Sluttrapport “Aktiv Sensommer 2012”
Forord:
Denne rapporten er ment å fortelle om erfaringene rundt Aktiv Sensommer som
ble avholdt I perioden 6-17 august 2012. Prosjektet var et samarbeid med Nav
Flyktningteam og var rettet mot barn i aldersgruppen 11-16 år.
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Nav Flyktningteam for godt
samarbeid og Heidi og Erling Hardeland for aktiv deltakelse alle 14 dagene som
sanitetsvakter. Alf Magne Severinsen, vår bussjåfør, Georg Breivik for gode råd,
Per Øyvind Eriksen i Norsk Folkehjelp, og sist men ikke minst Extrastiftelsen som
gjorde dette prosjektet mulig.

Bakgrunnen for prosjektet /målsetting:
Frivilligsentralen ble kontaktet av Nav Flyktningenhet i 2010 med forespørsel om
samarbeid 2011 da deltakerne i introduksjonprogrammet trengte aktivitet i
perioden 1-17 august. I sammen periode trengte barn over SFO alder (11-16 år)
aktiviteter da foreldre vanligvis kun har 1 mnd ferie og starter igjen i august. Det
ble derfor planlagt et prosjekt i samarbeid med leder for flyktningteamet og
veileder i flyktningteamet. Prosjektet ble kalt ”Aktiv Sensommer”
Målsettingen var å gi både norske barn og innvandrer barn et ferietilbud hvor de
kan treffe venner fra Norge, snakke norsk og bli kjent med sitt hjemmedistrikt.
Ønsket var også å gi barn som ikke hadde vært på ferie pga foreldrenes økonomi
ferieopplevelser som de kunne fortelle klassekameratene sine om når de var
tilbake på skolebenken.

Gjennomføring /Metode
Det ble laget en informasjons folder som ble delt ut til Barnevernet,
Krisesenteret, Nav og Hero mottaksenter. Det var reportasje i avisen samt
annonse og intervju i radioen om prosjektet. Det var også informasjon om
prosjektet på Facebook .

Påmeldingen til prosjektet var satt frem til 31.6. Dette viste seg at ble for kort, da
det da var kommet inn veldig få påmeldinger. Etter dette ble samarbeidspartnere
kontaktet og det ble satt en stor annonse i lokalavisen.
Det var i utgangspunktet ønsket at 40 barn skulle melde seg på og det var tilslutt
44 påmeldte. Nå viste det seg etterpå at ikke alle disse møtte opp. Så Totalt 36
barn deltok i prosjektet.
Det viste seg at det var flere som var påmeldt som hadde småsøsken som ville
delta. Etter tillatelse fra foreldrene og med lovnad om at eldre søsken ville ta
ansvar, fikk de delta. Alders spredning var derfor fra 9-16 år.
Noe det ikke var tenkt på var at det var Ramadan i perioden av prosjektet og
flere av deltakerne fastet. Dette foreløp greit da de voksne som fastet tok med
seg barna et annet sted når det var matservering. Men det ble handlet en del
kyllingpølser som ikke ble spist. Disse havnet i fryseren. Det var i planleggingen
av prosjektet tenkt at det skulle lages mat fra ulike land. Dette ble vanskelig og
upraktisk å gjennomføre. Det ble servert kyllingpølser, hamburgere, gryterett og
lapskaus.
De ulike arenaene var på forhånd besøkt slik at det var klargjort på forhånd hvor
det skulle spises, toalett forhold, hva som skulle gjøres, og hvilke sikkerhets
regler som måtte tas. Det var før igangsettelse kjøpt inn førstehjelpsskrin, mat,
baller, fiskekroker, fiskehåver o.l. samt kull og grillutstyr. Alle arenaene var
booket, også busser til de ulike stedene. Noe av målsettingen var å bli kjent i
distriktet, derfor var stedene: Bukkøy og Lindøy og Haugaland zoo (Karmøy
kommune) Tysværtunet (Tysvær kommune), Ravnafloka og Djupadalen og Leos
Lekeland (Haugesund kommune)
Det møtte hver dag 14 voksne fra Breidablikk læringsenter på Norsk Folkehjelps
lokaler. Her ble de informert om dagens aktivitet og ansvaret til hver enkelt.
Etterpå kjørte vi i buss bort til Flotmyr bussstasjon hvor deltakerne ble hentet kl
09:45. Vi kjørte kl 10:00 og var tilbake kl 14:00.
Her er oversikten over arenaene:

Uke 32
6/8 Bukkøy
7/8 Tysværtunet
8/8 Lindøy
9/8 Haugaland zoo
10/8 Djupadalen
Uke 33
13/8 Lindøy
14/8 Leo Lekeland

15/8 Djupadalen
16/8 Ravnafloka
17/8 Bukkøy

Det var lagt opp til ulike aktiviteter på de ulike arenaene. På Tysværtunet
badet deltakerne i svømmehallen og klatret i klatrevegg. På Lindøy fisket
deltakerne, padlet kano, trakk krabbeteiner og spilte volleyball. På Bukkøy
lærte deltakerne om vikingtiden, skjøt med pil og bue, kastet øks, lekte
tribonius og andre leker.
I Djupadalen var det ungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp som tok ansvar
for aktiviteten. De hadde laget søk etter skadet person, sårsminke og
sårbinding og søk etter brus og sjokolade med GPS. Dette var veldig
populært.

Resultater og resultatvurdering:
Prosjektet kan bare beskrives som: Suksess! Både barn, ledere og
samarbeidspartnere var veldig fornøyde og klar for å gjøre det samme
neste år. Fem av barna var kun påmeldt av foreldrene sine til den første
uken, men alle kom på fredagen og lurte på om de kunne delta uke 33
også.
Selv om alle barna var påmeldt en hel uke var det ikke alle som kom hver
dag. Dette var litt uoversiktlig, men alle barn ble registrert og talt både ved
avgang og ankomst. Det viste seg at det var flere kvinnelige ledere med
muslimsk bakgrunn som ikke ville bade i svømmehallen. Disse fikk være
igjen på Norsk Folkehjelp for å koke mat til neste dag, mens mennene ble
med.
Flere av barna hadde innvandrerbakgrunn og disse fikk snakket norsk
sammen med de norske deltakerne. Den siste dagen utvekslet flere
telefonnummer og ble venner på Facebook.
Det ble bekreftet at flere av barna ikke hadde vært på ferie og at dette var
deres eneste ferie. Flere av barna hadde aldri før padlet kano og trukket
krabbeteiner og fisket ”Aktiv sensommer” ble som planlagt et tilbud til barn
hvor de fikk bruke kroppen sin, oppleve nye ting og steder, få nye venner
og enormt mye glede.
Konklusjon:

Det er et sterkt ønske at dette prosjektet blir videreført i en eller annen
form da det er et behov for aktiviteter for barn i denne aldersgruppen.
Kommunene har ikke noe tilbud til denne aldersgruppen. Det er et ønske å
fortsette samarbeidet med NAV Flykningteam og evt. andre organisasjoner
som kan bidra. Uten Extrastiftelsens hjelp hadde ikke dette tilbudet vært
mulig, det er nødvendig med midler for å kunne gjennomføre dette.
Hva som skjer i fremtiden er usikkert, prosjektleder slutter i stillingen som
daglig leder på frivilligsentralen. Men jeg er sikker på at det er mulig å
videreføre prosjektet i en eller annen form.

Bilder fra Aktiv sensommer:
OBS bilder har dato stempel som ikke riktig, dette skyldes feil innstilling på kamera.

