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1. Mandatet for arbeidsgruppen
Barn og unge i Hvaler skal tilbys et bredt kulturtilbud både i barnehage, skole og
SFO, og i form av tilbud på fritiden. Vil de forskjellige strukturvalgene påvirke
muligheten for videre utvikling av slike kulturtilbud på forskjellig måte?
2. Arbeidsgruppens sammensetning
Arbeidsgruppen har bestått av leder Thomas Holmen Olsen, avd.leder Kultur.
Øvrige medlemmer har vært
Rune Edvardsen, leder av Hvaler idrettsråd.
Dag Willien Eriksen, kommunalsjef kultur i Fredrikstad.
Svein Helge Treimo, fylkeskommunens kulturavdeling.
Torkel Øien, Norsk kulturskoleråd.
Hilde Rebnor Sperlin, brukerrepresentant fra Hauge barnehage.
Sindre Hillesdal, brukerrepresentant fra Hauge barnehage.
3. Ressurser
 Det er avholdt tre møter i arbeidsgruppa av 2 timer.
 I tillegg er det utført en rekke e-post utveksling mellom gruppedeltakerne på
en rekke spørsmål og temaer.
 Leder har brukt tid mellom møter på referatskriving og
innkallinger/forberedelser.
 Det er avholdt et åpent møte av 1,5 time med 21 deltakere.
 Timeforbruk totalt 105 timer.
 Bevertning på møtene og servering på åpent møte.

4. Sammendrag
Arbeidsgruppa startet arbeidet med å bryte ned mandatet til tre spørsmål/punkter for
det videre arbeidet:
1. Kartlegge oversikten over dagens kulturtilbud på Hvaler. Beskrive
situasjonen. Hva finnes av kommunal kultur/idrettsaktivitet og hva finnes
av frivillig kultur/idrettsaktivitet.
2. Hva ønsker vi av kulturtilbud i fremtiden? Hva ønskes av kommunal
kultur/idrettstilbud og hva ønskes av frivillig kultur/idrettstilbud? Og når
ønsker vi tilbudene?
3. Hva vil de ulike strukturvalgene by på av muligheter for å få dette til?
Nærmere utredning rundt disse tre spørsmålene følger i egne avsnitt nedenfor. Ut i
fra svarene på mandatet og disse tre spørsmålene er gruppens samlende
anbefaling:





Samle alle skoletrinn på ett sted
Utbygging av tidsriktige lokaler for aktiviteter som:
 Fullverdig scene med nødvendige øvingsrom
 Innendørshall(er) med 2 treningsflater på 20x40m
 Bibliotek
 Svømmehall
 Tilpassede utendørsarealer for tidens aktiviteter.
Optimalisere offentlig transport slik at den blir tilpasset behovet
2
Delutredning, arbeidsgruppe kultur for barn og unge





Tilbud om bespisning, opphold og leksehjelp mellom skole/SFO og
fritidsaktivitet
Nødvendige ledsagere/miljø/fritidsarbeider fram til foreldre/foresatte henter.
Større mulighet for tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne.

5. Arbeidsgruppens spørsmål nr. 1
Kartlegge oversikten over dagens kulturtilbud på Hvaler. Beskrive situasjonen. Hva
finnes av kommunal kultur/idrettsaktivitet og hva finnes av frivillig
kultur/idrettsaktivitet.
Arbeidsgruppa har jobbet med å kartlegge dagens tilbud på Hvaler.
Det har vært arrangert et åpent møte hvor kartlegging av dagens tilbud og
fremtidens visjoner sto på agenda. Det ble også sendt ut spørsmål til enkelte lag og
foreninger om de kunne se om noe var uteglemt i oppsettet. På bakgrunn av
overnevnte grunnlag for kartlegging kan det finnes mindre aktive lag og
organisasjoner som ikke har fått uttalt seg.
Nedenfor følger listen på kommunale og frivillige kultur og idrettstilbud på Hvaler i
dag.
Kommunale tilbud:
Hvaler folkebibliotek.
Lokalisert på Skjærhalden, Kornmagasinet åpent mandag til torsdag.
Hvaler kulturskole.
Lokalisert i kulturskolens lokaler i tilknytning til Hvalerhallen, Rød Asmaløy
Tilbud om opplæring på:
Piano
Gitar
Fiolin
Dans
Visuell kunst
Opplæring i korpsinstrumenter – dette skjer samarbeid med kulturskolen i
Fredrikstad.
I tillegg ble det gjennomført forsøk med kulturskoletilbud i SFO-tiden på
Åttekanten og Floren skoler i 2012. Det ble gitt tilbud i visuell kunst og kor.
Dette tilbudet blir lovfestet fra august 2013 og blir da en fast ordning inn i
SFO-tid.
Kulturskolen har også ansvar for den lokale kulturelle skolesekken. Dette er
et tilbud til barn i skolealder, og tilbudet gis skolebarn i samarbeid med
Kystmuseet på Hvaler.
Idrett
Kommunen stiller Hvalerhallen og gymsaler til rådighet for frivillige lag og
foreninger.
Økonomisk støtte i form av driftsmidler.
Spillemidler.
Samarbeidsavtale med idretten.
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Fritid
Fritidsklubb i Hvalerhallen, Rød Asmaløy
Åpen juniorklubb og kafeklubb på onsdager for aldersgruppen 10 til 13 år
Åpen ungdomsklubb på fredager for aldergruppen 13 til 18 år
Frivillige lag og foreninger:
Hvaler IL
Håndball
Fotball
Bueskyting
Barneidrett
Old Boys
Sprangridning
Hvaler ballklubb
Innebandy
Hvaler sportsskyttere
Hvaler Jeger og Fiskerforening
Fiske
Jakt
Hvaler Golfklubb
Hvaler Seilforening
Hvaler Takewondoklubb
Hvaler Musikkforening
Hvaler Trivselskor
Hvaler menighets barnekor
Hvaler 4H
Volleyballgrupper
Trimm grupper for både barn og voksne
Nystartet teatergruppe for små barn(?)
Hvaler barne- og ungdomsteater (brottet)
Hvaler kulturvernforening
Hvaler ungdomslag
Kystmuseet Hvaler
Hvaler Rotary
Lions club, Hvaler
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Lions club, Hvaler Kirkeøy
6. Arbeidsgruppens spørsmål nr. 2
Hva ønsker vi av kulturtilbud i fremtiden?
Hva ønskes av kommunal kultur/idrettstilbud og hva ønskes av frivillig
kultur/idrettstilbud?
Når ønsker vi tilbudene?
Arbeidsgruppa ser det som viktig å ta med seg i den videre prosessen temaer som
samfunnsidentitet, samfunnsperspektiv, og det fokus at Hvaler skal være en attraktiv
bokommune for alle.
Gruppa ønsket uttalelser fra flere enn gruppas egne medlemmer. Blant annet var de
to brukerrepresentanter nylig flyttet til Hvaler og begge representerte de yngste
barna i barnehagen.
Derfor valgte arbeidsgruppa å invitere til åpent møte for hele kultur og idrettslivet på
Hvaler, under arbeidstittelen «Jeg har en drøm».
Til møte ble følgende underspørsmål stilt i forkant:
Vil du være med å mene noe om kultur og idrett.
Hvilke tilbud ønskes for fremtiden?
Hva er bra i dag?
Hva kan bli bedre når det gjelder kultur og idrettstilbud til barn og unge?
Har vi nok tilbud i dag?
Eller er det tilbud som er savnet?
Hvilke tidspunkter ønskes ulike tilbud?
Kan du selv være med å bidra til økte tilbud?
Møte ble avholdt 20.3 fra klokken 17.30 til 19.00 og det ble servert noe å bite i. Det
var 21 deltakere på møtet. Det var deltakelse fra lag og foreninger og representanter
fra kommunes kulturavdeling.
Møte ble innledet med å se på hva vi i dag har av tilbud på Hvaler. Dette er
beskrevet i arbeidsgruppens spørsmål nr. 1.
Del to og den største tiden av møtet ble viet spørsmålene som var stilt i invitasjonen
og gjengitt over. Det ble mange gode dialoger og innspill i møtet.
Hovedmomenter som fremkom i de åpne rundene var at hele kultur og idrettslivet må
bli flinkere til å spille på samme lag, Det er behov for mer samarbeid på tvers mellom
idrett og kultur – offentlig og frivillig. Flere representanter ønsket seg mer SFO
samarbeid både med kultur og idrett, Dette vil klart være enklere og mer tid- og
økonomibesparende og kunne gi tilbud til en felles SFO istedenfor to som i dag.
Idrett og korps ønsket også muligheten for å kunne gi tilbud i SFO-tid, eller rett etter
skoletid.
Et klart og entydig ønske og resultat fra møtet var å få til et felles fora, et kulturråd,
både med deltakelse fra det kommunale og det frivillige kultur- og idrettslivet. Målet
med dette fora er at alle da kan samles om planer, ideer og tilbud. Målet er å få til et
bedre samarbeid på tvers. Det er til tider stor kamp om brukerne. Hvaler har de
innbyggere vi har og det kjempes da om de samme barn og unge for å få sine
aktiviteter til å gå rundt. Med mer felles planlegging kan man legge til rette for
muligheter til større deltakelse, varierende aktiviteter etter årstid og sesonger etc.
«Felles samtaler – felles goder»,
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En annen konklusjon fra møte er at det er viktig med bredt aktivitetstilbud innenfor
kultur og idrettsområdet, men likevel ikke for bredt. Det er bedre med gode og
kvalitetssikrede tilbud og vi må erkjenne at vi ikke er så store på Hvaler og i den
målestokk har et relativt bredt og godt tilbud i dag.
Utover det som er nevnt over savnes det tilbud innen scenekunst og teater. For å
kunne få dette til er det behov for å kunne ha en god og egnet scene og øvelsesrom
til dette. Den scenen vi i dag har er lite egnet. Både hvordan den er utformet og
plassert. Scenen vi i dag har er lite egnet til formålet, den er innebygget og det er
ikke lagt til rette for optimal bruk. Scenen i dag er både en del av kulturskolens
lokaler og publikumsarealet er idrettsdelen av Hvalerhallen. Får at scenen vi i dag
har skal kunne benyttes må både kulturskoletilbud, korps og idrettsaktiviteter fravike.
Skulle man ønske seg en tilrettelagt scene for framsyning, mer konserter og i tillegg
legge til rette for teater og scenekunst er det behov for en tilpasset scene.
Idretten har i dag en utfordring med å få nok spilletid på riktige spilleflater for blant
annet håndball, innebandy, bueskyting og barneidrett. Idrettens ønske om utvidet
hallflate gjør seg mer gjeldene når behovet om mer aktivitet innenfor kjernetiden for
barn og unge drøftes.
Det å kunne få mer spille og treningsflater samt en ny sceneløsning vil kunne gi et
stort løft for idrett og kulturlivet og bli én samlende kultur og ressurssenter for hele
Hvalersamfunnet. Ved å lage en skole som bygges sammen med arenaer for kultur
og fritidsaktiviteter, vil dette løse skolens behov for slike arealer. Det gis da også
større muligheter for at kultur og idrettsaktivitetene effektivt kan brukes inn i skole og
SFO tilbud.
Møtet besluttet også å satse på felles all aktivitetsdager for å kunne vise frem de
tilbud som finnes i Hvalersamfunnet. Idretten arrangerer en slik dag i 2013 med stor
aktivitet og ønsker nå også at det øvrige kulturliv blir en del av dette.
Det er viktig å få med biblioteket inn i en felles løsning. Biblioteket ligger i dag utenfor
resten av den samlokaliseringen som idrett og kulturlivet har. Med en felles skole,
idretts og kulturarena vil biblioteket kunne fremstå som et ressurssenter. Biblioteket
vil kunne være en viktig arena for skolen og den vil kunne være et møtepunkt for alle
utover ordinær skoletid.
Svømmehall har lenge vært ønsket på Hvaler. Det må vurderes om dette skal legges
inn i en ny strukturløsning. Svømmehall vil kunne gi god svømmeopplæring for
skolen. Den vil kunne legge til rette for at en kommune som omkranses med hav, vil
kunne få eget idrettslag med svømming som idrett. Samt at Hvalersamfunnet vil nyte
godt av et anlegg for slik aktivitet. Dette kan være et godt tilbud til eldre og
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
En eventuell ny strukturløsning må ha fokus på å ivareta kulturarven sammen med
andre aktører i Hvalersamfunnet. Det å legge til rette for identitetsbygging og ta vare
på Hvalers lokalhistorie må tas med i planleggingen.

De store hovedlinjer fra møtet er følgende;


mer samarbeid på tvers og internt innfor hele området kultur og idrett.
I dette ligger å få på plass et forum for samarbeid- kulturråd etc.
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tilbudene må gis der hvor ungene er og til de tider som er egnet for
dette. Derfor vil en samlokalisering av skolen gi muligheten for å starte
opp nye og utvidede tilbud i tilknytning til skole.
det er behov for mer spilleflater til idrettsformål, avsetning av areal til
nye utendørsanlegg i tilknytning til idrettshall og skole, arealer for
bibliotek og kultur, svømmehall og kulturscene.
se på bedre transporttekniske løsninger slik at alle kan benytte kultur
og idrettstilbudene. Dette gjelder både offentlig og egenorganisert
transport. Utbygging av gang og sykkelstier vil legge forholdene til
rette for større aktivitet.
se på løsninger for transport også i forhold til barnehage for å øke
muligheten deres til å benytte tilbudene.
bedre kontaktene med foreldrene (frivillighet, trenere osv.) Det er
utfordringer med å få logistikk, trenere og apparatet rundt spesielt
frivilligheten til å fungere optimalt. Med en felles kultur, idrett og
ressurssenter vil det kunne legge til rette for større deltakelse og
tilstedeværelse for alle.
samlokalisering er en viktig faktor for å kunne få optimal utnyttelse av
tilbud, effektivitet, økonomi og lokaler.
viktig å holde og ta vare på kulturarv og historie.

7. Arbeidsgruppens spørsmål nr. 3
Hva vil de ulike strukturvalgene by på av muligheter for å få dette til?
1 – Nåværende skolestruktur
Dagens struktur står vi midt i og ser at denne viser seg uhensiktsmessig og
gir begrensinger i forhold til samarbeid. Lokaler ligger med relativt lang
avstand og mulighet for å få like, effektive og økonomiske tilbud på f eks.
både Åttekanten skole og Floren skole gir utfordringer. Gymsalene på
skolene er lite egent for de lagidretter som i dag benyttes og er derfor lite
ønskede lokaler for slik aktivitet.
Med lange avstander mellom ulike lokaler hvor aktivitet i dag foregår, kommer
flere i tidsklemme når logistikk skal gå opp.
Lokaler vi i dag har ved skolene, er lite tilpasset dagens og fremtidens behov.
Arbeidsgruppen mener at dagens samlede kostnader til aktivitet og drift gir
liten effektivitet/utbytte.
2 – To (eller tre) småskoletrinn, evt. samlokalisert med barnehage
Dette er en mellomløsning som ikke løser noen problemer i forhold til vårt
spørsmål. Fortsatt vil lokaler/logistikk være et problem. De yngste gruppene
vil fortsatt være delt på 3 steder dette kan være hemmende på økt aktivitet
for barn og unge.
3 – En samlet skole
Ved å samle alle skoletrinn på ett sted, vil man få muligheter for en fornuftig
overgang mellom skole/SFO og fritidsaktiviteter.
Tilbud gitt i skole, SFO eller rett etter skoletid vil kunne effektiviseres og gi
klare fordeler økonomisk. Alle er på et sted, kan møte til en tid og lokalene
kan håndtere gruppene. Ved å se på løsninger rundt bespisning, leksehjelp
etc. vil en samlet skole, med ett kultur og fritidstilbud være en god løsning.
Dette gjelder både i forhold til muligheter for økt aktivitet og ikke minst som et
ressurssenter. Med et tett samarbeid mellom aktørene vil alle kunne få en
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lettere og mer effektiv hverdag, logistikk kan bli lettere/billigere å utføre og
trivselen og felleskap vil kunne øke.

8. Hovedkonklusjon
På bakgrunn av det arbeidet som er utført i arbeidsgruppa og med den konklusjon vi
har fra det åpne møte ligger en klar anbefaling i retning av en skole.
En skole vil gi mulighet for å gi gode kulturtilbud og idrettstilbud både innenfor og
utenfor ordinær skoledag.
Ved å ha all aktiviteten samlet på et sted vil gevinster i utnyttelse av personal,
instruktører og ledere kunne bidra til økt aktivitet. Bedre og mer utnyttelse av
økonomi vil helt klart kunne legges til grunn da logistikk, forflytning og utnyttelse av
ressurser, både i rene penger og personer, effektiviseres.
For å legge til rette for å øke kultur og idrettsaktivitet på Hvaler er det behov økt
areal til formålet. Det trengs 2 innendørs treningsflater (i dag har vi en i
Hvalerhallen), tilrettelagt scene (dagens scene er en del av idrettsanlegget og
kulturskolen og er derfor lite anvendelig for teateraktivitet og konserter), bibliotek,
svømmehall samt div. utearealer som skatepark, fresbeegolfbane, løp og
styrketrening områder, kunstisflater etc.
Med en felles skole og utvidelse av lokaler for kultur og idrettsaktivitet vil
samarbeidet mellom barnehage, skole, SFO, kultur og idrettslivet optimaliseres og
effektiviseres. Alt vil da ligge til rette for maksimal mulighet for økt aktivitet.
Et godt tilbud vil muligens også kunne påvirke attraktiviteten på tilflyttingen til Hvaler.
En konsekvens etter det åpne møte, som ble avholdt, blir at Hvaler Kommune tar
initiativ til etablering av et forum. Dette forumet vil samle alle som er opptatt av barn
og unges tilbud om fritid- og idrettsaktiviteter. Forumet vil kunne koordinere og øke
samarbeide på tvers av idretten og kulturaktivitetene, utnytte muligheten og
forhåpentlig gi en større aktivitet. Dette forumet vil igangsettes høsten 2013.
Det er viktig å kunne få etablert tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne.
Det har vært tema i flere råd og utvalg og må innarbeides både i en struktur og må
også bli en del av tema for det nye forumet som kommer på plass.
Med en riktig overgang mellom skole/SFO og kultur-/idrettstilbud, vil tidsklemma til
foreldre/foresatte bli redusert. Det blir da viktig å legge til rette for at barn og unge
blir ivaretatt mellom de ulike tilbudene.
Tilpasse offentlig transport til behovet er selvsagt ønskelig, men dette byr på
utfordringer med lange avstander og spredt bebyggelse. Det er likevel ønskelig å
kunne ta det med i det videre arbeidet for å vurdere ulike sider rundt dette.
Utbygging av gang og sykkelstier vil kunne minske behovet for offentlig transport for
en del av brukerne.
Transportbehovet i forhold til aktivitet for barnehagebarn må ivaretas slik at denne
gruppen også kan utnytte muligheten i et slikt anlegg.
Arbeidsgruppa mener at en slik stor strukturendring på sikt vil kunne være med på å
øke aktiviteten og livskvaliteten.
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9. Kilder
LOV-2007-06-29-89 Kulturlova
Kulturløftet. Politisk regnskap 2005–2013 Kulturløftet I og II
NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014
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