Internasjonalt: Framfylkingen deltar 

utenfor Norge både med internasjonalt  

engasjement og godt samarbeid med 

søsterorganisasjonene i Norden. 

Bli medlem?
Det koster kun 50,- pr år og du kan 

enkelt registrere deg på hjemmesiden: 

www.framfylkingen.no 

Kontakt oss:
fram@framfylkingen.no

Adresse:Torggata 12, 0181 Oslo 
mobiltelefon:  +47 900 25 767 LOs barne -og familieorganisasjon 

http://www.framfylkingen.no/
mailto:postmaster@framfylkingen.no


«Barn 

har rett 

til å ha 

det 

gøy!» 

« Ung rebell –tenker selv!» 

Å delta er morsomt! 

Framfylkingen engasjerer seg i  

barn og unges oppvekst.   

I organisasjonens barnekonferanser og 
møter fokuseres det på demokrati, 
inkludering, miljø, barnefattigdom, 
oppvekstmiljø og rettferdighet.  
Framfylkingen jobber aktivt med FNs 
barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål og 
fremmer barnepolitiske saker. 
Målet er å sette de unge i stand til å ta  
aktivt del i samfunns- og organisasjonslivet. 

Ungdomsutvalget lager aktiviteter for 
ungdom som både er morsomme og gir ny 
kompetanse.  
Aktivitetene bidrar til forståelse av  
politisk påvirkning og samfunnsengasjement. 

 « Ta barn og 

unge på alvor!»
Framfylkingen er en demokratisk 

organisasjon som bygger på 

prinsippene i FNs konvensjon om 

barns rettigheter og har ansvar, 

fellesskap, opplevelse og toleranse 

som grunnlaget for virksomheten.  

Kanopadling -høstleir på Eina 2017 

Frihet, likhet og 
solidaritet

Det er et grunnleggende mål at 

alle skal kunne delta på 

aktiviteter i Framfylkingen.  

Det jobbes aktivt for å skape gode 
og trygge fellesskap med 
samhold og inkludering. 

Organisasjonen er partipolitisk 
uavhengig men ønsker å påvirke 
norsk politikk i retning av 
rettferdig fordeling og gode 
oppvekstsvilkår. Man kan bli 
medlem selv om man ikke er 
organisert i LO. 

Internasjonalt arbeid er også en 

viktig del av virksomheten. 


