
A-KRIM VESTFOLD



7.8.17: Workshop med 10 lærlinger for innspill i arbeidet med å 
videreutvikle og tilpasse Medbyggerne til elever i videregående 
skole

• Vi ønsker at ungdommen skal bli 

gode ambassadører for saken

• Vi jobbet med 

målgruppeforståelse - hvordan nå 

frem til elever

• Idemyldring om tilrettelegging av 

undervisning

• Ideer til hva slags 

kampanjemateriell vi evt. skal 

utvikle



August (tømrer)         Lasse (anleggsgartner) 



2.11.17: 
Halv kursdag med BA-lærere og opplæringskontor i på 
Fagforumsmøte BA

Fokus: Påvirke lærere til å bli engasjerte i 

Medbyggerne, gi dem følelsen av at 

dette ikke er et pålegg fra arbeidsgiver 

og skoleeier, men et viktig bidrag for 

samfunnet, noe meningsfullt. 



• Kompetansemål

• Vurdering

• Lysbilder

• Besøk

• Arbeidshefte

• Film med action

• Andre tiltak/ideer

«Det vi sier og gjør selv hver dag, de verdiene 

vi styres av og de holdningene vi viser»



Det jeg drømmer om 
og sparer til og gjør…
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Alt jeg må
bruke penger på
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Det jeg ikke
har lyst til gjøre selv, men 
heller ikke vil bruke så 
mye penger på…
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Drenere huset……………
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Den hekken… de frukttrærne …. 
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Oppussingen
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Nytt kjøkken 
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Reparasjon av bilen
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Ikke gøy å bruke mann og far hele 

sommeren på dette…





De rike folka har da nok 
penger, næringslivet 
klarer seg...
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Så begynner vi – bevisst eller ubevisst  - å bygge opp argumenter og 

forsvar for å bruke svarte tjenester





Desssuten, 
er det egentlig å bryte 
loven … ?
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…å kjøre litt fort….
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… laste ned en film…. 





.. det bare er for fristende 

.. hvitt er for dyrt

.. alle gjør det

.. vi kan vel hjelpe hverandre

.. er det så nøye a?
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Finne kjøre på facebook….. 
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Vi bruker de steinleggerne….
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Vi spør svogeren vår, 

han maler sikkert litt i helgen… 
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Naboen på hytta ordner den vannskaden for oss
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Joda. Straff, pisk, skam og 
trusler gjør noe med de 
fleste av oss
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• Tipstelefon
• Anmeldelser
• Strengere straffer
• Tilsyn
• Slutte med kontanter
• A-krim-senter

Tips sendes statsetatene via fellesforbundet og NHO  

Thormod.Hansen@eba-tvb.no eller  rolfgeir@ff7.no

mailto:Thormod.Hansen@eba-tvb.no
mailto:rolfgeir@ff7.no


Dårlig samvittighet kan 
også virke på meg når jeg 
tenker på det
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• Ingen sikkerhet

• Ingen pensjon

• Kan bli straffet

• Ikke rett på hjelp fra 

fagorganisasjon

• Får ikke banktjenester

• Ingen NAV-rettigheter

• Ingen lønn under sykdom

• Ingen feriepenger

• ingen pensjonspoeng

• Ikke rett til dagpenger 

ved arbeidsledighet

• Ingen arbeidsulykkes-

forsikring

• Ikke mulighet til å låne 

penger i banken

• Ingen arbeidsavtale 

• Ingen sluttattest 

• Ingen dokumentert 

arbeidserfaring 

• Regnes som kriminell



Jeg registrerer jo at 
flinke folk driver 
holdningskampanjer…
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Og av erfaring vet jeg jo 
at kunnskap kan endre 
holdninger… 
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• Feriepenger

• Medbestemmelse 

• HMS

• Tilsyn

• Personvern

• Anskaffelser

• Revisor

• Kommer først går sist

• Viderefører tradisjoner

• Er innovative

• Tar sjanser

• Er stolte

• Stiller opp for lokalsamfunnet

Seriøse og organiserte bedrifter 

tilbyr:
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Minne meg selv om koblingen 

mellom verdiskaping og velferd



Begynne å koble 
begrepet 
«næringslivet» til 
de lokale bedriftene
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"Oss"

"Dem" «Norsk næringsliv»

Bedriftene lokalt

Bedriften min

Jobben min



Det handler 
om hva slags 
samfunn jeg 
vil være en 
del av og 
være med på 
å skape. 
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Den norske modellen, der organiserte arbeidstakere og 

arbeidsgivere bestemmer sammen med politikerne – har gitt 

oss et godt land å bo i.



Finnes det 
alternativer?
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Hvordan skal de unge få brukt tiden sin- energien sin og få lov til 

å tjene mest mulig penger – lovlig?
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Lær lærere og elever 

å drive lovlig



Vil du også bli en Medbygger i hjertet?
Vite, forstå, tenke langsiktig, handle verdibasert. Hver dag, ikke i ord - men i handling. 
Ikke i ett undervisningsopplegg, men i alt du sier og gjør og mener hver dag.



Lykke til i arbeidet med 
å bli - og få med flere Medbyggere!


