
 
         Ørnes 24. oktober 2018 

 

Velkommen til ALLEMED-dugnad 
Du får denne invitasjonen fordi du er med i en organisasjon som tilbyr aktiviteter her i 

Meløy, eller fordi du i arbeidssammenheng er tett på barn og unge.  Vi ønsker flest mulig 

deltakere fra alle nivå i din organisasjon, så hjelp oss med å dele invitasjonen. 

Du er nok en av dem som er opptatt av at alle barn skal få mulighet til å være en del av 

fellesskapet. Vi vil derfor invitere deg med på dugnad som kan bidra til at vi kan inkludere 

alle barn og unge i fritidsaktivitet. 

Alle barn har rett til en god oppvekst, med en meningsfull fritid der de opplever mestring, 

fellesskap og møter venner. Dessverre opplever stadig flere barn å ikke kunne delta i 

fritidsaktivitet og blir stående på sidelinjen på grunn av ulike barrierer.  Økonomi kan være 

en årsak til at noen ikke får deltatt. Andelen av barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er 

økende. Slik er det også i vår kommune, der 9,2 % (109 barn, tall for 2016) vokser opp i 

barnefattigdom. 

Skal alle våre barn få oppfylt retten til lek og fritid, må vi legge våre gode krefter sammen. 

Frivilligheten og kommunen er begge lokale miljøbyggere, og gjennom å samarbeide kan vi 

gjøre en forskjell for våre barn, her og nå. Vi vil derfor invitere deg med på en ALLEMED-

dugnad. 

I dugnaden bruker vi dialogverktøyet ALLEMED for å skape diskusjon, bevissthet og finne 

løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få alle barn med i fritidsaktivitet. 

ALLEMED er et gratis verktøy utviklet for å øke kunnskap om utenforskap som følge av 

fattigdom blant barn og unge, og øke inkludering av disse barna. Les mer på: 

www.allemed.no 

 

Dato og tidspunkt:  

torsdag 29. november kl. 17.00-19.30 

Servering: middag, frukt, kaffe/te 

Sted: Meløy kulturhus, Glomfjord 

 

http://www.allemed.no/


Påmelding til:  

Servicetorget, Meløy rådhus  

telefon: 757 10 000 

e-post: postmottak@meloy.kommune.no  

frist: tirsdag 27. november 

Kontaktperson (navn og telefon):  

Marlene Blomstereng Karlsen 

telefon: 99 52 66 07 

e-post: marlene.blomstereng.karlsen@meloy.kommune.no 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Marlene Blomstereng Karlsen 

Folkehelserådgiver 

mailto:postmottak@meloy.kommune.no

