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Forord 

Med temaet «Fritid for alle barn og unge» er Innovasjonsarenaen 2020 et samarbeidsprosjekt 

mellom Program for folkehelsearbeid og Prosjekt frivillighet, samskaping og sosial inkludering i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Det var ingen selvfølgelighet å få til en innovasjonsarena høsten 2020. Etter at Norge stengte ned i 

mars, klarte vi å samle prosjektledere og ressurspersoner (fagnettverket) i et nettmøte i mai. Der 

spurte vi deltakerne om ønsker med tanke på årets arena og fikk tydelige svar. Fagnettverket ga 

uttrykk for at innovasjonsarenaen er viktig og helst skulle vært gjennomført fysisk, men at den også 

kan gjennomføres digitalt. I tillegg til å beslutte digital gjennomføring av årets innovasjonsarena, ga 

maimøtet mange innspill som har vært førende for arbeidet. 

Beslutningen om at arenaen skulle gå digitalt medførte nye muligheter og utfordringer som måtte 

utforskes og innovative løsninger måtte skapes. To dager fysisk arena kunne ikke erstattes med to 

dagers digital arena. Digitale møter bør være korte og vi trengte derfor en oppdeling i forskjellige 

deler. Vi måtte også ta hensyn til tidspunkt for å få med ungdommer og frivilligheten. Oppfølgingen 

lokalt i prosjektgruppene måtte også være så fleksibel som mulig, siden prosjektene har forskjellige 

behov og derfor i stor grad må styre denne delen selv. Dette er bakgrunnen for at 

innovasjonsarenaen i år fikk navnet «INNOVA 2020» og ble gjennomført som et todelt digitalt 

arrangement, etterfulgt av lokale verksteder i alle prosjektkommuner. 

I skrivende stund er de to digitale arrangementene gjennomført, og vi sitter igjen med en følelse av å 
ha lyktes med oppdraget vi fikk. I tider hvor det er vanskelig å møtes fysisk er det også vanskelig å 

legge til rette for god medvirkning og dermed også demokratiske og inkluderende møtearenaer. Det 
føles som en seier at Innova2020 ble en arena som virkelig la til rette for dette, og det har vært 

inspirerende og motiverende å se engasjementet som skapes når så mange deltakere får møtes og 
diskutere på likeverdig grunnlag. Det har vært en spennende og lærerik reise, og det er med stor 

ydmykhet vi ønsker å takke alle som har vært med på reisen så langt. For det er nettopp «vägen som 
är mödan värd»! 

 
I rörelse – Karin Boye 

Den mätta dagen, den är aldrig störst.  

Den bästa dagen är en dag av törst. 

Nog finns det mål och mening i vår färd - 

men det är vägen, som är mödan värd. 

Det bästa målet är en nattlång rast, 

där elden tänds och brödet bryts i hast. 

På ställen, där man sover blott en gång, 

blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. 

Oändligt är vårt stora äventyr. 

 

Tønsberg 28.09.2020 Marianne Sempler og Anne Slåtten  
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1 OPPSUMMERING AV ÅRETS ARENA 

Innovasjonsarenaen 2020 har gjennom digitale arrangementer hatt som målsetning å legge til rette 

for engasjement og bred medvirkning Tema var «Fritid for barn og unge». Gjennom flere 

arrangementer har målsettingen vært at arenaen skal engasjere og motivere, og inspirere og til 

kreativitet, nytenking og handling. Tilbakemeldingene på webinar og Open Space vitner om at mange 

av deltakerne var veldig fornøyd. Flere melder at de har funnet det verdifullt å delta, fått nye ideer og 

også hatt stor nytte av å utveksle ideer og erfaringer. Blant annet trekkes det fram at det var en 

spennende og inspirerende møteplass som ga gode samtaler og mulighet til å høre fra så mange 

ståsteder. Flere gir også til bakemelding om at dette burde gjøres oftere/jevnlig. 

Innovasjonsarenaen 2020 har også nådd målsetningen om et bredt nedslagsfelt. Deltakelse på 

webinaret 17.september viser at tematikken vekket bred interesse. Statistikk viser at 17 300 

personer har sett deler av webinaret, og 3 900 har sett mer enn halvparten av sendingen. På selve 

innovasjonsarenaen 24.september deltok opp mot 70 personer Det var deltakere i ulik alder og fra et 

bredt spekter av aktører fra kommunen, fylkeskommunen og frivilligheten. 14 forskjellige tema ble 

diskutert i smågrupper, og alle innspill som kom ut av diskusjonene er dokumentert og ligger ved 

denne rapporten. Innspillene skal arbeides videre med i ukene 40 - 42 når de involverte kommunene 

i denne perioden vil ha lokale verksteder for å planlegge videre handling i de enkelte prosjekt.  

I tillegg skal det interkommunale prosjektet Frivillighet, samskaping og sosial inkludering arbeide 

videre med alle innspill.   

 

Medvirkende:  

• Vestfold og Telemark Fylkeskommune er prosjektansvarlig for Program for folkehelsearbeid, 

og er initiativtaker til innovasjonsarenaen.  

• Årets arena er et samarbeid med Prosjekt frivillighet samskaping og sosial inkludering. 

• Arbeidsgruppa har bestått av Belinda Orten og Elisabeth Paulsen i Tønsberg kommune i 

samarbeid med Anne Slåtten i Vestfold og Telemark fylkeskommune og Marianne Sempler 

Ped Data AS  

• Marianne Sempler har hatt hovedansvaret for planlegging og gjennomføring/fasilitering av 

Open Space online.  

• Rapporten er utarbeidet av Julia Holte Sempler og Svein Are Tjeldnes, Anspor AS. 
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2 BAKGRUNN OG MÅL 

Innovasjonsarenaen arrangeres av Vestfold og Telemark fylkeskommune i samarbeid med 

kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik. 

Arenaen er en årlig møteplass og samskapingsarena for aktørene som deltar i Program for 

folkehelsearbeid – Vestfold på laget (folkehelseprogrammet). Som navnet tilsier, har den årlige 

Innovasjonsarenaen fokus på de innovative elementene i prosjektene. Hensikten med 

innovasjonsarenaen er både å øke innovasjonskompetansen hos deltakerne og å forsterke den 

innovative dimensjonen i prosjektene. Det siste ved at det rekrutteres bredt til deltakelse på 

arenaen. 

2.1 OM INNOVASJONSARENAEN 
Fylkeskommunen har tatt lederskap for å utvikle og ta i bruk samskapende og fasiliterte 

arbeidsformer. Hensikten er å fremme og støtte opp under innovative prosesser lokalt. 

Støttestrukturene som er etablert inneholder fire elementer, og inngår i en innovasjonssyklus. Disse 

er: Innovasjonsarena, fasilitatorkurs, nettverk og lærende rapportering. Bildet under illustrerer 

elementene i innovasjonssyklusen, som en gjentakende sirkulær struktur gjennom alle program-

årene.  

Bilde: Beskrivelse av elementene i innovasjonssyklusen (Illustrasjon Toril Dale). 

Sentralt i modellen er den årlige innovasjonsarenaen, som har vært arrangert siden 2017.  

Kommunene har deltatt på arenaen med sine prosjektgrupper, og andre deltakere de har invitert 

med seg. Det er lagt til rette for arbeid i prosjektgrupper og erfaringsdeling på tvers av grupper og 

prosjekter.  

Gruppene ledes av kommunale fasilitatorer. Fasilitatorene har gjennom kurs og nettverk fått trening 

og kompetanse i å fasilitere gode og hensiktsmessige prosesser, som støtter relasjoner og 

hensiktsmessig prosessarbeid. Bildet under viser elementene i innovasjonsarenaen, som ble 

gjennomført i 2019. 
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Bilde: Fra innovasjonsarenaen 2019 

2.2 ÅRETS TEMA OG SAMARBEIDSPARTNERE 
Alle kommunene deltar med minst ett prosjekt i Program for folkehelsearbeid 

(folkehelseprogrammet). I tillegg er det etablert et interkommunalt prosjekt: Prosjekt frivillighet, 

samskaping og sosial inkludering (Frivillighetsprosjektet). Innovasjonsarenaen 2020 er et samarbeid 

mellom folkehelseprogrammet og frivillighetsprosjektet. 

Tema for årets innovasjonsarena er «Fritid for ALLE barn og unge» 

• Hvordan kan vi styrke samarbeidet mellom frivillige, innbyggere og kommunene?  

• Hvordan kan vi sammen skape oppvekstmiljøer som fremmer glede, mestring, trivsel, rom 

for forskjellighet og inkludering for alle barn og unge? 

 

Om Program for folkehelsearbeid (folkehelseprogrammet) 

Kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet har etablert det tiårige programmet Program for folkehelsearbeid i kommunene 

(folkehelseprogrammet, 2017-2027). I programarbeidet skal det legges vekt på å utvikle og spre 

metoder og tiltak for å styrke barn og ungdoms egne ressurser, deltakelse og aktivitet i 

lokalsamfunnet og hindre utstøting. Tiltakene som utvikles skal være systematiske og 

kunnskapsbasert og inneholde et element av innovasjon.  

 

I søknaden fra Vestfold fylkeskommune til Helsedirektoratet Vestfold på laget (2017) beskrives det at 

programarbeidet skal bygge videre på erfaringene fra tidligere folkehelsearbeid, og styrke 

utviklingsfellesskapet mellom aktørene i programmet med hensikt å fremme sosial innovasjon.  

Målsettingen er beskrevet slik: 

I Vestfold har vi oppvekstmiljøer der alle barn og unge blomstrer, opplever livskvalitet og 

mestrer sine liv. 
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Målformuleringen er visjonær og uttrykker en faglig tilnærming til tiltaksutviklingen: 

Oppmerksomheten skal rettes mot hvordan styrker og ressurser hos den enkelte, grupper, samfunn 

og organisasjoner kan bidra til god psykisk helse og livskvalitet. Det er en kontinuerlig innsats på 

helsefremmende oppvekstmiljø. Nærmiljø og lokalsamfunn er sentralt i arbeidet. 

 

Hovedmålet setter kursen for kommunenes innsats og prosjektutvikling lokalt og for den 

kompetanseheving og metodeutvikling, som fylkeskommunen har påtatt seg ansvaret for. 

 

Om Prosjekt frivillighet, samskaping og sosial inkludering (frivillighetsprosjektet) 

Prosjekt Frivillighet, samskaping og sosial inkludering er et interkommunalt delprosjekt innen 

Program for folkehelsearbeid i kommunene. Vestfold og Telemark fylkeskommune er prosjekteier og 

initiativtaker. Tønsberg kommune har påtatt seg vertskapsrollen og arbeidsgiveransvaret, og det er 

ansatt en prosjektleder. Prosjektet pågår i perioden 2020-2022.  

 

Den overordnede hensikten med prosjektet er å fremme en bevisst politikk i kommunene med 

hensikt å styrke sivilsamfunnet og frivillige organisasjoners betydning som inkluderende og sosialt 

støttende miljøer overfor barn og unge. Tiltakene skal ta utgangspunkt i lokale styrker, inkludere 

barn og ungdom, senke terskel for medvirkning og lete etter nye samarbeidsformer. 

 

Frivillighetsprosjektet er en hovedmottaker for innspill fra årets innovasjonsarena. 

2.3 EN DIGITAL INNOVASJONSARENA 
Som følge av koronapandemien kunne ikke årets innovasjonsarena gjennomføres på samme måte 

som tidligere år. Som mye annet måtte også innovasjonsarenaen legges over på en digital plattform. 

Arrangementet er gjennomført i flere deler slik figuren under illustrerer: 

Bilde: Modell for gjennomføring av årets innovasjonsarena 
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17. september kl. 17.30 gikk åpningswebinaret via Facebook og ble streamet slik at det også kunne 

ses i etterkant. Formålet med webinaret var å sette temaet på dagsorden og å inspirere og engasjere 

i forkant av innovasjonsarenaen. Tematikken var imidlertid også ment å fange et bredt spekter av 

aktører og være av relevans for en større gruppe mottakere enn det arenaen sikter mot. Statistikk 

viser at 3 900 personer har sett mer enn halvparten av webinaret. Lenke til Webinaret: 

https://bit.ly/3j3tfPP 

24. september kl. 17.30-20.00 ble den digitale innovasjonsarenaen OPEN SPACE ONLINE avholdt. Her 

deltok opp til 70 deltagere (innbyggere, frivillige og ungdom fra de involverte kommunene og andre 

interesserte), i en arena for kreativitet og nytenking med refleksjoner og innspill til folkehelse-

prosjektene og frivillighetsprosjektet.   

I ukene 40 – 42 vil de involverte kommunene ha lokale verksteder for å konkretisere innspillene som 

kom frem under årets innovasjonsarena INNOVA 2020, og planlegge videre handling i de enkelte 

prosjekt. Prosjektene planlegger møtet/møtene ut fra egne behov og framdrift i eget prosjekt. De 

velger selve om de gjennomfører fysisk eller online.  

I tråd med at dette er innovasjonsarbeid har det vært stort fokus på å involvere mange med ulike 

perspektiv også i planleggingsfasen. Arbeidsgruppa har involvert og konsultert fagnettverket for 

folkehelseprogrammet, styringsgruppe og nettverket til frivillighetsprosjektet. I tillegg ble det 

opprettet en bredt sammensatt ressursgruppe som har bidratt med:  

- innspill til invitasjon, program, oppfølging og nye initiativ 

- å se sammenheng mellom frivillighet, barn og unge og det offentlige 

- rekruttering av deltakere og bidragsytere 

- at innovasjonsarenaen 2020 har fått inn mange perspektiv  

Begge nettverkene og ressursgruppa vil involveres i oppsummering og evaluering av arenaen. I tillegg 

til at alle deltakere får tilsendt rapporten legges det vekt på at erfaringene deles og rapporten spres 

bredt. INNOVA 2020 er et eksempel på at digital medvirkning er gjennomførbart.   

  

https://bit.ly/3j3tfPP
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3 INSPIRASJON OG ENGASJEMENT – WEBINAR MED FAGLIG OPPSPILL 

Gjennomføring av en digital innovasjonsarena krevde nytenking. Løsningen ble å gi et faglig oppspill, i 

form av et direktesendt webinar for deretter å ha en interaktiv innovasjonsarena. 

 

Innledningsvis ønsket programleder Erlend Bae velkommen. Fagdirektør Arne Marius Fosse (Helse og 

Omsorgsdepartementet), prosjektleder Anne Slåtten (program for folkehelsearbeid i Vestfold og 

Telemark fylkeskommune) og prosjektleder Belinda K. Orten i Tønsberg kommune (prosjekt 

frivillighet) forsterke betydningen av samarbeid mellom praksisfeltet i kommunene og 

forskningsmiljøer for å få til god innovasjon. Kommunene har en klar plikt til å identifisere 

folkehelseutfordringer og iverksette kunnskapsbaserte tiltak for å møte disse. For mange av disse 

utfordringene finnes det ikke et klart sett av tiltak å velge i, noe som resulterer i behov for å utvikle 

ny kunnskap. 

Bilde: Utklipp fra åpningswebinaret 
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Webinaret bød på tre inspirerende oppspill, med tydelige oppfordringer til å finne løsninger basert 

på samskaping og å utnytte kraften i det å komme sammen til tross for forskjellighet.  

Håndballspiller og gründer Anja Hammerseng-Edin delte sin enkle 3-stegs modell for samskaping og 

frivillighet: Story, Gjør det enkelt og Vår unike kultur, som handler om å identifisere det som binder 

oss sammen til et unikt lag og dekomponert i konkrete handlinger for den enkelte. 

Professor Reidar Säfvenbom (Norges Idrettshøgskole) pekte på forskning som viser at det pågår en 

kulturell løsrivelse hvor de kollektive løsningene ikke lengre fungerer like godt når ungdom i større 

grad forlater de organiserte aktivitetene til fordel for selv-organiserte miljøer. Ta-med-hjem-melding: 

«Dersom mangfoldet blant ungdom skal dyrkes må mangfoldet i fritidstilbudet styrkes». 

Sosiolog og Phd-stipendiat Bjørn Hauger ble utfordret av Elisabeth Paulsen (Tønsberg kommune) til 

å trekke fram viktige funn fra doktorgradsarbeidet. Hauger formidlet hvordan vi gjennom forskning 

og innovasjon kan løse uløste velferdsoppgaver på en bedre måte (velferdsforbedringer), som for 

eksempel sosial ekskludering. Vi kan se fremveksten av en form for kreativ aksjonisme hvor nye 

måter for samarbeid, og hvem som samarbeider, er sentrum for utvikling av nye løsninger. 

Relasjonell velferd handler om å sette samarbeidet i sentrum for utvikling av velferdsoppgaver.  

Disse tre oppspillene, krydret med gode og sterke fortellinger fra barn og unge, la et godt grunnlag 

for diskusjonene i Open Space-delen av innovasjonsarenaen. Det går tydelige linjer direkte fra 

webinaret og inn i diskusjonene under Open Space, som for eksempel med temaer som: 

• Hvordan kan kommunene og frivilligheten -organisert og uorganisert - samarbeide på nye 

måter? 

• Hvordan kan man fange opp de som vanligvis faller utenfor organiserte aktiviteter? 

• Hvordan kan kommunene legge til rette for barn og unges selvorganiserte aktiviteter? 
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4 MANGFOLD OG INVOLVERING – DIGITAL OPEN SPACE 

På selve innovasjonsarenaen 24. september ble det valgt å benytte metoden Open Space i digitalt 

format, og det var til sammen 70 deltakere innom arrangementet. Det vil i det følgende gis en 

beskrivelse av grunnprinsippene i Open Space, samt bruken av den digitale plattformen. Dernest vil 

det gis en kort oppsummering av gjennomføringen av selve arrangementet og hovedtrekkene i 

diskusjonene og tilbakemeldingene vil gjengis. 

4.1 OM OPEN SPACE   
Som nevnt innledningsvis har innovasjonsarenaen som hovedformål å sikre innovative, demokratiske 

og involverende møtearenaer som sikrer mangfold og bredde i deltakelse og perspektiver. Open 

Space er en storgruppemetode som gir anledning til likeverdig deltakelse, og gir deltakerne selv 

ansvaret for å sette de riktige og viktige temaene på agendaen. Metoden er utviklet av Harrison 

Owen i 1983.  

Metoden gir en tydelig struktur som har som formål å skape trygghet, samt åpne rommet for 

engasjement, kreativitet og konkret handling. Blant annet er et strukturelt grep at deltakerne sitter i 

sirkel for å sikre at alle ser hverandre og på den måten også skape likeverdighet. Videre er det tre 

prinsipper og en lov som fungerer som underliggende «styringssystem» for samhandlingen og 

arbeidet som gjøres. Prinsippene er: 

• De som enn kommer, er de riktige personene, fordi de er interessert i akkurat det temaet. 

Det betyr blant annet at visdommen som trengs for å komme fram til gode løsninger finnes i 

rommet. 

• Hva som enn skjer, er det eneste som kunne hende. Dette prinsippet inviterer blant annet til 

å være åpen og fokusere på best mulig innsats akkurat nå. 

• Når det er over, så er det over. Det betyr også at det ikke er slutt så lenge det ikke er slutt, og 

at temaer kan behandles og fordypes videre utover det som i utgangspunktet var planlagt i 

løpet av møtet/konferansen. 

 

Loven kalles for «loven om eget ansvar». Dersom du som deltaker oppdager at du befinner deg i en 

arbeidsgruppe/workshop der du verken lærer noe eller gir noe, så er det ikke bare din rett men også 

din plikt å ære de andre med ditt fravær og bevege deg til et annet sted, for eksempel til en annen 

arbeidsgruppe. Loven og prinsippene legger til rette for at deltakerne tar ansvar for det de brenner 

for. 

Hvordan gjennomføre en digital Open Space 

Medvirkning er en utfordring når vi ikke kan møtes, og det har derfor vært helt sentralt for 

innovasjonsarenaen å finne plattformer der så mange stemmer som mulig kan bli hørt.  
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Arrangementet ble gjennomført på plattformen Qiqochat. Dette er en plattform som gir stor 

fleksibilitet i bruk av grupperom og deltakerne kan selv velge hvilke grupperom de går inn og ut av. 

Det er ingen begrensninger 

på antall grupperom, og alle 

deltakerne har også 

anledning til å benytte 

verktøyene i de ulike 

grupperommene. På den 

måten kan alle deltakerne 

bidra til å blant annet skrive i 

rapportarkene som var lagt ut 

i alle grupperommene.  

 

På denne måten ivaretar plattformen grunnprinsippene i Open Space. Deltakerne kan selv velge 

hvilke grupperom de deltar i og det er deltakerne selv som gjennom å skrive på programveggen er 

med på å sette agendaen for tiden som er avsatt. Videre kan deltakerne også gå inn og ut av 

grupperom slik de ønsker, og er ikke låst ved at de først har valgt en gruppe.  

Samtalen foregikk på plattformen Zoom, og deltakerne kunne gå inn og ut av gruppesamtalene i 

Zoom i de ulike grupperommene.  

Selv om plattformen er relativt enkel å bruke har arrangørene vært opptatt av å legge til rette for at 

plattformen skulle kunne testes og brukes av alle deltakerne i forkant av arrangementet. Det var 

derfor invitert til Åpent hus onsdag 23. september og torsdag 24.september en time før Open Space 

startet. Totalt var 21 deltakere innom Åpent hus for å trene på og spørre om de ulike 

funksjonalitetene i programmet. Dette gjorde at flere fikk anledning til å gjøre seg kjent og dermed 

kunne operere i tryggere omgivelser under gjennomføringen av programmet.  

Flere av deltakerne meldte tilbake at det ble gitt god veiledning og at det var greit å benytte 

verktøyene etter at man fikk satt seg litt inn i det. Å sikre at alle føler seg trygg på plattformen 

handler også om å skape likeverdighet i deltakelse, og det anses derfor som en viktig del av 

arrangementet at dette i stor grad ble oppnådd. 

4.2 OPEN SPACE I PRAKSIS 
Arrangementet ble åpnet og fasilitert av Marianne Sempler, som er sertifisert som fasilitator i Open 

Space. Videre var det prosjektleder for 

folkehelseprogrammet Anne Slåtten og prosjektleder 

for frivillighetsprosjektet Belinda K. Orten som ønsket 

velkommen. Under velkomsten ble det trukket fram 

at noen av forventningene til frivillighetsprosjektet er 

å finne nye måter å jobbe med frivilligheten og 

kommunene på. Spesielt ble det trukket fram et 

ønske om å innovere måten man jobber på for å 

skape godt samarbeid om gode oppvekstmiljøer for 

barn og unge. 

 

Bilde: Skjermklipp fra Qiqochat 

Bilde: Marianne Sempler åpner Open Space Online 
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Gjennom bruk av Open Space som møteform vil nettopp en bredde i hvem som deltar bidra til et 

mangfold av perspektiver og innspill som kan følge prosessen videre. For å fange bredden i 

perspektivene til alle deltakerne ble alle som var tilstede oppfordret til å skrive en liten setning på 

åpningsveggen om hvorfor de var tilstede. Blant annet kom det i denne seansen fram at flere ønsket 

å bli inspirert, å lære og bidra, utforske muligheter for samarbeid, utvikle frivilligheten og 

samhandlingsarenaene, samt jobbe videre med å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge.  

 

 

Marianne Sempler guidet dernest alle deltakerne gjennom metodikken og opplegget for 

møtearenaen, herunder blant annet prinsippene og loven for Open Space. Etter denne innledningen 

gikk seansen over i å forme programmet. Dette foregikk på en slik måte at samtlige deltakere fikk 

anledning til å skrive opp de tema de ønsket skulle diskuteres i gruppeøktene på programveggen i 

Bilde: Skjermklipp fra åpningsveggen 
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Qiqochat. I løpet av kort tid var det kommet flere tema på veggen og ved seansens utløp var det til 

sammen 14 tema fordelt på to økter. 

 

Følgende tema ble satt opp til diskusjon fordelt på to samtaleøkter: 

Tema til samtaleøkt 1: Kl. 1825 – 1905 (40 minutt) (Nummerert i etterkant) 

1. Hvordan kan kommunene og frivilligheten -organisert og uorganisert - samarbeide på nye måter?  

2. Hvordan engasjere ungdommen i frivillig arbeid?  
3. Hvordan kan kommunen tilby drahjelp for frivilligheten?  
4. Hvordan kan man fange opp de som vanligvis faller utenfor organiserte aktiviteter?  
5. På hvilke arenaer og på hvilken måte kan vi styrke og aktivere ungdommens foreldre, og skape 

gode foreldrefellesskap i det forebyggende arbeidet? 
6. Hva skal til for og sammen skape inkluderende fritid og oppvekstmiljøer for alle barn og unge?  
7. På hvilken måte ønsker frivilligheten å samarbeide med kommunen for å skape gode 

fritidsarenaer for barn og unge? 
8. Hvordan kan kommunene legge til rette for barn og unges selvorganiserte aktiviteter?  
 
Tema til samtaleøkt 2: Kl. 1915 - 1940 (25 minutt) 
9. Når man i kommunal regi skal gjennomføre medvirkningsarenaer sammen med frivillig sektor – 

hvilken type «gulrot» kan man lokke med som et gode for å få med flest mulig fra frivillig sektor?   
10. Hvordan kan man fange opp de som vanligvis faller utenfor organiserte aktiviteter? 
11. Hvilke faktorer eller forutsetninger er viktig å ivareta for at samhandling mellom frivillighet og 

det offentlige skal lykkes?  
12. I skolen når man ALLE barn og unge - hvordan kan frivilligheten med tilbud til barn og unge få 

innpass her?  
13. Hvordan kan kommunen tilføre kompetanse på områder frivilligheten etterspør? 
14. Hvordan kan vi kartlegge best mulig tidspunkt og arenaer vi kan/burde kommunisere med 

frivilligheten på?  

Bilde: Skjermklipp fra programveggen 
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4.3 GRUPPEØKTER 
Da programmet var lagt gikk deltakerne i grupper etter eget ønske. Ettersom deltakerne selv 

bestemte hvilke tema de ville bidra til å diskutere var det stor forskjell i størrelsen på gruppene. Alle 

gruppene hadde ansvar selv for å styre samtalen, samt sikre at det ble nedfelt konkrete innspill fra 

samtalene. I hvert grupperom var det tilgjengeliggjort et rapportark der gruppen skulle fylle ut blant 

annet navn på initiativtaker, deltakere i gruppa, samt konkrete innspill fra samtalen. Videre hadde 

rapportarket følgende instruksjon til gruppene: 

Velkommen til gruppesamtale. Benytt dette rapportarket til å notere innspill fra samtalen. Be 

alle i gruppen å si sitt navn og hvorfor de kom til denne gruppen. Alle deltakere skal også 

skrive sitt fulle navn nedenfor (alle kan skrive samtidig). Velg en person som kan ha 

hovedansvar for å notere i rapportarket. Dokumentet lagres fortløpende. Når det er 15 

minutter igjen av tiden bør dere begynne å konkretisere innspill fra samtalen. 

Flere av gruppene ga gode innspill, betraktninger og refleksjoner rundt tematikken for arenaen: 

Hvordan kan vi styrke samarbeidet mellom frivillige, innbyggere og kommunene? Hvordan kan vi 

sammen skape oppvekstmiljøer som fremmer glede, mestring, trivsel, rom for forskjellighet og 

inkludering for alle barn og unge? 

Blant annet kom det fram flere erfaringer fra og nye ideer om samhandlingsformer mellom 

frivilligheten og kommunen, men også samhandling og dialog med ungdommen selv og deres 

foreldre/foresatte. Inkludering, mestring og trivsel ble også diskutert i mange av gruppene og 

tematikken «Hvordan fange opp de som faller utenfor organiserte aktiviteter?» ble satt opp som 

diskusjonstema på begge samtaleøktene.  

Det var aktive diskusjoner i alle gruppene og av tilbakemeldingene kan man se at flere uttrykker at 

det var inspirerende å treffe så mange forskjellige folk med så mange ulike ståsted og perspektiv, at 

samtalene ble gode og nære, selv om det var digitalt og man ikke kjente hverandre fra før, og at det 

avstedkom mange nye ideer om videre arbeid og samhandling.  
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5 AVSLUTNING OG OPPSUMMERING 

Etter gruppesamtalene ble alle deltakerne samlet i plenumssalen for en kort oppsummering og 

mulighet til å gi tilbakemelding. I denne delen av programmet var det fortsatt 50 deltakere igjen.  

I denne seansen ble det gitt mulighet til å gi tilbakemeldinger i et eget grupperom i Qiqochat. 

Programmet som ble benyttet til dette heter Padlet og kunne integreres i plattformen Qiqochat. 

Padlet gir en enkel anledning til å skrive en tilbakemelding under noen forhåndsstilte spørsmål.  

 

Bilde: Skjermbilde av tilbakemeldingene som ble gitt i Padlet gjennom Qiqochat. 

Alle tilbakemeldingene er vedlagt rapporten (vedlegg 1). Tilbakemeldingene gir et bilde av at svært 

mange er godt fornøyd. Blant annet trekkes det fram at det var en spennende og inspirerende 

møteplass som ga gode samtaler og mulighet til å høre fra så mange ståsteder. Flere gir til 

bakemelding om at arrangementet fungerte godt og at det burde gjøres oftere/jevnlig. Det ble også 

gitt tilbakemelding om at det kunne vært enda mer tid i gruppene og et ønske om å kunne få delta på 

enda flere gruppesamtaler.  

Til sist ble det fra arrangørenes side takket for deltakelsen. Alle innspillene vil følges opp i etterkant, 

og mange av de som bidro på denne arenaen vil kunne bidra på andre arenaer for å følge opp 

innspillene fra gruppearbeidet.  

«Samskaping er veien å gå – og involver så bredt du kan!» 
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6 VEDLEGG 

1. Tilbakemeldinger fra deltakerne på innovasjonsarenaen 

2. Invitasjon 

3. Presentasjon fra innledning  

4. Rapportark fra samtalegrupper 

Rapportarkene er nummerert i etterkant og ligger i rekkefølge fra side 24 side 42. 

1. Hvordan kan kommunene og frivilligheten -organisert og uorganisert - samarbeide på nye måter?  

2. Hvordan engasjere ungdommen i frivillig arbeid?  
3. Hvordan kan kommunen tilby drahjelp for frivilligheten?  
4. Hvordan kan man fange opp de som vanligvis faller utenfor organiserte aktiviteter?  
5. På hvilke arenaer og på hvilken måte kan vi styrke og aktivere ungdommens foreldre, og skape 

gode foreldrefellesskap i det forebyggende arbeidet? 
6. Hva skal til for og sammen skape inkluderende fritid og oppvekstmiljøer for alle barn og unge?  
7. På hvilken måte ønsker frivilligheten å samarbeide med kommunen for å skape gode 

fritidsarenaer for barn og unge? 
8. Hvordan kan kommunene legge til rette for barn og unges selvorganiserte aktiviteter?  
9. Når man i kommunal regi skal gjennomføre medvirkningsarenaer sammen med frivillig sektor – 

hvilken type «gulrot» kan man lokke med som et gode for å få med flest mulig fra frivillig sektor?   
10. Hvordan kan man fange opp de som vanligvis faller utenfor organiserte aktiviteter? 
11. Hvilke faktorer eller forutsetninger er viktig å ivareta for at samhandling mellom frivillighet og 

det offentlige skal lykkes?  
12. I skolen når man ALLE barn og unge - hvordan kan frivilligheten med tilbud til barn og unge få 

innpass her?  
13. Hvordan kan kommunen tilføre kompetanse på områder frivilligheten etterspør? 
14. Hvordan kan vi kartlegge best mulig tidspunkt og arenaer vi kan/burde kommunisere med 

frivilligheten på?  
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6.1 VEDLEGG 1– TILBAKEMELDINGER FRA DELTAKERNE PÅ INNOVASJONSARENAEN 
 

Tilbakemeldingene ble samlet inn digitalt gjennom bruk av appen Padlet integrert i Qiqochat. 

Deltakerne hadde tilgang til et eget digitalt grupperom under hele arrangementet. De fleste 

tilbakemeldingene kom mot slutten av samlingen da det var satt av tid til evaluering. Bildet viser 

hvordan dette ble gjort i praksis, mens listen nedenfor gir oversikt over alle tilbakemeldingene som 

ble gitt. Tilbakemeldingene er listet opp uten noen form for korreksjon eller språkvask. 

 

 

Bildet: Skjermbilde av tilbakemeldingene som ble gitt i Padlet gjennom Qiqochat. 

 

Hva likte du? 
 

• Enkelt å henge med. 

• En møteplass 

• Gøy å høre hva andre tenker, og få tips til hva man kan og bør gjøre. 

• Artig møteform, grupperom fungerte veldig bra 

• Fleksibel måte å møte mange på samtidig, uten reising ol. 

• Valgfrihet!  

• Mangfoldet 

• Gode diskusjoner og mange nye ideer 

• Bra å få så direkte kontakt med kommunen. 

• Reflekterte innspill. Spennende metodikk 

• Friske diskusjoner! Det er da man virkelig lærer! 

• Veldig spennende med en møteplass med potensielt hvem som helst i samfunnet! 
Tenk om dette var noe som skjedde fast i g/ halvåret (gjerne også live), for å få til de 
gode samtalene! 

• At vi fikk møte mange ulike mennesker med mange tilnærminger til frivillighet.  

• Bra arena for å utveksle ideer og erfaringer 

• At det var aktuelle temaer som er viktige å prate om og å høre andres tanker om det 
du selv er opptatt av. 

• Inspirerende og nyttige tips 
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• Bra temaer 

• At det var temaer som folk var opptatt av 

• Nye vinkler gir nye tanker 

• Likte godt å få snakke med folk og roller jeg ikke ellers når tak i - veldig verdifullt, og 
lettere å fortsette kontakten videre. 

• Engasjerte mennesker som vil noe 

• Inspirerende. Utrolig gøy å høre fra så mange ulike ståsteder, og høre suksess 
historier. Veldig fint å få innspill til nytenkende arbeid til veien fremover.  

• Flott arena og digital løsning til å dele erfaringer. 

• Inspirerende og høre nye ideer og muligheter 

• Ble kjent med de andre selv om det var digitalt. 

• Godt planlagt. Tilrettela for gode diskusjoner og følelsen av inkludering. 

• Det var mange fine ideer å ta med seg. 

• God teknisk løsning for å diskutere og dele ideer 

• Jeg liker å snakke med folk i et mulighetsperspektiv. Dette er gøy! 

• At en kunne se på de andre grupper sine vegger, når jeg var i min gruppe 
 
Hva lærte du? 
 

• At å lage tilbud for uorganiserte er veldig viktig, og samtidig utfordrende. 

• Å møte frivillighet med felles målsetting 

• Andres løsning på tilsvarende utfordringer 

• Samskaping er veien å gå - og involver så bredt du kan! 

• Fins mange gode eksempler og erfaringer som må konkretiseres. 

• Det finnes muligheter! 

• Kommunen må anerkjenne frivilligheten som likeverdig partner for barn og unge i 
kommunen 

• Kommunen må snakke mer med frivilligheten om hva de trenger 

• At vi har forskjellige mål med arbeidet vi gjør, og at det kan være  

• At det vi har en stor jobb å gjøre, men er motivert til å finne løsninger sammen 

• Mange nye synsvinkler fra andre  

• At vi har mye å gå på for å samskape, det vil si skape likeverdig og innrette oss mot 
samme mål 

• Kommunen må samarbeide bedre  

• Gode ideer til ungdomsmedvirkning 

• Det er stor avstand fra kommune til frivillighet. Kommune har noe å lære av 
frivilligheten 

• Mange muligheter 

• At kommuner i Vestfold er ganske offensive mht samarbeid med frivillighet  

• Ofte enke midler som skal ti for å tilrettelegge for frivilligheten. 

• At det er viktig å avklare hvem som skal skrive rapport. Bli enig om hvordan en skal ta 
ordet. 

• Det er vilje til samskaping, men veien er ikke helt klar ennå 

• At alt er mulig bare en tør å forsøke. 

• At en kan bruke OS digitalt  

• At alt er mulig om man samskaper og jobber for samme mål sammen 
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Hvordan var det å ta i bruk de digitale verktøyene? 
 

• Helt supert 

• Det fungerte veldig bra 

• Ganske bra - vanskelig med litt mange vinduer, og selve layoutet og designet på 
QiQochat er nok ikke helt bra ennå...regner med at det blir enda mer sømløst etter 
hvert. 

• Fungerte veldig bra! 

• Fungerte bra 

• Fungerte godt 

• Det var veldig god veiledning fra arrangøren. Det ble lett. 

• Det gikk overraskende bra :-) 

• Det var lett og ryddig å forstå 

• Flott! 

• Interessant å se hvilke muligheter som ligger i en digital open space. 

• Vanskelig å bytte mellom vinduer  

• Fungerte fint :) 

• Fungerte fint:) 

• Fant ikke ut hvordan bytte lett mellom plenum og gruppe på zoom 

• Ikke noe problem å bruke systemet. Gikk fint å kommunisere. 

• Fungerte bra. 

• Var gøy å bruke, hadde ikke gjort det før. 

• Veldig godt verktøy! Gøy å jobbe med og gode fasilitatorer. 

• Gikk fint 

• Veldig enkelt med flinke fasilitatorer!! 

• Gikk greit, litt forvirrende med skifter av rom 

• Det var praktisk 

• Helt nydelig - ryddig og effektivt 

• Fungerte bra, litt småtrøblete å bytte mellom...men det går etterhvert 

• Forholdsvis greit når man fikk satt seg inn i det. 

• Etter å ha blitt kjent med programmene var det lettere.  

• Egentlig en lav terskel for å si noe. Og artig å møte folk sånn 

• Fungerte kjempefint 

• Det var interessant og lærerikt. Litt rart i starten, men gikk seg til  

• Fint å bruke de nye verktøyene. Skummelt og spennende å en gang. 
 
Dette vil jeg også si til arrangørene: 
 

• Proft! 

• Mer tid til å diskutere, og besøke andre grupper. 

• Dette kan gjøres flere ganger 

• Jobbe i frivillighetsprosjektet med å skape aksept for at det skal være en likeverdig 
samhandling mellom frivillige og kommunen/fylkeskommunen i dette viktige 
arbeidet....MYE å hente her, tror jeg 

• Godt gjennomført, tydelig informasjon  

• Godt forklart underveis, spennende å møte andre 

• Veldig bra gjennomført. Skulle gjerne hatt litt mer tid i gruppen 

• Dere er så flinke! Jeg er imponert over hvor lett dette har gått, og hvor godt dette er 
planlagt.  

• Godt gjennomført. 

• Introen tok opp for mye tid og t som kunne vært brukt til diskusjon i de ulike rommene. 

• Dette kan prøves igjen. 
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• Godt gjennomført 

• Takk for fin arena. 

• Tusen takk for muligheten til å delta på INNOVASJON 
 
Dette tar jeg med meg videre: 
 

• Alt vi har snakket om 

• Mange nye ideer 

• Innsikt i reelle samarbeidsutfordringer, som må og kan løses  

• Ideer for samarbeid 

• Nye ideer og tanker om hvordan man kan samarbeide 

• Nye ideer 

• Noen ideer, noen nye kontakter 

• Ideer, inspirasjon og bekjentskaper  

• Jeg har fått masse ideer, og tanker til eget arbeid videre.  

• gode ideer  

• Noen er klare for å reelt samhandle, mens andre holder på skillet mellom offentlig og 
frivillighet.......vi må hive oss ut i det.... 

• At dette også kan være en måte å møte frivilligheten i egen kommune. 

• Det er kritisk med opplæring av de som er ansvarlige for å skrive rapporter fra 
gruppene 

• Jeg tar med meg at det bor en PIPPI i oss alle...bare vi tørr å kaste oss i det.  
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6.2 VEDLEGG 2– INVITASJON TIL INNOVA2020 
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6.3 VEDLEGG 3 – INNLEDNING 
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6.4 VEDLEGG 4 – RAPPORTARK FRA SAMTALEGRUPPENE 
 

Rapport 1 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvordan kan kommunene og frivilligheten -organisert og uorganisert - 

samarbeide på nye måter? 

INITIATIVTAKERENS NAVN: Belinda K. Orten 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn):  

Espen Tønnesen Tønsbergs TurngruppeMi 

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek 

Lise N Risbakken, skole 

Knut Anders Berg, Holmestrand Idrettsråd 

Eivind Hanche-Olsen - Vestfold Røde Kors 

Bente Knudsen, Vestfold og Telemark Teaterråd 

Håvard Dahle, frivillig  

Pernilla Hjermann, Kulturavdelingen fylkeskommunen 

GRUPPAS INNSPILL:  

Horten - eks på godt samarbeid: Horten folkeverksted, miniatryverkstedet, spill/gaming. Horten 

bibliotek. 

Gå så hands on å samle en gruppe frivillige og holde den pulsen varm - unik mulighet 

Idrettsrådet i Holmestrand: “Varme haller” - alltid noen i hallen som kan ta imot de som kommer 

innom som ikke har tilknytning i hallen. Et sted å være for dem som ønsker. Midler til dette ønskes.  

Espen, Tbg turnforening: vi trenger flere voksne ansatte i forening/klubber. Samfunnet krever mer 

profesjonalitet for å gi de unge et tryggere og mer profesjonelt tilbud. 

Eivind Hanch-Olsen, Vestfold Røde Kors: mange møter med potensielle samarbeidspartner, men vi 

savner gode modeller. Møtene blir ikke matnyttige. Ta et skritt tilbake, reflekter over hvilken type 

møter vi ønsker. Vi savner konkrete verktøy for hvordan vi skal gjøre dette på en god nok måte. Vi 

trenger gode modeller for samarbeid! 

Bente Knudsen: kommunen kan ikke bestille frivillighet, de må heller tenke hva de som kommune 

kan tilby for å få til et bedre samarbeid. Frivilligheten er ikke det samme som før - mye er 

prosjektbasert. 
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Unni Bu: opptatt av de barn og unge som ikke ønsker å være med på det veldig organiserte, eller det 

konkurransepregede. Og særlig ungdommen har nok mye de kan bidra med selv, om vi gir dem 

muligheten. Vi må ha enda mer tro på barn og unge og hva de kan få til selv.Hvordan kan vi legge til 

rette for det? 

Lise Risbakken, observatør, prøver å lære Open Space og følge med litt på dialogen. 

Espen: kommunikasjon mellom kommunen og aktørene fungerer dårlig -  vi må kunne ta en telefon 

for å slippe å vente altfor lenge på svar på mail. Vi, som jobber med turn, snakker nå med andre 

aktører enn kommunen for å gi de unge et bedre tilbud. Kommunen klarer ikke å matche dette. 

Belinda spør: hvordan kan dette da løses? Espen mener en kjapp telefon løser mye. Det beste hadde 

vært å ha et kontor hos kommunen som tok frivillighetsbiten mer seriøst. 

Jan-Egil: kommunen må ta med frivilligheten når de planlegger et samarbeid, ikke invitere de inn 

etterpå! 

Unni:  Det er nettopp dette vi ønsker å få svar på - hvordan vi med de knappe midlene vi har, kan få 

til gode strukturer slik at vi oftere kan ha møtepunkter og ha en god dialog. Kanskje nye digitale 

kommunikasjonsformer som dette løser noe av det?  

Knut Berg: utfordringen er kanalene til kommunen, og drømmen er en frivillighetskoordinator som 

har fokus på dette. Noen som har tid til å jobbe med dette.  

Belinda: drømmer om et digitalt innspillssted, hvor de som har gode ideer kan spille inn tanker. 

Eivind: I Larvik møtes frivilligheten og kommunen 1 g/mån. Begge parter må være likeverdige - igjen, 

kommunen kan ikke tro at alle ideer kommer fra de frivillige. Man må møtes for å se hva man kan få 

til sammen. Det er ikke bare kommunen som har knappe midler - frivilligheten jobber på enda 

mindre, og får til enormt mye. 

Bente: Det trenger ikke å koste kommunen så mye, men det handler om hvordan man blir møtt. Og 

det må være enkelt å finne frem til den i kommunen som jobber med frivilligheten - man må få slippe 

å bruke masse tid på å finne frem.  

Jan-Egil: kommunen og frivilligheten bør i større grad søke midler sammen. 

Knut: i strategien til idrettskretsen i Holmestrand jobber for at lag og foreninger skal kunne bruke alle 

kommunale bygg og anlegg gratis. Foreløpig fått det til for barn og unge. 

Unni: helt enig med å ha en lett vei inn til kommunen - vi må bli flinkere til dette på nettsidene våre. 

Dette jobbes det med i Tbg/ idrettskontoret. Også lett språk - det må til. 

Pernilla: veldig enig i at vi savner gode modeller og grunnleggende god kommunikasjon mellom det 

offentlige og lokalsamfunnet. Det er uhyre viktig å få på plass!  

Belinda: ønsker at relasjonsbygging blir en viktig del av kulturbyggingen i frivilligheten. Fasilitering, å 

lære folk å lede prosesser på gode måter, er en viktig kompetanse å ha. Det handler om å ha 

kompetanse på hvordan du møter alle disse barn og unge. 

Unni: refererer til Smart oppvekst fra tidligere Re kommune - ta med verdigbasert ledelse derfra. 
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Eivind: enig med J-E - løfte blikket å se hvem som driver med noe lignende. Samarbeid og samskaping 

“tvinger” en å se ting fra et bredere perspektiv.  

Pernilla: ja, men vi må tørre å se enda bredere, tenke samarbeidspartnere utenfor de vi vanlig tenker 

på. Da kan vi få til innovasjon! 

Knut: ingenting er mer lukket enn en idrettsklubb  - men er du inne, er vi veldig inkluderende! 

Referer til et veldig “bredt” prosjekt i Sande!  
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Rapport 2 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvordan engasjere ungdommen i frivillig arbeid? 

 INITIATIVTAKERENS NAVN: Gry E. Eide 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn):  

Linda Linnestad, Grethe Kahrs Andersen, Gry Elisabeth Eide 

GRUPPAS INNSPILL:  

● Valgfaget Innsats for andre – ulempe: ikke alle har faget 

● Frivillighetsbevis 

● Engasjere ungdomsrådet 

● Opplæring i kommunens nye verktøy TenkHelse 

● Bruke Innbyggerappen” mer aktivt. 

● Hva er frivillighet, gode definisjoner 

● Hvor kan de ta kontakt? 

● Hvor kan man  tilgjengeliggjøre informasjon slik at ungdommen finner det 

● Trigge motivasjon, mestring og forståelse for hva det gjør med deg? 

● Foreldre må fremsnakke frivillighet 

● Frafall og hvordan har du engasjert deg i frivillig arbeid (spørsmål ved jobbsøknad) 

● FAU må utfordres på temaet frivillighet 

● Åpne opp lokaler, haller, skoler 

● Fadderordning i barneskolen, bygge videre på det, lage en plan for skolen hvor dette utvikles 

til f.eks aktiviteter for yngre barn. 

● Instagram- artige oppgaver,”kle deg ut som Frost-jenta” 

● Bruk unge som allerede er engasjerte 

● Må ikke koste penger 

● Fritidskortet kan hjelpe 

● Kan ikke komme inn i skolen, men må informere på annen måte. Ungdommen må utforske 

seg 

● Kan lage en mal som er lik og som organisasjonene kan fylle ut og kommunen 

tilgjengeliggjøre på egnede sider/intranett 

● Språklæring og inkludering som frivillig oppdrag 

● Fortelleom det på skolen, gjøre det på fritid., eks nyby-app 

● Frivillig-pool som kommunen kan sende inn i eller ungdommen selv vise 

● Fysisk sammen, åpne dører, skolen kan brukes på kveldstid. 

● Få med dem som faller litt utenfor, er ensomme 
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Rapport 3 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvordan kan kommunen tilby drahjelp for frivilligheten? 

INITIATIVTAKERENS NAVN: Mats Kneppen, DNT 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn): Hilde Schjerven, Færder kommune, Cathrine Eriksen 

Horten kommune. Gertruud Kunst, Holmestrand kommune, Malin Korshavn, Horten kommune 

GRUPPAS INNSPILL:  

● Frivilligheten har ulike behov, men trenger blant annet; nettverk og koordinering, hvordan 

kan vi vite om hverandre, kommunikasjon og synlighet,  

● Hvordan kan kommunen gi slik drahjelp;  

I Tønsberg har man Friskus, en digital plattform der det ligger muligheter slik at man kan få oversikt 

over frivillighet. Det kan være utfordrende å få slike oversikter oppdaterte fordi mennesker i 

frivilligheten byttes ut.. Frivillighetsregisteret er et annet tilsvarende 

Lage en felles dag for frivilligheten og det offentlige. Frivilligbørs- I samme båt 

Ha en dedikert stilling i kommunen som bistår frivilligheten. Få råd og veiledning om hvordan man 

kan løse utfordringer  

Tilskuddsordninger er viktig. Gratisplasser til barn som trenger det særskilt. Støtte ferietilbud som en 

friluftsskole. Formidle kontakt mellom hjelpetjenester og skoler som kjenner hvilke barn som trenger 

det og frivilligheten.  

Skattkammeret - drives av Kirkens Bymisjon med kommunal husleiestøtte og ytterligere støtte til 

utlån. Det kan være effektivt å ha en bra og åpen utlånssentral i stedet for at mange frivillige 

organisasjoner må drive sånt selv.  

Kommunens egen frivillighet trenger man ikke være så redd for. Det er en viktig oppgave for 

kommunen å støtte frivilligheten, ikke drifte frivillighet selv.  

De frivillige er frivillige, derfor må man tilrettelegge.  

Frivilligheten har kompetanse som kan resultere i kurs og annen opplæring for voksne som jobber 

med barn, i skole og barnehage. Turer er også aktuelt. Her kan søkes tilskudd.  

DNT ønsker å lære opp ungdom i det å være turledere og tok kontakt med kommunen og det ble 

vurdert til ikke å kunne deles fordi det drukner eget budskap. Å snakke med lærer som har valgfaget 

Innsats for andre, kan være en ide 

Flere kommuner har en arrangementskalender. Her kan man legge tilbud. Kommunen stiller 

dataressurs. 

 Å markedsføre ferietilbud er utrolig viktig. Å samle og vise fram er viktig.  
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Rapport 4 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvordan kan man fange opp de som vanligvis faller utenfor organiserte 

aktiviteter? 

INITIATIVTAKERENS NAVN: Thomas Andrey 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn): Thomas Andrey, Torgeir Bull, Eyvin Bjørnstad, Madelene 

W.Bergfløtt, Kristin Varpe, Tore Birkeland, Sonja Søtje-Andresen, Katrine Kville, Lone Andersen, 

Daniel Inglis, Laila Rognaldsen Kari Seierstad 

GRUPPAS INNSPILL:  

● En utfordring som jeg hører er hvordan en kan legge tilrette for “nye” personer som kommer 

inn i et etablert miljø. Hvordan sikre at de føler seg velkommen, og opplever mestring på 

første besøk? 

● Tverga.no ( Marte K) - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet 

● Kan E-sport bli en aktivitet kommunen/fylke tilby. 

● Se til Horten og spillrommet 

○ Opp mot folkehelse og livsmestring 

■ Veldig populært tilbud! 

● (Er noen kommuner som jobber med noe tilsvarende, men ofte er 

dette frivillige tiltak) 

● Horten folkeverksted 

○ Verksted med tilgalg til masse utstyr man vanligvis ikke har mulighet til å ha 

■ Laserkutter 

■ CNC 

■ Elektronikk, komponenter og tilhørende utstyr 

● Har medlemmer fra ca. 10 år til pensjonsalder 

● Treffer mange som vanligvis ikke er så sosiale eller aktive ute. 

● Dele kompetanse, nettverk o.l. ved å jobbe sammen på prosjekter 

eller lære hverandre når man står fast. 

○ Droneklubb 

○ Miniatyrmaleklubb 

■ Veldig populært, spesielt for de litt yngre. Vi har medlemmer fra 8 år til 25 på 

droneklubben og miniatyrmaleklubben. 

■ Koster 50,- i året for de under 26 år og 300 i året for de over. Da kan vi 

finansiere en del utstyr, i tillegg til å kunne få støtte av “Hyperion” som er en 

organisasjon innenfor “fantastiske fritidsaktiviteter” dvs.  

● Flere tilbud som ikke går under ‘’normalen’’ 

- Esport, miniatyr maling, Brettspill og rollespill.  

● Finne folk som kan være med å hjelpe å få alternative aktiviteter på beina.  

● Kommuner kan gå sammen for å søke midler fra fylkeskommunen. Dele gode erfaringer på 

tvers, feks det som nevnes som gode eksempler i Horten (folkeverksted). 

● Problem: hvordan skaffer vi midler til å ta vare på de gode initiativene fra de selv-

organiserte? 
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● Problem: Møteplasser legges utenfor der folk er. Kan man jobbe med å organisere transport 

til og fra slike møteplasser? F.eks: låne ut godt utstyr for selve deltakelsen -(transport). Låne 

ut el-sykler etc. 

● Legge til rette for at de som lykkes/har gode prosjekter kan bruke tid på å fortelle om det til 

andre (støtte, transport, fri fra jobb etc). 

○ Lage en fylkeskommunal møteplass? 

■ Seminar med ulike foredrag o.l.? 

● Hva med å åpne skolene på ettermiddagstid for selvorganisert aktivitet? 

○ Hva skal til for å klare det? 

● https://www.tverga.no/ - Søknadsfrist 1.oktober 

● Bør være enklere å finne midler for å starte/drifte en organisasjon 

○ Man kan ikke søke midler til drift/husleie o.l. Dette er vanskelig når man skal drifte. 

● Tilskuddsportalen - kommunen/noen må abonnere på tjenesten 

● Spillkveld på 37 er en brettspill og rollespill klubbe som holder til i Horten. Klubben har en 

medlemsavgift på 50 kr som er valgfri og som har mange aktive medlemmer og besøkende, 

og fungerer bra som en alternativ aktivitet for folk i ulike aldre. Klubben spiller hver mandag 

17.00-21.00 og holder til enten på Kulturhuset 37 eller på biblioteket, klubben må dele seg 

opp mellom to lokasjoner pga liten plass.  

  

https://www.tverga.no/
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Rapport 5 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvordan kan vi styrke og aktivere foreldrene til barn og unge i det forebyggende 

arbeidet?  

INITIATIVTAKERENS NAVN: Hilde Fjelldal 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn): Mona Kluck 

GRUPPAS INNSPILL:  

Vi vet at sosiale problemer, rusproblematikk og psykiske vansker “går i arv”. Det er derfor like viktig å 

styrke foreldrene som å styrke barna.  

Foreldre som strever, har behov for tilhørighet, og felleskap de kan delta i og bruke ressursene sine. 

Det er avgjørende å føle verdighet, og få “være en viktig brikke”, for å kunne nyttegjøre seg offentlige 

tilbud om foreldreveiledning og andre tilbud for å styrke foreldrerollen.  

Det kan nytte å spørre de som vanligvis ikke dukker opp på arrangementer av seg selv, direkte. 

Henvende seg til den man ønsker å ha med, og be denne inn spesifikt. Da er man sett, og ønsket.  

Tips:  

Tenke at ALLE foreldre er en ressurs, og at de ønsker å bidra hvis de kan (og tør).  

Etablere faddergrupper i skolen, også for foreldrene (Foreldrenes “vennegrupper”). Der man ikke 

selv velger hvilken gruppe man deltar i, men gruppene blir satt, og rullerer. Kan være temabaserte 

grupper 

“Vip- makkerskap”; brukes for elever når de begynner i vgs, ( se vip.no Vestre viken) 

På lik linje som med barn- og ungdommene, er den største utfordringen å få tak i og komme i dialog 

med de foreldrene vi ønsker å hjelpe.  

Vi ser stadige oppfordringer fra politiet og andre om at “foreldre må bry seg”, og at foreldre må mer 

på banen. For noen foreldre kan dette være en “umulig” oppgave, som man trenger hjelp til. Vi tror 

nærmiljøet, naboen, venners foreldre kan være de beste ressursene her, både som støtte, 

diskusjonspartnere og gode hjelpere.  

Få tilbake “NABOKJÆRRINGA”. Jobbe holdningsskapende; vi har PLIKT til å bry oss om alle barn og 

alle familier.  

Ikke være for redde for å tråkke noen på tærne, bry oss, spørre direkte.  

Stille direkte spørsmål ved bekymring og mistanke om at familier strever. Det er viktig å bry seg, vise 

interesse for andre mennesker og andres situasjon.  
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Rapport 6 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hva skal til for og sammen skape inkluderende fritid og oppvekstmiljøer for 

alle barn og unge?  

INITIATIVTAKERENS NAVN: Camilla Castellan 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn):  

 Ole Hans Fjellvang, Karl Thomas Hjelmervik og Camilla Castellan 

GRUPPAS INNSPILL:  

● Viktig med lokale tilbud, som ikke er langt unna der barn og unge bor. Utfordrende om man 

må kjøre “ned til byen” for å delta. 

● Medvirkning. De er selv med på å velge aktivitetene 

● Mulighet for omreisende tilbud? Bidrar til variasjon i tilbud. F.eks samarbeid på tvers av 

kommunen, frivillig organisasjoner ol.  

○ Nisjeforeninger sender ildsjeler til fritidsklubbene for å vise frem tilbudet sitt. Typisk 

sjakkklubben, kodeklubben, eller brettspillklubben (Spillekveld på 37 i Horten).  

■ Bidrar til større breddetilbud i lokalmiljøene og økt rekruttering til 

foreningene som sender sine ildsjeler.  

● Behov for større bredde av aktiviteter med økende alder, flere ungdommer faller dra i 

idretten i ungdomsskole alder.  

● Fritidsklubb gjør det enklere å legge til rette for flere ulike typer aktiviteter  

● Legge til rette for felles måltider og at de som vil kan bidra til måltidet  

● Brettspill og rollespill (Dungeons & Dragons): fanger opp en gruppe som ikke er så lett å nå, 

som kanskje er mye på gutterommet alene. Vanskelig å informere om at vi finnes, mulig å 

samarbeide med skolen? 

○ Møter opp for å treffe andre med sammen interesse.  

○ Ca. 25%. Jenter, resten gutter.  

● Mange foreldre er skeptiske til gaming (store deler av dagen), men større aksept fra 

kommunens side. 

● Starte opp E-sport klubber, her er det også viktig å holde seg i god fysisk form. Kombinere 

gaming og fysisk trening.  

○ Konkret forslag: kommuner kjøper inn flere VR headset (Oculus Quest?). Setter av tid 

i gymsal. Kombinerer fysisk aktivitet med VR E-sport. Rekrutter (lønn?) ildsjeler som 

kan være forbilder og trenere for ungdommene både i den fysiske aktiviteten og i 

esporten. Delta i turneringer.  

● Nødvendig med ildsjeler og midler til gjennomføring  

● Barn deltar gjerne på aktiviteter på barneskolen, men faller fra i ungdomsskole alder. Mye 

annet som skjer?  

● Man klarer kanskje ikke skape et tilbud som passer alle på ett sted til veldig ulike 

aldersgrupper.  

● Samle aktiviteter på et sted, en plattform. Aller helst felles på tvers av kommunene. 
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● Skolen er en viktig arena for å gjøre tilbud kjent, benytter ranselpost, slik at alle får info om 

tilbudene som finnes.  

● Opptre inkluderende og vise entusiasme for aktiviteten, være inkludert fra dag en og få 

muligheten til å delta aktivt.  

● Cosplay, å lage kostymer og utkledning, er også en gruppe som er utfordrende å nå 

○ Miniatyrspilling  

● Tilrettelegge for de egenorganiserte aktivitetene, f.eks skating. Være tilstede og synlig, bidra 

til god sosial møteplass.  

●  Pokemon go, kombinere spillverdenen og fysisk aktivitet.  

● Bidra som brobygger til egen-organiserte aktiviteter.  
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Rapport 7 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: På hvilken måte ønsker frivilligheten å samarbeid med kommunen for å skape 

gode fritidsarenaer for barn og unge? 

INITIATIVTAKERENS NAVN: Helena Bisgaard, Færder kommune 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn): Lisbeth Danielsen (Vestfold og Telemark idrettskrets) Lill 

Tove Skoglund (fasilitator i Prosjekt for folkehelsearbeid i Larvik kommune)Linn Wennerød, Kirkens 

bymisjon, Hanne Jensen Moth (Larvik kommune) 

GRUPPAS INNSPILL:  

● Arena for erfaringsdeling, rekruttering 

● Fasilitatorhjelp til å få til større møter/samlinger 

● Læringsarenaer  

● Legge til rette for at hele sektoren blir sett, ikke bare de som er størst idag 

● At det er samarbeid om å synliggjøre tilbudet som frivilligheten har gjennom skolens kanaler 

for der er alle barn og unge. 

● Behandle frivilligheten som en likeverdig partner når det inviteres til samarbeid i kommunens 

forar. 

● Tilby kompetanse fra frivillighet til kommune og fra kommune til frivillighet. 

● Sørge for å oppdage hverandres kompetanse, kunnskap og hva vi kan tilby, men også hva 

som trengs/ønskes for å bidra. 

● Opptatt av å sørge for at arenaene er trygge i tillegg til gode - samhandle med 

foreldre/voksne slik at arenaene for barn og unge er trygge.. 

● Finne erfaringsarenaer, samarbeidsformer, læring på tvers for å sammen løse oppgaven, 

finne en bærekraftig løsning sammen. 

● “Ja, men kan frivilligheten gjøre det, klarer de det, da?” - hvordan få bukt med denne 

holdningen  

● Frivilligheten må selv invitere seg ut og synliggjøre sin kompetanse og sitt tilbud. 

● Kommunen må selv ta initiativ til å komme i dialog med frivilligheten.  

● Få opp en holdning og bevissthet om, at det er naturlig at det er 

samarbeidet/samhandlingen/samskapingen mellom frivillighet og kommunen som kan skape 

de gode arenaene, de gode tilbudene - likeverdighet.  

● Sambruk av utstyr - frivillighet kan benytte kommunenes utstyr når kommunen ikke benytter 

det, og vise versa. 

● Bidra til rekruttering til deltakelse i aktiviteter gjennom at frivilligheten “kommer inn på 

skolene” 

● I skolen gi ungdom plass og utvikling til å bli gode frivillige nå og på sikt. 

Videregående skole kan også tas med inn i dette, ikke bare barne- og ungdomsskolen 

● Bruke frivilligheten som en integreringsarena for voksne.  
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Rapport 8 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvordan kan kommunene legge til rette for barn og unges selvorganiserte 

aktiviteter? 

INITIATIVTAKERENS NAVN: Elisabeth Paulsen, Tønsberg kommune  

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn): Raymond Johnsen enhetsleder Storgata 37, Horten.Sofie 

Øverland Sande vg er i elevrådsstyret.Kathrine Skalleberg rådgiver idrettsliv Tbg. Kommune. Helene 

Simonsen ungdomsrådet Holmestrand kommune. Madelene Wårheim, miljøarbeidet Holmestrand 

kommune. Anja Ranberg Seter, folkehelsekoordinator i Sandefjord kommune. Atle Sognli 

GRUPPAS INNSPILL:  

● Må tilrettelegge arenaer/plass der aktiviteten kan bedrives. 

● Snakke med ungdommene selv, hvilken type voksenkontakt ønskes.  

● Mange egenorganiserte miljø er veldig inkluderende. Hva skaper disse miljøene? Kanskje 

fordi de er vant til å være selvorganiserte.  

● Tilrettelagte arenaer kan kanskje gjøre det lettere å delta. 

● Ressurser/ansatte kan bidra positivt og skape trygghet. Anerkjenner at det er en 

selvorganisert idrett.  

● Vanskelig å finne aktiviteter til ungdom i u.skole vgs alder. Mange trener på treningssenter.  

● Kjønnsnøytralisering av aktivitetene er viktig. Viktig å tenkte på selvorganiserte aktiviteter 

også for jenter. Trenger steder å møtes, spille spill og snakke. Gjerne selvdrevene. Steder å 

henge uten å måtte kjøpe dyr mat og drikke.  

● Trygge møteplasser er viktig, men helst ikke for voksenstyrt. 

● Spørre ungdommene selv hva de ønsker av organisering.  

● Ofte en blanding av selvorganiserte og gjennomorganiserte mennesker.  

● Fin balanse å støtte nok, men ikke for mye.  

● Kan tilrettelegge for utendørs treningsapparater og andre aktiviteter nært der folk bor. Dyrt å 

være medlem på treningssenter. Åpen hall skal prøves i Horten. Har vært stor suksess i Re for 

yngre barn.  

● Horten har gamingrom som er veldig populært.  

● Legge til rette med utstyr, sted å være og voksne som skaper trygghet. 

● Aktiviteter som ikke har krevende anlegg må også tas hensyn til og prioriteres.  

● Kommunen kan bidra med å navigere seg i det kommunale systemet. Kanskje få midler.    
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Rapport 9 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Når man i kommunal regi skal gjennomføre medvirkningsarenaer sammen med 

frivillig sektor – hvilken type «gulrot» kan man lokke med som et gode for å få med flest mulig fra 

frivillig sektor?  

INITIATIVTAKERENS NAVN: Anders Engelstad, Horten kommune  

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn): Laila Rognaldsen Færder kommune, Kristin Varpe, 

Sjøbodteatret, Bente E. Knudsen, Vestfold og Telemark Teaterråd   

GRUPPAS INNSPILL:  

Færder kommune - hadde en medvirkningsarena cafe dialog - de hadde behov for finansiering og 

tradisjonelle - rekruttering var vanskelig - la opp til kursing av de frivillige - med kompetanse - 

regnskap eller hvordan  

Frivillig Norge 

https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-

utleie/frivillighet/farder-frivilligsentral/ 

Formalkrav er større og større -  

Et lite enkelt regnskapsprogram kan være en ide  

At man får tilgjengelig PC og printer  

Færder kommune - har et godt frivillighetsregister - dette gjør jobben enklere  

Veien til kommunen må ikke være for lang - ha en kontaktperson i kommunen som kjenner godt til 

det frivillige - at man senker terskelen og at det oppleves at det blir mindre byråkrati  

Færder  - En kanal inn til kommunen - hva skal dette være - har et team - men har et telefonnummer 

inn  

Kommunene kjenner til de frivillige organisasjoner - eksempelvis at ordfører kommer på en 

forestilling  

At man blir sett?  

NyBy - Færder har veldig gode erfaringer fra appen - og har hatt god erfaring gjennom persioden 

med COVID - Drammen har også brukt denne  

Det er viktig at man tar vare på de frivillige - her er det viktig at man tenker på hvordan mans kan 

stimulere til at man bevarer de man har og at man  
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Rapport 10 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvordan kan man fange opp de som vanligvis faller utenfor organiserte 

aktiviteter? 

INITIATIVTAKERENS NAVN: Madelene W. Bergfløtt 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn): Sofie Øverland, Helene Simonsen, Raymond Johnsen, Svein 

Are, Linn Wennerød, Kirkens Bymisjon, Torgeir Bull, Thomas Andrey, Jørgen K. Døhlie, Eivind , Sindre 

Bringaker.  

GRUPPAS INNSPILL:  

● 40-70 deltakere på klubb 37 hver kveld. Kravsfritt. Sentrum nært. Et sted å henge. Gratis mat. 

Et tiltak som tidligere var på skolene “veien til hjerte går via magen” 2-3 ganger i uken, er det 

gratis mat. Åpent man-fre. Lørdag er et ressurs spm. Foreløpig. (Kl.14-21.00)Ungdommene 

ønsker veldig lørdag kveld. Er det lurt med ungdom i sentrum på lørdag?  

● Både org. Og selvorganiserte ungdommer.  

● Det at det er selvorganisert er jo veldig verdifull.  

● Lokalisasjon er viktig, så det ikke er uoppnålig.  

● Hvordan kan vi styrke de selvorganiserte ungdommene og deres fritid?  

● Ha forskjellige tilbud, så man kan velge uten at det er bindende. Prøve ulike ting noen 

ganger, kan være med hver tirsdag, uten at man MÅ. Muligheten til å kunne komme å gå er 

viktig.  

● Kan ungdommer og frivillige bistå i helgeåpent? Miljøarbeid står i fokus på 37. Så kan være 

en utfordring å bruke ungdom til å drifte, men kan fungere med frivillige og en miljøarbeider. 

Frivillige kan bidra hvis de er gjennom Kirkens Bymisjon eller frivillighetssentralen o.l gjør at 

man har forsikringer, og man er sikret frivillige med kompetanse.  

● Tønsberg har utfordringen i at ungdomsklubbene har hatt et litt dårlig rykte, og mangel på 

klubb i sentrum  

● Horten har også hatt utfordring med ryktet, mtp. På rus, de voksne ikke bryr seg om. Men 

ungdommen opplever det ikke slik. Det er ofte voksen gr. Som blåser og sprer ryktene. Ofte 

vært uttalelser på nett som ikke har vært faktabasert, Leder har kontaktet de direkte for å få 

i gang en dialog. Jobber veldig aktivt med det.  

● Utenforskapet begynner på barnetrinnet, 5.klasse. Ungdomsproblematikk begynner tidligere 

enn foreldrene er klar over. Være viktig å tilrettelegge for yngre ungdom.  

● Kirkens bymisjon/skattekammeret skal opprette gaming klubb til barn som skal ha mentorer 

som er ungdom.  

● Eldre ungdom kan brukes til å inkludere, drifte tilbud til yngre. Ungdom som er gode i noe, et 

spill eller lignende kan lære bort, være mentor for yngre. (Dette gjøres på klubb 37 i Horten i 

dag, delt opp i barneskole og ungdomsskole tider)  

● Samme interesse gjør at alders perspektivet forsvinner.  

● Det er stas å være med de som er eldre, hvis de er interessert i å lære bort.  

● Viktig å synliggjøre aktivitetstilbud rundt i kommunen. Promotere seg godt rundt på alle 

arenaer. Stands osv.  
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Rapport 11 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvilke forutsetninger eller faktorer er viktig for at samhandling mellom frivillighet 

og det offentlige skal lykkes?  

Maktbalansen mellom det offentlige og frivilligheten er skjev - hva skal til for at samarbeidet skal 

lykkes? 

INITIATIVTAKERENS NAVN: Hilde Schjerven, Færder kommune  

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn):  

 Pernilla Hjermann, Kulturavdelingen i fylkeskommunen 

Gertruud Kunst, Holmestrand kommune, kultursjef 

Camilla Castellan, folkehelserådgiver Tønsberg kommune  

Ole Hans S. Fjellvang, Solerød Jubateater, Undris og If Hauk i Undrumsdal 

Mona Kluck, rådgiver folkehelse Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Katrine Skalleberg, rådgiver idrett og friluftsliv, Tønsberg kommune 

GRUPPAS INNSPILL:  

Helena: vi må jobbe med holdningsskapende arbeid overfor de frivillige - ofte høyt utdannede, men 

blir bare sett som “frivillig” og blir kanskje ikke møtt på en god nok måte. 

Ole Hans: på bygda er det nok litt annerledes enn i byene, vi har nok andre behov enn de. De fleste 

barn og unge er innom aktivitetene våre, det gjør rekrutteringen mye enklere. Dre som driver en 

aktivitet har også en lokal tilhørighet, noe som jeg ser som viktig. 

Katrine: enig, veldig stor forskjell mellom store og små byer, eller mellom by og bygd. I Tbg kjenner vi 

ikke de som sitter bak vervene - det gjør det vanskelig med dialog. 

Camilla: enig med Katrine, vi er begge nye, og vi trenger en arena hvor vi kan komme i dialog med 

frivilligheten, litt oftere, for å bli kjent. Og for å vite at vi vil det samme. 

Hilde: ja - vi må ha et felles målsetninger. 

Helene: for å skape felles mål må vi begge bli flinkere til å invitere inn de andre til dialog - for å ikke 

gå i beina på hverandre. Vi må skape ting sammen! 

Ha månedlige/jevnlige møter med frivilligheten 

Bruke biblioteket som møtested 

Gode, åpne møter som blir fasilitert av noen som kan det! Men agendaen må ikke være lagt. 
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Felles visjon i Tønsberg: Belinda Orten i Tønsberg har vært prosjektleder i dette arbeidet og har blant 

annet invitert med barn og unge fra skolene inn. Pga. kommunesammenslåingen arbeides det også 

nå med nye kommuneplaner innen ulike temaer, blant annet oppvekst. Disse vil ferdigstilles i 2021.  

Tore Birkeland: en utfordring for frivilligheten er kanskje at de forventer at det er et sted i 

kommunen som skal snakke med dem, mens det egentlig berører langt flere deler av kommunen. Vi 

trenger en helhetlig frivillighetsstrategi som ser på dette.  

Forstår vi hverandres språk? Det kan forhåpentlig også jevnlig og god kommunikasjon hjelpe. 

Tore: kanskje kommunen må tørre å forenkle byråkratiet også, for å ikke skremme bort frivilligheten. 

Ole Hans: ja til samarbeidsfora!  

Hilde: både Tore og Hilde har jobbet i Viken med noe de kalte “Aktive lokalsamfunn”  for tryggere og 

mer aktive lokalsamfunn for barna. Støttet av Gjensidigestiftelsen - drømmer om å få til noe lignende 

i Færder, og i fylket.  

Mona: folkehelse i fylkeskommunen - akkurat gjort avtaler med 13 frivillige organisasjoner. Jobber nå 

med oppstart og har fått mange gode ideer for hvordan vi kan møte alle disse nye partnerne. 
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Rapport 12 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: I skolen når man ALLE barn og unge - hvordan kan frivilligheten med tilbud til 

barn og unge få innpass her? 

INITIATIVTAKERENS NAVN: Mats Kneppen, DNT 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn):  

Linda Linnestad, Lisbeth Danielsen Grethe Kahrs Andersen, Gry E. Eide, Lone Andersen, Lise 

Risbakken, skole, Atle Sognli 

GRUPPAS INNSPILL:  

● Viktig å opplyse om de frivillige organisasjonene i skolen. Kanskje gjennom den nye 

fagkombinasjonen, kan bruke det. 

● Hvordan kan frivilligheten bidra til å oppnå kompetansemålene i skolen? 

● Mer ressurser inn i skolen, som gjør det mulig å innhente frivilligheten uten at det går på 

bekostning av det som de ellers skal gjøre. 

● Viktig å treffe de som er “utilgjengelige” for frivillige organisasjoner, og det gjør vi via skolen. 

Der treffes også foreldrene. 

● Frivilligkoordinator i kommunen kan være en kanal inn til kommunen. 

● Kommunen lager en mal for hvordan frivillige organisasjoner kan “vise seg fram”. Kan 

benyttes på digitale plattformer. 

● Eget valgfag i ungdomsskolen -  

● SFO kan kanskje også benyttes som arena for frivilligheten. Kommer en forskrift fra neste 

høst og mer friluftsaktiviteter - trygg ferdsel i natur 

● Hvordan kan de frivillige som har en kompetanse og som har et tilbud “komme inn” i skolen. 

● Snakke om hvordan kan frivillighet og skole kan snakke likeverdig om hvordan vi sammen kan 

gjøre barn og unge til gode frivillige, gode samfunnsborgere.  
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Rapport 13 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvordan kan kommunen tilføre kompetanse på områder frivilligheten 

etterspør?   

INITIATIVTAKERENS NAVN: Elisabeth Paulsen, 

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn):  

 Eyvin Bjørnstad, Daniel inglis,Belinda Orten, Lille Tove Skoglund, Cathrine Eriksen, Unni Bu. 

GRUPPAS INNSPILL: Kan være krevende å være frivillig å skulle gi innspill til kommune i forhold til 

enkeltbarn. Hvordan kan vi fri til frivilligheten i forhold til de barna som er utrygge i hverdagen. 

Hvordan kan de voksne være den gode trygge. Hvordan kan de voksne i frivilligheten oppleve 

mestring. Oversikt video hvor man kan tilegne seg kompetanse eller kurs som man kan melde seg på 

for å få økt kompetanse. Video kurs “on demand” - ferdig innspilt -  som man kan melde seg på. 

Viktig med den face til face refleksjonen som man kan ha. Webinarer med temaer og det er de 

frivillige som setter dagsordnen. Dialog med frivilligheten selv og spørre hva de trenger og tilby det 

de trenger. En leder som er en god rollemodell for barnet som har det vanskelig kan påvirke barna til 

å bli inkluderende. Nasjonale ambassasører som ikke kommer ned til kommune. Bestille en veileder 

fra kommune. Vi som fagfolk i kommune kan dra ut til frivilligheten og vise en interesse for det de 

holder. Næringslivet som en samarbeidspartner. 

 

Tverrfaglig samhandling  
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Rapport 14 Open Space Online – INNOVA 2020 Innovasjonsarena 

SAMTALE-EMNE: Hvordan kan vi kartlegge best mulig tidspunkt og arenaer vi kan/burde 

kommunisere med frivilligheten på? (hvordan nå ut til alle) 

  

INITIATIVTAKERENS NAVN: Belinda K Orten  

  

DELTAKERE I SAMTALEGRUPPEN (Navn):  

 Det kom ingen deltakere til denne samtaleøkten 

GRUPPAS INNSPILL:  

 


