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skien fritidspark blir
universell
–Vi jobber for at Skien fritidspark skal bli så  
universelt utformet som mulig. I prosessen har vi  
hatt et svært godt samarbeid med potensielle  
brukere og deres foreninger.

s
kien fritidspark har tatt store 
sprang de siste årene for å bli en 
fritidspark for alle. Ved hjelp av 
en god dialog med fremtidige 

brukere og sporadiske besøk av foren-
inger som har gitt sine gode innspill, tar 
fritidsparken nå stadig nye sprang for å 
gjøre ideer til virkelighet, ifølge Jan Helge 
Østensen, salgsansvarlig for gruppeopp-
hold i Skien fritidspark.

gjensidig tillit og forståelse!
–Når det gjelder FFM, har vi hatt et nært 
og godt samarbeid med Tone Torp og 
Guro Skjetne, de to kontaktpersonene 
for de to Aktive ukene som foreningen 
arrangerte her i sommer, sier Østensen. 
Både i forkant, underveis i de to ukene, 
og i etterkant (oppsummeringsmøter) 
har det vært gjensidig tillit til og forstå-
else for at det skal bli så optimalt som 
mulig for brukerne når de oppholder seg 
i fritidsparken. 

32 fullverdig tilrettelagte rom
Østensen er både rørt og stolt over den 
viljen kommunen har lagt for dagen når 
det gjelder å legge en strategi og følge den 
til beste for brukerne. Nå utvikles også 
hotellkapasiteten, i juni 2022 vil det være 
totalt 32 fullverdige tilrettelagte rom, 12-
14 av dem for brukere med større behov. 
Tidligere er både restaurant og foajé i 
hotellet restaurert på det flotte anlegget, 
som er å finne cirka 2,5 kilometer fra  
Skiens bykjerne.

et helt eventyrlig vanntilbud
Alt som har med vann å gjøre i Skien 
fritidspark er et kapittel for seg selv. Her 
finner du hele 6 ulike bassenger: Nydelig 
terapibasseng med 35 grader og rullestol-
rampe, svømmebasseng, bølgebasseng, 
strømkanal, stupebasseng og barnebas-
seng. Ellers finner du en godt tilrettelagt 
zipline, finansiert av Sparebankstiftelsen 
DNB, som sender deg 220 meter av gårde 
høyt oppe i lufta. Dette tilbudet som app- 
ellerer til spenning og mestringsfølelse, er 
svært godt mottatt av brukere i alle aldre, 
ifølge Østensen. 

kan komme alene og i grupper
Fritidsparken i Skien er helt og fullt kom-
munalt eid, og et sjeldent godt eksempel 
på at en kommune viser inkluderende 
ansvar og tar mennesker med ulike behov 
på alvor. Du kan komme hit når som 
helst på året uten rekvisisjon – alene eller 
i grupper – dette er virkelig lavterskel-
tilbud av høy kvalitet for alle. Ryktet om 
tilbudet er i ferd med å spre seg til nye 
potensielle brukere, og Jan Helge Østen-
sen og hans stab står klare for å tilret-
telegge og ta imot så optimalt og positivt 
som mulig!     
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Jan Helge Østensen, salgsansvarlig for gruppeopphold i skien fritidspark, inviterer gjerne FFM til aktive uker i skien.


