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Tilrettelagte fritidstilbud for  
barn, ungdom og voksne med 
FUNKSJONSHEMMING 



FRITIDSTILBUD 3

Tilrettelagte fritidstilbud
i Harstad kommune
I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud tilrettelagt 
for personer med spesielle behov for eksempel på grunn av sosial,  
psykisk eller fysisk funksjonshemming.

På våre tilrettelagte tilbud skal det være lett å komme og du skal bli tatt godt imot.  
Det skal være rom og stor takhøyde for individuelle forskjeller. Vi legger vekt på det 
sosiale og ivaretakelse av alle som kommer på de enkelte tilbudene. 

Harstad kommune har et tett samarbeide med lokale lag og foreninger om  
aktivitetene i oversikten.
Har du forslag eller ønsker om fritidstilbud så ta gjerne kontakt. Vi tar imot nye ideer  
til aktiviteter og oppstart av grupper hvis behovet er tilstede.

For informasjon om ledige plasser og påmelding kontakt:
Anne-Grete Roulund, fritidsleder 
Telefon 77 02 62 58/47 27 69 91 e-post: anne.roulund@harstad.kommune.no

Harstad Kulturskole har mange ulike tilbud for barn og unge (0-25 år) innen musikk, 
dans, teater og tegning/maling. Info om de enkelte tilbud samt elektronisk søknads- 
skjema som finnes på kulturskolens hjemmeside: www.harstadkulturskole.no.  
 
Dersom barnet man søker inn på kulturskolen har spesielle behov, bes foresatte om å 
opplyse dette i feltet for «Merknader». Kulturskolen sitt tilbud til barn og unge er med 
forbehold om ledige plasser/ressurser. 

Se også: 
www. Harstad kommune.no  link til kultur og fritid – barn og unge
www. Harstad idrettsråd.no – aktivitetskalender/gratisarr for ungdom

AKTIVITETSOVERSIKT/TILBUD  

Håndball Stangneshallen Mandager 16.30-17.30
Boccia Kanebogen fritidsklubb Onsdager 17.00-18.00
Kreativt verksted Kanebogen fritidsklubb Onsdager 18.00-20.00
Torsdagsklubben Kanebogen fritidsklubb Torsdager 18.00-21.00
Rockefår øving Kulturskolen Torsdager 17.30-18.30
Dansekurs  Trondarnes folkehøgskole  Mandager 18.00-19.15

Vi har også tilbud på:

Radio Harstad. Aldersgruppe: 13-20 år.  
For mer informasjon se Facebook og egen 
nettside: www.radioharstad.no

Ungdommens hus. Aldersgruppe: 15-25 år.  
For mer informasjon se Facebook og egen  
nettside: www.ungdommens-hus.no
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Bli med og spill håndball!

Mandager fra kl 16.30 – 17.30 er det trening i Stangneshallen.

Tilbudet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Harstad håndballklubb  
og Landsås håndballklubb.

Her kan alle delta uansett aldersgruppe.

Kontaktperson:
Anne-Grete Roulund tlf 77 02 62 58 /472 76 991

Alle kan delta – uansett alder!

Bocciatreningen foregår på Kanebogen fritidsklubb på onsdagene fra 17.00 – 18.00.
Boccia er et ballspill hvor det ikke kreves store fysiske ferdigheter for å kunne delta.  
Gjelder for alle aldersgrupper.

Som bocciaspiller kan du være med på samlinger og turneringer både lokalt og sentralt.
Trenere er Bent Nyland og Carina Bertheussen.

Kontaktpersoner:
Anne-Grete Roulund 472 76 991

Håndball Boccia
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Verksted med forskjellig tema

På Kanebogen fritidsklubb vil du kunne være med på verksted som  
vil ha forskjellig tema.

Fotokurs, malekurs, grafitti/street art, matlaging og swingkurs er noen av tilbudene.

Onsdager fra kl 18.00-20.00.

Fortløpende informasjon om aktiviteter og arrangementer vil komme på  
Harstad kommune sin hjemmeside eller via mail/tlf/ skriv ut til brukere, pårørende, 
boliger og personale.

Se også informasjon på Facebook.

Kanebogen Fritidsklubb Torsdagsklubben.

En tilrettelagt fritidsklubb for ungdom og voksne

Klubben er på torsdager fra kl 18.00 – 21.00.

Inngang kr 30,-

Hver torsdag er det servering av kaffe og kaker.
Klubben har kiosksalg.

På torsdagsklubben driver vi med aktiviteter som biljard, bordtennis, internett, div.spill, 
leker, konkurranser og diskotek.

I løpet av klubbsesongen har vi forskjellige arrangement som høstfest, hattefest,  
karneval, bingo, dansekvelder, biljardturneringer.

Kontaktperson:
Anne-Grete Roulund, fritidsleder tlf 77 02 62 58/472 76 991

Kreativt verksted Torsdagsklubben



MUSIKKGRUPPA ”ROCKEFÅR”8

Når gleden er målet

Har øvinger på kulturskolen hver torsdag fra kl 17.00 – 18.45.
Gruppa spiller selvvalgt populærmusikk, med hovedvekt på musikk som  
gir musikalsk glede. 

Ingen aldersgrense.

Musikktilbudet er i regi av Kulturskolen i Harstad.
Instruktør er Hugo Stokkan og assistenter er Asle Skardal, Tommy Karlsen.

Kontaktpersoner:
Hugo Stokkan, instruktør tlf 907 84 370
Halvard Bakklund, rektor tlf 77 02 62 65

Tilbudet er med forbehold om ressurser/ledige plasser.

Musikkgruppa ”Rockefår”
Dansekurs for barn/ungdom fra 8 til 20 år

En mandag i måneden er det dansekurs på Trondenes folkehøgskole.  
Enkle ring og rekkedanser, samt stollek, ballonglek o.l. etter behov.

Tilbudet er ett samarbeid mellom Harstad kommune og Trondenes folkehøgskole.  
Alle deltagere blir registrert med personnummer da dette kurset vil være en del av  
skolens virksomhet. Kursavgift kr 100,- pr halvår. 

Sang, rytme og bevegelse

Trondarnes folkehøgskole tilbyr musikkverksted med sang, rytme og bevegelse.  
Deltakerne kan synge og bruke rytmeinstrumenter.
 
Alle kan delta på disse kursene. Elever på folkehøgskolen fungerer som assistenter.
Begge kursene har tidspunkt kl 18.00 – 19.15.
Kursledere: Hege Fjeld musikkverksted, Harald Markussen lydstudio og Tove Hallan dans. 
Kontaktperson for begge kursene er Tove Hallan tlf 77 04 00 77/902 84 046.

Dansekurs/Musikkverksted og lydstudio

DANSEKURS/MUSIKKVERKSTED OG LYDSTUDIO 9



ANDRE ARRANGEMENTER 1110 LEDSAGERBEVIS

Ledsagerbeviset er et kort som utstedes gratis til den enkelte funksjonshemmede 
som en bekreftelse på at kortholder er avhengig av ledsager for å kunne nytte offentlig 
transportmidler og/eller å delta på ulike kultur- og fritidsaktiviteter. Beviset skal sette 
den funksjonshemmede i stand til deltakelse uten større utgifter enn funksjonsfrisk.

Ledsagerbeviset skal kunne nyttes alle steder hvor ordningen er akseptert,  
uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Ordningen skal gjelde uansett om den  
funksjonshemmede er yrkesaktiv eller trygdet.  
Ordningen er standardisert, dvs at den er lik i hele landet.

Nedre aldersgrense for søker er normalt 8 år. Gyldig varighet på ledsagerbeviset er 2-5 
år fra utstedelsesdato. Ledsager er den som til enhver tid bistår personen med  
funksjonshemming slik at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen.

Ledsager må være 15 år eller eldre. Formålet med ordningen er at alle skal kunne delta  
i kultur- og fritidsaktiviteter.

Den som har funksjonshemming søker Harstad kommune.  
Du kan henvende deg til fritidsleder:  
Anne-Grete Roulund på tlf 77 02 62 58 eller 
anne.roulund@harstad.kommune.no  
for å få tilsendt søknadsskjema. 

Mer informasjon og søknadskjema:
www.harstad.kommune.no – barn og unge, støttekontakt  
se link i tekst, se også helse og omsorg – søkeord ledsagerbevis.

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

UKM mars
 
Dansegalla i Tromsø mars
 
Hålogalandstafetten mai/juni
 
NUK++ juni
 
Sommer Sammen juli/august

Fylkeslekene i Bardu august
 
For mer informasjon om disse arrangementene, ta kontakt med  
Fritidsleder Anne-Grete Roulund på mail anne.roulund@harstad.kommune.no  
eller på tlf 77026258/47276991.

Andre arrangementer du kan delta på



Harstad kommune
www.harstad-kommune.no

Harstad kommune | Postmottak, 9479 Harstad  
postmottak@ harstad.kommune.no 

Telefon: 77 02 60 00 | Faks: 77 02 60 06 | Org.nr: 972417971 
Åpningstid rådhuset: 08:00 - 15:30


