Bokmål

Fritidskortet
Alle mellom 6 og 18 år får 1000 kroners Fritidskort! Fritidskortet er et gavekort du
kan bruke på fast, organisert fritidsaktivitet.
Lillehammer skal få være pilotkommune for Fritidskortet. Regjeringens plan er at
dette skal bli et nasjonalt, permanent tilbud. Lillehammer er blant kommunene
som skal teste hvordan en slik ordning kan organiseres og hvilke utfordringer som
må løses underveis. Vi vet ikke hva som skjer etter vår prøveperiode, men vi er
glade for mulighetene barna i Lillehammer får i prøveperioden.
Fritidskortet er for absolutt alle i riktig aldersgruppe. I august 2021 kan alle som er
født mellom 2003 og 2015 få 1000 kroner til å betale for fast, organisert
fritidsaktivitet. Til våren får alle i riktig alder et nytt gavekort på 1000 kroner til. Hvis
aktiviteten koster mer, bruker du Fritidskortet til å dekke deler av kostnaden og
betaler resten selv. Pengene kan ikke brukes til andre typer utgifter, kan ikke
betales rett til familien, kan ikke spares fra høsten til våren, og kan ikke brukes på
andre søsken. Hvert barn i riktig alder får hvert sitt Fritidskort.
Gå til lilllehammer.aktiv-fritid.no for å se hva du kan bruke Fritidskortet ditt på! Det
er der du kan se hvor mye penger som er på barnets Fritidskort, og når du har fått
en faktura som handler om fast, organisert fritidsaktivitet kan du betale den med
Fritidskortet hvis organisasjonen har valgt å delta i prosjektet. Står ikke din aktivitet
på lista? Be dem kontakte fritidskortet@lillehammer.kommune.no for å bli med i
Fritidskortet-prosjektet.
Når du registrerer deg, må du velge norsk bokmål som språk – men når du er
registrert og innlogget kan du bytte til nynorsk, engelsk, somali eller arabisk.
Kanskje blir plattformen oversatt til flere språk etter hvert. I innstillingene kan du
også velge «full tekst» eller «lettlest tekst», og velge å se symboler som viser
innholdet i hver aktivitet. Informasjonen de ulike organisasjonene legger inn i
oversikten står allikevel på norsk.
Les mer om prosjektet på www.lillehammer.kommune.no/fritidskortet.

