
Endelig Fredag i Bogafjellhallen 
________________________________________________________________________ 

 

Kulturavdelingen i Sandnes kommune arrangerer Åpen Hall annenhver fredag i 

Bogafjellhallen. Arrangementet er for 7 klasse til 18 år og er et rusfritt treffsted og 

aktivitetstilbud for ungdom i Bogafjell bydel.  

Arrangementet startet opp allerede noen uker etter at hallen åpen høsten 2015 og har vokst 

til ca.100 deltakere siden dette. På Åpen Hall kan ungdom prøve ulike ballspill, klatring, 

danse i diskoteket, henge med venner i kafeen, spille Playstation eller andre bord- og 

brettspill. 

Bakgrunnen for dette tilbudet er den kartleggingen som ble gjort i årene før Bogafjellhallen 

ble bygget. Etter mange møter med elevråd, frivillige lag og foreninger, foreldreutvalg og 

skolene, fikk vi tilbakemeldinger om at mange ungdommer etterspurte et slikt tilbud. 

 

Vi har nå sett at dette er et godt besøkt arrangement og får gode tilbakemeldinger fra både 

ungdom og foreldre. Vi ser også at yngre barn ønsker lignende tilbud for sin aldergruppe. Vi 

ønsker å starte opp et tilbud for 5 – 7 klasse fra høsten av. Vi deler derfor opp kvelden i 2 

grupper.  

18:00 – 20:00 Aldergruppe 5 – 7 klasse 

20:00 – 22:00 Aldergruppe 8 klasse til 18 år.  

Vi ønsker å se om dette er en god måte å kunne gi enda flere muligheten til å få et slikt tilbud 

her på Bogafjell. Aldersinndelingen vil evalueres underveis for å se at det fungerer på en god 

måte. Vi endrer også navnet fra Åpen Hall til Endelig Fredag.  

 

Men for å klare dette er vi avhengig av at dere foreldre hjelper til. Vi har dette første året hatt 

en håndfull voksne foreldre som har hjulpet til en fredag eller to slik at vi kan tilby en trygg og 

god fredagskveld for ungdommene. Vi er veldig takknemlige for at disse foreldre har bidratt. 

Men vi trenger mange fler fremover som kan sette av en kveld eller to i løpet av året. 

Kulturavdelingen har ikke nok midler til å bemanne disse kveldene alene. 

Om det er nok voksne som melder seg til være med å støtte opp om dette tilbudet, vil vi 

kunne klare å gi enda flere et godt og rusfritt tilbud på fredagskveldene. En kveld i 

semesteret eller i løpet av året vil være overkommelig for de fleste. 

Ta kontakt med Audun Hiis om du vil være med på dette. 

Vi håper å se mange ungdommer på fredagskveldene i tiden fremover! 

 

 

Kultur & fritidskonsulent 

Audun Hiis  audun.hiis@sandnes.kommune.no / 918 94 360 
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