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Sentrum videregående skole



Utvikling av universelt utformet badeplass

Bæreia er en fin badeplass, men badeplassen er ikke tilgjengelig for alle. Ungdomsrådet 
ønsket å utvikle området til et aktivitetsområde for alle og søkte på eget initiativ om midler for å 

få etablert en baderampe, men uten å få tilslag. Tidligere har de fått midler til en 
sandvolleyballbane på Bæreia.

Ungdomsrådets initiativ var utgangspunkt for dette prosjektet.



Tildeling av midler fra K2-tiltaket gjorde at kommunen kunne videreføre 
Ungdomsrådet initiativ med å videreutvikle badeplassen på Bæreia. En 
forutsetning var at Ungdomsrådet gjennom dette prosjektet skulle lære 
mer om universell utforming.

Effektmål:
•Gi ungdom kompetanse om universell 
utforming
•Gi ungdom forståelse for hvorfor det er viktig å tilrettelegge for 
mennesker med funksjonsnedsettelser

Prosess

mennesker med funksjonsnedsettelser

Tiltak:
Prosjektleder og representanter fra Funksjonshemmedes råd holdt 
foredag om universell utforming for Ungdomsrådet.

Representanter fra Ungdomsrådet, Funksjonshemmedes råd og 
kommunen hadde møte om utvikling av badeplassen. 

Funksjonshemmedes råd skaffet en brukt baderampe som Ungdomsrådet fikk mot 
betaling av frakt – fordi dette var et prosjekt i regi av Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet søkte og fikk ytterligere midler fra Hedmark fylkeskommune for å 
gjennomføre tiltaket. Kommunen sto for selve gjennomføringen.



Foredrag om universell utforming
i ungdomsrådet

Svein og Torill  fra Funksjonshemmedes råd fortalte 
om sin hverdag som rullestolbruker og synshemmet.



Ungdomsrådets Ungdomsrådets 
grillfest 

13. juni 2015



Målet ble nådd. Baderampa ble 
innviet på Ungdomsrådets grillfest.innviet på Ungdomsrådets grillfest.



Baderampa med ny gangveg 
har blitt et positivt tilskudd til 
badeplassen på Bæreia.

FØR

ETTER



Nytt samarbeidsprosjekt med Ungdomsrådet –
Ungdomsklubb i det gamle Folkebadet i Rådhusets kjeller



Og nytt foredrag om universell utforming i 
Ungdomsrådet som hadde fått nye 
medlemmer siden forrige foredrag ble holdt. 
Svein og Torill fra Funksjonshemmedes råd 
bidro igjen med sine erfaringer.



De nye lokalene til ungdomsklubben 
skal være universelt utformet

(Informasjon til Ungdomsrådet)

Ungdomsklubben må ha en utforming som gjør at den kan brukes 
av alle ungdommer enten de går selv, sitter i rullestol, ser godt, er 
svaksynte eller blinde, hører godt eller er hørselshemmede. Alle svaksynte eller blinde, hører godt eller er hørselshemmede. Alle 
ungdommer skal kunne delta på ungdomsklubben uansett 
funksjonsnivå.

Det er viktig at alle har lik mulighet til å delta i samfunnet. En slik 
tankegang og tilrettelegging kalles universell utforming.



Noen tiltak for å få en universelt utformet 
ungdomsklubb i Rådhuset (Informasjon gitt til Ungdomsrådet)

1. Det skal monteres en heis som går ned til ungdomsklubben.

2. Døråpningene må være så brede at rullestoler kommer gjennom.

3. Det må være et toalett som er tilpasset rullestolbrukere.

4. Det må lages en åpning ved siden av trappa til det gamle 

svømmebassenget slik at også de som bruker rullestol kan komme til 

fellesområdet i bassenget for å se film, høre konserter og foredrag fellesområdet i bassenget for å se film, høre konserter og foredrag 

eller bare være der de andre er. Bunnen av svømmebassenget må 

heves slik at nivåforskjellene ikke blir så store som i dag. Det må 

etableres en rampe til det laveste nivået.

5. Det må være variasjon mellom lyse og mørke farger på gulv, vegger, 

dører og søyler. Dette hjelper de som ser dårlig til å orientere seg. 

6. Knagger må henges i ulike høyder slik at de kan brukes av både de 

som er lave og de som er høye.

7. Lydforholdene må bli bedre



Svømmebassenget som tidligere var fylt med vann 
skal nå fylles med ungdom.



Og slik kan det bli i det gamle svømmebassenget.

Universell utforming var tema på alle møtene i prosjektgruppa hvor 
representanter for Ungdomsrådet deltok.



Har ungdommene lært noe om universell 
utforming? JA

Da de ble invitert på ungdomsverksted 
i forbindelse med kommunens 
byplanprosess, trakk de frem universell 
utforming i flere sammenhenger.

Da de var med på brukermøte om ny 
ungdomsskole, var de opptatt av ungdomsskole, var de opptatt av 
universell utforming.

Da de  var med på møte med den nye 
oppvekstkomiteen, påpekte de 
betydningen av universell utforming.

Ungdomsrådets sekretær - som er et 
viktig bindeledd til ungdommene, sier 
også han har lært mye om universell 
utforming. Dette har han nytte av i sitt 
arbeid.



Lær ungdommene om universell utforming gjennom prosjekter eller prosesser de har 
et engasjement for og et eierforhold til. 

Bruk et enkelt språk. De blir ikke imponert av voksne som kan mange paragrafer og 
lover. Det er kjedelig.

Møt ungdommene når det passer for dem. Hvis det er møter utover de månedlige 
møtene i Ungdomsrådet, betyr det møter etter skoletid og vanligvis utover ordinær 
arbeidstid.

Gode råd for samarbeid med Ungdomsråd

arbeidstid.

Ha god dialog med Ungdomsrådets sekretær som er bindeleddet mot ungdommene.

Ungdomsrådet må gis reell innflytelse, og de må ha direkte kontakt med politikerne. I 
Kongsvinger stiller varaordføreren på møtene deres.

La ungdommene treffe mennesker med funksjonsnedsettelser som kan fortelle om sin 
hverdag. Da er det lettere å forstå hva det innebærer å ha en funksjonsnedsettelse, at 
det kan ramme alle, at mennesker med funksjonsnedsettelser kan leve gode og 
selvstendige liv og at de kan være en ressurs for samfunnet. De vil også forstå at for å 
kunne leve gode og selvstendige liv er det en forutsetning at omgivelsene er universelt 
utformet. 



Å lære ungdom om universell utforming, vil gi 
positive ringvirkninger på både kort og lang sikt. 

De vil ta med seg kunnskap om universell utforming og gode holdninger til 
personer med funksjonsnedsettelser videre i livet.

Samarbeid med Ungdomsrådet anbefales!


