
 

Serviceerklæring for Ormåsen ungdomsklubb 

Ormåsen ungdomsklubb 
Ormåsen ungdomsklubb er en klubb basert på frivillig drift, der foreldrene er ansvarlige. 

Medlemmene rekrutteres fra Ormåsen skolekrets. Dette er et tilbud til ungdom på 7. – 10. 

klassetrinn.  

Inngang for alle besøkende er kr 20,- pr gang. 

Formål 
Klubbens formål er å gi ungdom på Ormåsen et rusfritt aktivitetstilbud, der de har et møtested og 

kan drive med ulike aktiviteter. Ungdommene vil med dette lære å ta ansvar, samtidig som de lærer å 

drive og organisere en klubb. 

Målgruppe  

Ormåsen ungdomsklubb skal være åpen for all ungdom på 7. – 10. klassetrinn i Øvre Eiker kommune. 

Ved spesielle arrangement kan andre målgrupper inviteres.  

Drifts- og administrasjonsform  
Ormåsen ungdomsklubb er en klubb underlagt Ormåsen Grendeutvalg (OG), som er en 

frivillighetsorganisasjon.  Det utnevnes ansvarlige for drift av ungdomsklubben ifm årsmøte OG. 

Dette vervet er basert på frivillighet, og det er ikke krav om at de(n) frivillige må være medlem av OG. 

Ormåsen grendeutvalg er ansvarlig for budsjett og regnskap til klubben. Dette medfører at alle 

innkjøp, endringer av serviceerklæring etc må avklares med OG. 

Foreldrene inviteres til møte i klubben en gang hvert halvår for å kunne holde seg informert om 

klubbens aktiviteter.  

Ansvarsområde 
Frivillige som utnevnes som ansvarlige for ungdomsklubben skal sikre at det legges til rette for at 

klubben er et trygt sted for ungdommen å være. Videre må klubbregler være kjent for ungdommen 

og voksne som er på klubben.  De(n) frivillige er videre ansvarlig  

 ved inntektsbringende arrangement  

 organisering av voksenkontakter i klubbens åpningstider  

 innkjøp og drift av kiosk 

 for koordinering av arbeidsgrupper til aktivitetskveldene og lager en plan for dette 

Voksenkontakter  
For å kunne tilby ett trygt og godt tilbud for ungdommen, skal det være minst seks – 6 – 

voksenkontakter til stede hver klubbkveld.   



Forsikring 
Dersom det skulle skje en alvorlig hendelse med ungdommen under arrangement i 

ungdomsklubbens regi, er det den enkeltes ulykkesforsikring som gjelder. 

Arbeidsformer  
Klubben kan ha ulike arbeidsformer:  

o Treffkvelder for ungdom med åpne aktiviteter  

o Treffkvelder i samarbeid med lokale lag og organisasjoner  

o Temakvelder  

o Kioskdrift 

    Aktuelle aktiviteter:  

o Innebandy  

o Ballspill 

o Innendørs hinderløype 

o Disco 

o Ulike bordspill  

Åpningstider 
Klubben er åpen annenhver fredag i oddetallsuker kl 1830 – 2200.    

Ormåsen ungdomsklubb er åpen hele året, med unntak av skolens ferier, der Ormåsen 

Ungdomsklubb følger skoleruta til Ormåsen skole. 

Klubbregler 
Følgende klubbregler gjelder for Ormåsen ungdomsklubb: 

«Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil» 

1. Alle skal ha det gøy og få være seg selv, i et positivt miljø, fritt for mobbing og bråk. 
2. All bruk av rusmidler er forbudt. 
3. Hærverk vil bli politianmeldt. 
4. Aldersgrensen er fra 7. klasse og fram til den dagen man fyller 16 år. 

 


