
ALLE skal MED!

Elektronisk søknadsskjema:

Frivilligsentralene i Holmestrand kommune

Oversikt over fritidsaktiviteter i Holmestrand kommune 
finner du på holmestrand.kommune.no

Lurer du på noe eller ønsker 
hjelp med å fylle ut skjemaet?

holmestrand.kommune.no
> Kultur, idrett og fritid > søk tilskudd

Meld deg 
på her!

Hof frivilligsentralHolmestrand frivilligsentralSande frivilligsentral
Camilla Castellan
camilla.castellan@
holmestrand.kommune.no
Telefon: 941 60 750

Rina Winnem-Tønder
rina.winnem-tonder@
holmestrand.kommune.no
Telefon: 476 77 105

Mette Måge Olsen
mette.mage.olsen@
holmestrand.kommune.no
Telefon: 990 41 994

www.holmestrand.kommune.no

Alle barn i Holmestrand skal ha mulighet 
til å delta i en fritidsaktivitet.

Ta kontakt med frivilligsentralene.

ALLE skal MED!
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Holmestrand kommune har en ordning som sørger for at ikke 
økonomien skal avgjøre om barnet ditt kan være med eller ikke: 
Alle skal med!

I denne ordningen abeider Holmestrand kommune, frivilligheten, 
lokale lag og foreninger sammen for at alle barn og unge skal ha lik 
mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter. 
Å kunne delta i fritidsaktiviteter gir glede, venner, kunnskap, 
ferdigheter, nye muligheter for å utfolde seg og ikke minst mange 
positive opplevelser.

Når økonomien ikke strekker til, dekker Alle skal med det som hører 
til for å kunne delta på fritidsaktiviteten, betaler kontingent og utstyr 
der det er behov.
Det er ønskelig at barnet blir med på fritidsaktiviteten i hele sesongen.

Kanskje er det litt skummelt å bare møte opp på første treningen? Eller 
har du ikke mulighet til å følge barnet ditt til den første øvelsen? 
Da er det en inkluderingskontakt som gjerne hjelper til og holder 
kontakten med dere hjemme og klubben. 
Dere kan også få hjelp til å kjøpe eventuelt nødvendig utstyr.

ALLE skal MED! Hvordan fungerer ordningen?
Har ditt barn lyst til å spille fotball? Eller er glad i synge? 
Ønsker du at barnet ditt lærer nye ferdigheter, har det gøy 
med venner etter skoletid og blir kjent med andre?

Foresatte fyller ut et elektronisk søknadsskjema på kommunens 
nettside. Frivillighetssentralene i Hof, Sande og Holmestrand følger opp 
søknaden og gir beskjed i løpet av kort tid.

Ordningen gjelder for barn mellom 6 og 19 år (grunnskole og 
videregående skole).


