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Prosjektet er støttet med midler fra
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Forord
Jeg vil først og fremst takke Extrastiftelsen som i innvilget, støttet og gjorde det mulig å gjennomføre
Fortet-SMS prosjekt. Vi hadde som overordet mål å få barn/ungdom med innvandrer bakgrunn ut i et
mer aktivt liv og hjelpe finne en fritidstidsaktivitet.
Spesielt vil jeg takke den tverrfaglige styringsgruppen i prosjektet som har vært til stor støtte, hjelp
og gode diskusjons partnere.
Styringsgruppen i Fortet SMS pr. august 2017
Navn
Med Hjerte For Arendal

Lisbeth Iversen, leder av styringsgruppen
Fortet SMS

Kirkens Bymisjon Aust- Agder

Arild Olsbu, styreleder Kirkens Bymisjon

Arendal Bokseklubb

Thorbjørn Gyberg

Hisøy IL

Jon Arnfinn Solli

NAV Arendal

Geir Svendsen

Arendal Voksenopplæring

Hilde Mjøs

Agderforskning

Eugene Guribye

Arendal kommune- Rådgiver Folkehelse og
Levekår

Tone Merete Worren Kløcker

Aust- Agder Idrettskrets

Karete Johansen

Asgeir Solhaug Aasen du har vært enormt stor hjelp underveis i prosjektet med din positive innstilling
og trygghet på at du alltid følger opp og gjør en skikkelig jobb. Katrine Saur og dere andre på
bofelleskapene som alltid har tatt godt imot meg. Roar Axelsen og Lions i Arendal som med stor
entusiasme har blitt en viktig støttespiller.
Takk til Line Hurrød som er en solid støttespiller og gir alltid gode råd, hjelp og innspill underveis i
prosjektet.
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Sammendrag
Bakgrunn og målsetning
Prosjektet startet opp i en spennende periode høsten 2016 hvor antall flyktninger både i Arendal og
resten av landet var på sitt høyeste. Vi hadde en situasjon som mange vil betegne som litt «ut av
kontroll». Prosjektperioden har i perioder bæret stor preg av «nybrottsarbeid» da det ikke var noe
etablert apparat på plass i starten til å håndtere alle utfordringer som dukket opp. Fortet-sms
(Styrke/mestring/samhold) er prosjekt hvor frivilligheten i Arendal går sammen for å skape et bredt
aktivitetstilbud til barn/ungdom med innvandrer/ flyktning bakgrunn. Aktivitetene skal være gratis
og ikke ha noe krav om å måte kjøpe inn nytt dyrt utstyr for å delta. Vi skal etablere gode verdier og
holdninger blant deltagerne. Selvtillit og trygghet skal bygges opp gjennom gode opplevelser- skape
en mestrings følelse. Målet er på sikt at de skal bli en del av det ordinære aktivitetstilbudet i Arendal.
Prosjektet skal rekruttere 60 barn.
Gjennomføring
Prosjektleder har samarbeidet tett med mange forskjellige instanser i Arendal Kommune,
Voksenopplæring, mottaksskoler, NAV, private mottak, Arendal Idrettsråd, Aust-Agder Idrettskrets,
kommunale bofelleskap, idrettslag (Hisøy IL, Arendal Bokseklubb, IK Grane, Kirkens Bymisjon,
Arendal Tritans, ØIF, Arendals Innebandyklubb osv), Lions, Rotary, Refuges Welcome to Aust-Agder.
Det har vært en spennende tid hvor nye nettverk har vært etablert og nye systemer- modeller for
organisering har vært prøvd ut. Det har i selve målgruppen har det vært stort «gjennomtrekk» da
mange enslige mindreårige flyktninger kom uten oppholdstillatelse, fikk først midlertidig opphold og
noen har blitt værende mens andre ble sendt andre deler av landet- eller returnert til hjemlandet
sitt. Bilde av samarbeidspartnere har derfor også endret seg i takt med situasjonen rundt
målgruppen har endret seg. Fra og tilby aktiviteter til større grupper med flyktninger har vi den
senere tid kunne jobbe mer målrettet med mindre grupper – og direkte med enkelt personer.
Oppnådde resultater
Fortet-SMS har begynt å etablere en ny modell og system for hvordan en skal få flyktninger ut i
aktivitet. Prosessen er startet og mye er oppnådd gjennom prosjektperioden. Veldig mye dreier seg
også om å etablere nye holdninger og kultur i frivillighetsverden for mer inkludering. Vi ser slike ting
tar tid men vi er veldig godt i gang og ser med stor entusiasme frem til å jobbe videre med disse
utfordringene fremover.
Vi har i prosjektperioden på våre 62 gjennomførte arrangementer hatt ca 1400 – dog ikke «unike»
flyktninger brukere med på våre aktiviteter. Bredden av aktiviteter har vært enormt stor, boksing,
parkour, klatring, havrafting, frisbeegolf, øksekasting, bue skyting, militær basis løype, beach
volleyball, viking leker, zip line, dans, elektronisk dart, air hockey, karaoke, fotball spill, båtturer,
fisketurer, overnattings turer, ovnsbake pizza, matlaging, skattejakt, julebord, lille julaften fest.
Samtidig som vi har deltatt på 6 konferanser/ seminarer i prosjekt perioden.
Vi oppdaget tidlig i prosjektperioden at transport var en kritisk suksess faktor for å få flyktningene ut i
aktivitet. Kollektiv tilbudet er dårlig i Arendal på kveldstid og i de tilfellene barna bor hjemme med
sine foreldre mangler de ofte bil. Samtidig som språket også vil oppleves som en barriere. Fortet-sms
tok denne utfordringen alvorlig og har fått utviklet en egen «transport aktivitets app» for
flyktningene hvor Lions er koblet inn som sjåfører. Selve tjenesten er gratis for flyktningene og hele
«transport tjenesten» styres ut fra appen. Systemet gir full oversikt/ kontroll, automatiserer
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prosessen, gps kartfunksjoner innbygd og kvalitets kontroller at alt går riktig for seg. Samtidig som
«administrator» kan ta ut oversikter/ statistikker og ta beslutninger ut i fra fakta. En annen effekt
som heller ikke må undervurderes er hvordan flyktning barna får en trygg /stabil voksen person –
mentor som får de ut i aktivitetsverden som finnes i Arendal.
LINK til app filmene:
https://drive.google.com/open?id=0B6g7hcAlsN4gSmNsZ1B6U3lmMFk
https://www.youtube.com/watch?v=DDwcHQ9eeeA&feature=youtu.be
Det er viktig at aktivitetstilbudet som tilbys skaper en god opplevelse- mestringsfølelse for
flyktningene. Fortet-sms har gjennom sin tverrfaglige organisering hatt mulighet til å levere dette.
Samtidig har vi stilt oss en del spørsmål, hva er det egentlig flyktningene ønsker seg av
fritidsaktiviteter. Samme spørsmålet er like relevant for inaktiv ungdom å få svar på. Når vi
undersøker rundt dette spørsmålet både i «Ungdata undersøkelsen», forsknings miljøer og NIF blir
det med samme nedslående resultat- ingen har noen gang foretatt en undersøkelse og kartlagt dette
viktige spørsmålet. Fort-sms fikk med seg Arendal kommune og vi har gjennomført en elektronisk
aktivitetsundersøkelse blant alle ungdomsskole elevene. Vi sitter nå på svar fra 600 elever som kan
brytes ned på de inaktive, innvandrer/ flyktning bakgrunn, kjønn, alder og skole. Hva slags
fritidsaktiviteter er ønsket, hvor ofte ønsker de aktivitet, hvorfor sluttet de, barrierer for komme seg i
aktivitet og mye annet får vi svar på nå.
LINK til aktivitetsundersøkelse promo film:
https://drive.google.com/open?id=0BxpS6nkB9B6nSHh1cmV3bGdielE

Vi har også sett blant flyktningene et stort ønske om å få i gang cricket som aktivitet. Fortet-sms har
gjennom Hisøy IL bidratt til at vi får egen cricket klubb i Arendal. Klubben består av 50 personer fra
India, Pakistan, Afghanistan, England, Sri Lanka som selv skal være ansvarlig for å være ledere,
trenere og frivillige i klubben. De skal senere invitere inn oss trauste nordmenn til å lære og spille
cricket. Fort-sms har også vært behjelpelig å søke inn 75000 i eksterne midler slik at de har fått
mulighet til å kjøpe seg utstyr til å spille. Treningstid både ute og inne er også ordnet.
Stinta skole er mottaksskole som scorer lavt på levekårsundersøkelsen i Arendal. Her har vi etablert
en egen elevbedrift – sammen med Ungt Entreprenørskap som er blitt Fortet-sms sin «arrangør
samarbeidspartner». Her får elever- hvor hovedtyngden er i prosjektets målgruppe praktiske arbeids
oppgaver som dekke border, hjelpe til lage mat, rydde, være hjelpe instruktører og ellers hjelpe til
der det trenges. De er med allerede i planleggingsfasen og tidlig involvering medfører et stort
eierskap til det som skjer. Dette har vist seg å gi elevene stor mestrings opplevelse og troa på seg
selv. En teoretisk skolehverdag er ofte ikke arenaen hvor disse elevene bygger selvtillit, selvbilde og
selvfølelse.
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Veien videre
Vi har enormt stolt og fornøyd med at Extra Stiftelsen har innvilget oss et 3 årlig prosjekt fra 2018.
Prioriteringene fremover er helt klare og styringsgruppen er blitt ytterligere styrket gjennom at vara
ordfører i Arendal Kommune Terje Eiken og leder for Ungdommens Bystyre Mathias Staddeland er
blitt med. Vi ønsker å få endret systemene – som gir varige endringer og samtid etablere nye
holdninger og kultur for inkludering.
•
•
•
•
•
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Appen skal styrkes med flere sjåfører og flyktninger som skal ut i aktivitet.
o Se innpå mulighetene og få andre byer i landet til å kjøre samme modell
Aktivitets undersøkelsen skal bearbeides og gi oss svar på hva flyktningene ønsker seg av
aktivitet
Inkludering som viktig sak lag/ foreninger i Arendal skal bli flinkere på
Cricket klubb skal styrkes- vokse og få flere medlemmer og aktivitet.
Elevbedriften skal få enda flere arrangementer å jobbe med

Innholdsfortegnelse

Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/ målsetning

s7

Kap 2. Prosjektgjennomføring/ metode

s7

2.1 Prosjektleders oppgaver

s7

2.2 Viktige samarbeidspartnere

s8

2.3 Profilering/ markedsføring

s8

Kap 3 Resultater/ resultatvurdering

s8

3.1 Åpne arrangementer i felleskap med andre

s8

3.2 Fortet-sms arrangementer vi er spesielt stolte av

s9

3.3 Deltagelse på konferanser og seminarer

s 10

3.4 App

s 11

3.5 Aktivitetsundersøkelsen

s 12

3.6 Cricket klubb

s 12

3.7 Elevbedrift

s 12

3.8 Andre resultater oppnådd i Fortet-sms prosjekt

s 13

Kap 4. Oppsummering/ Konklusjon/ Videre planer

s 13

4.1 Oppsummering

s 13

4.2 Konklusjon

s 14

4.3 Videre planer

s 15

Vedlegg
-

6

Oversikt arrangementer kun kjørt for flyktninger

s 16

Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/ målsetning
Hisøy IL ønsket i Fortet-sms (Styrke/mestring/samhold) prosjekt å forene krefter sammen med
Arendal Bokseklubb, Kirkens Bymisjon, Hisøy Frivillighetssentral, Aust-Agder Idrettskrets, NAV,
Arendal Voksenopplæring, Arendal Kommune og «Med Hjerte For Arendal». Det er prosjekt hvor
frivilligheten i Arendal går sammen for å skape et bredt aktivitetstilbud til barn/ungdom med
innvandrer/ flyktning bakgrunn. Aktivitetene skal være gratis og ikke ha noe krav om å måte kjøpe
inn nytt dyrt utstyr for å delta. Vi hadde erfart at mange barn/ ungdom med innvandrer- og
flyktningebakgrunn sliter med å bli etablert i det norske samfunnet. Dette kan være språk, kultur
eller religionsmessig betinget. De er i mange tilfeller fysisk inaktive og befinner seg ikke på arenaene
hvor andre barn/ ungdom befinner seg. Faren er stor for at de blir stående på sidelinjen som en del
av en «subkultur» med lite kontakt med andre grupper. Dette gjelder både i forhold til et utdannelse
løp og senere problemer med å komme seg inn i arbeidslivet. Prosjektet startet opp i en spennende
periode høsten 2016 hvor antall flyktninger både i Arendal og resten av landet var på sitt høyeste.
Arendal kommune bosatte i 2016- 150 flyktninger, 2017 – 123 flyktninger «mot normalt» ca 40.
Samtidig hadde Arendal Kommune ca 100 enslige mindreårige flyktninger boende i private mottak.
Vi hadde en situasjon som mange vil betegne som litt «ut av kontroll». Prosjektperioden har i
perioder bæret stor preg av «nybrottsarbeid» da det ikke var noe etablert apparat på plass i starten
til å håndtere alle utfordringer som dukket opp. Vi skal etablere gode verdier og holdninger blant
deltagerne. Selvtillit og trygghet skal bygges opp gjennom gode opplevelser- skape en mestrings
følelse. Målet er på sikt at de skal bli en del av det ordinære aktivitetstilbudet i Arendal.
Prosjektet skal rekruttere 60 barn.

Kap 2. Prosjektgjennomføring/ metode
2.1 Prosjektleders oppgaver
Prosjektleder har vært involvert i alle prosjektets faser og hatt veldig varierte arbeidsoppgaver
-

Etablere nettverk og utvikle samarbeidsmodeller
Planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter
«Idemaker» app- lage spesifikasjoner, testing, lage dokumentasjon, opplæring
«Idemaker» aktivitetsundersøkelse med på å lage spørsmål, elektronisk undersøkelse,
gjennomføring, oppfølgning osv.
Etablere og oppfølgning av «elevbedrift»
Etablere og følge opp cricket klubb
Facebook sider oppdatert
Media kontakt
Planlegge seminarer

2.2 Viktige samarbeidspartnere
Det har i prosjektet vært samarbeidet med mange forskjellige aktører for å sikre bredde i tilbudet.
•
•
•
•
•
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Arendal Kommune, Ordfører, Skolesjef, Folkehelse koordinator, integrerings ansvarlig,
kommunale bofelleskap
Voksenopplæring
Stinta og Moltemyr Mottaksskoler
NAV
Private mottak

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arendal Idrettsråd
Aust-Agder Idrettskrets
Hisøy IL
Arendal Bokseklubb
IK Grane
Kirkens Bymisjon
Arendal Tritans
ØIF
Arendals Innebandyklubb
Lions
Rotary
Refuges Welcome to Aust-Agder
Med Hjerte for Arendal

2.3 Profilering/ markedsføring
Fortets-SMS har hatt en klar plan om å være synlig og gjøre seg kjent både lokalt/ nasjonalt om hva vi
holder på med. Ganske tidlig kom vi opp med egen Facebook side, logo og en klar strategi for
hvordan få flest mulig følgere til FB siden vår. Til opplysning har våre samarbeidspartnere også delt
Fortets-sms sine saker på deres sosiale medier. Vi har hatt mange store fine oppslag om prosjektet
både i Agderposten og Arendal Tidende. Gjennom både arrangere egne seminarer på Arendals uken/
Arendals konferansen og være med arrangør er vi blitt et veldig kjent prosjekt etter hvert. Vi ser også
dette å lage egne filmer for å promotere enten Aktivitets undersøkelsen eller Appen gir mye
oppmerksomhet. Samtidig som utenforstående enkelt kan bli oppdatert i forhold til hva vi holder på
med.

Kap 3. Resultater/ resultatvurdering
Vi har i prosjektperioden på våre 62 gjennomførte arrangementer hatt ca 1400 – dog ikke «unike»
flyktninger brukere med på våre aktiviteter. Bredden av aktiviteter har vært enormt stor, boksing,
parkour, klatring, havrafting, frisbeegolf, øksekasting, bue skyting, militær basis løype, beach
volleyball, viking leker, zip line, dans, elektronisk dart, air hockey, kareoke, fotball spill, båtturer,
fisketurer, overnattings turer, ovnsbake pizza, matlaging, skattejakt, julebord, lille julaften fest (se
vedlegg for mer detaljert informasjon).
3.1 Åpne arrangementer i felleskap med andre.
Vi har hele tiden hatt et ønske om skape flest mulig åpne arrangementer hvor både flyktninger og
annen Norsk ungdom er representert. Det er på denne måten at integrering skjer i praksis når
ungdom møtes, knytter bånd og lærer hverandre å kjenne.
Aktivitet
Idrettsleiren på Hove
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Hvem deltatt
Flyktninger

Dato
Juni 2016

Antall
10

Kommentar
Vi fikk søkt inn eksterne
midler slik at alle flyktning
gutter fikk mulighet til å
delta gratis

Bursdags «surprise»
aktivitetsdag

Flyktninger og fam
Saur og Josephsen

Juni 2017

30

Åpen aktivitetsdag

Flyktninger/Ungdom Juni 2017
i Arendal

20

Idrettsleiren på Hove

Flyktninger

Juni 2017

10

Aktivitetsdag

Hisøy Fotball junior
og flyktning gutta

August
2017

20

Her var det grilling,
«surprise» bursdags
selskap og konkurranser
flyktning gutta mot
familiene Saur /
Josephsen
Annonsert på FB, direkte
innbydelser på skoler, lag
& foreninger. Her ble det
konkurrert i øksekasting,
bue skyting, beach fotball,
frisbee golf og patenque
osv. Felles grilling hører
også naturlig med.
Vi fikk søkt inn eksterne
midler slik at alle flyktning
gutter fikk mulighet til å
delta gratis
Her ble det konkurrert i
øksekasting, bue skyting,
beach fotball, frisbee golf,
patenque og arrangert lag
«på tvers». Felles grilling
hører også naturlig med.

3.2 Fortet-sms arrangementer vi er spesielt stolte av:
Aktivitet
Ekstrem Fortet

Hvem
Dato
Antall
Flyktninger/
07Oktober 25
Ungdom i Arendal

Kommentar
Det kom en egen stor
artikkel i lokalavisen.

Vi ønsket å sette fokus i prosjektet i dette med hvordan bygge selvbilde, selvtillit og selvfølelse.
Mange i målgruppen har utfordringer med disse tingene og samtidig opplevd ting i livet som er
vanskelig å mestre. Det var derfor et bevist valg at vi fikk inn Simen Almås som foredragsholder.
Ingenting er så sterkt som selvopplevde historier- og personer som har «stått i stormen» hvor utfallet
ikke var gitt på forhånd. Simen har både vært involvert i en brannulykke som ungdom hvor lå lenge
livstruende forbrent. Etter dette opplevde Simen også Utøya og som en av få personer som Anders
Behring Brevik møter men velger ikke å livet av.
Etter sterkt og inspirerende foredrag fra Simen som satte ord på dette hvordan takle, mestre og
komme seg videre i livet etter opplevd tøffe ting ønsket vi utfordre «komfortsonen» til deltagerne
med:
-

Parkour
Boksing
Klatring
Havrafting

Dette var et sterkt arrangement – med mye tid til ettertanke for alle som deltok.
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Aktivitet
Fortet-sms «annerledes
julebord»

Hvem
«Alle» som vært
involvert i Fortetsms

Dato
23Nov

Antall
60

Kommentar
Elevbedriften var med som
arrangør. Ble en magisk
aften med så mye fornøyde
mennesker. Aldri har så
mange takket meg når
kvelden var over

Vi har også hatt en bevist tanke om å «koble» ulike grupper sammen både i forhold til alder og
livssituasjon. Fortet-sms «annerledes julebord» hvor vi inviterte inn alle som på en eller annen måte
har vært involvert i prosjektet var stor suksess. Her ble mange nye relasjoner og bånd skapt mellom
mennesker i mange ulike faser i livet- og alder. Spennvidden var stor fra tidligere rusmisbrukere til
Hisøy menighet og enslig mindreårig flyktning. Fra ungdomsskole elev til pensjonist. Her var det
«julemat» laget av Syriske damer. Julegløgg, pepperkaker, julesanger fra Hisøy Menighets barnekor.
Fortet var festpyntet for anledningen og mange fine taler ble holdt.
Se egen film laget :
https://www.youtube.com/watch?v=Y0eHw4gXTeU
Aktivitet
Sommerfest

Hvem
Arendal
befolkning

Dato
Juni 2017

Antall
150

Kommentar
Møte på tvers av
generasjoner

Vi arrangerte sammen med Frivillighetssentraler åpen- gratis sommerfest på Fortet. Her opptrådde
Steffen Jacobsen (eks Idol deltagere med 4 plass). Syriske damer laget mat som ble solgt. Hele
arrangementet ble ledet av 2 tidligere flyktninger som også fortalte sin historie – og hadde også litt
artige episoder i sitt møte med Norge.
3.3 Deltagelse på konferanser og seminarer

Aktivitet
Arendals konferansen

Hvem
Lanserte app

Dato
Jun 2016

Antall
40

Arendal uken

Inviterte inn til
eget seminar

Aug 2016

30

«Åpen inkluderende by»

Sammen med
Arendal
kommune og
andre
organisasjoner
sette fokus på
inkludering.
Forskjellige
innovative

April 2017 50

Arendalskonferansen –
«Fremtidens kommuner»
10

Jun 2017

50

Kommentar
For første gang ble «visjon»
om transport app for
flyktninger presentert
Sammen med
samarbeidspartnere
presenterer samarbeids
prosjekt
Hvordan få til en åpen
inkluderende by hvor det
er rom- og plass for alle.

Mange ledere i kommuner
i Norge fikk presentert
appen. Mye gode og

prosjekter i
Arendal
Arendalsuken
«Med hjerte for Arendal»
nyhetsbrev

Deltagere
Arendals uken
Går ut til
frivillighets
Arendal

August
2017
Nov 2017

400
1000

positive tilbakemeldinger.
Egen film laget for
anledningen.
Laget egen film presentert
app på storskjerm
App presentert i
nyhetsbrev og laget egen
film for å promotere ønske
om få flere sjåfører

Fortet-sms har hele tiden hatt et ønske om å holde «høy profil» og gjøre seg kjent. Det å bygge
nettverk- og være tilstede på de rette forumene er viktig.
3.4 APP
Vi gjorde tidlig den erfaringen at transport er en kritisk suksess faktor for å få flyktninger ut i aktivitet.
For å få et effektivt og oversiktlig system med den nødvendige grad av automatisering, har vi som
kjent utviklet en egen «Transport -aktivitets -App for flyktninger. Målet var at den skal organisere,
styre, automatisere, kvalitets kontrollere hele prosessen for både arrangør, flyktning og transportør.
Her får vi full oversikt over både aktivitet, kjørelister koblet mot Google «maps», hvem som deltar, og
oversikt over tilgjengelige «transportører». Nå er målet å rekruttere flere sjåfører for å kunne tilby
transport med «mentor» til enda flere flyktninger.
Målgruppen som deltar kan også i appen kommunisere direkte med oss i forhold til ønsker om nye
aktiviteter. Vi har mulighet til å ta ut statistikker som viser hvilke aktiviteter som er populære, hvem
som tilbyr aktivitet – og hvem som kjører. Vi vil da i alle sammenhenger kunne ta avgjørelser basert
på fakta og ikke på «synsing» om hva som fungerer, og samtidig få oversikt over hvilke aktiviteter
som er vellykkede.
Det har vært jobbet systematisk med å bygge opp nettverk og få med støttespillere rundt Fortet-SMS
Integreringsprosjekt. Lions og Rotary er med og stiller opp med frivillige sjåfører som alle har
godkjent vandelsattest. Opplæringen i bruk av appen er gjennomført grundig og systematisk over tid.
Her har vi vært veldig klare på at oppgaven de skal utføre er mye mer enn å være «sjåfør». De skal
være en mentor- stabil voksen person for flyktning ungdommen. De skal bidra til å skape trygghet og
tillitt, være døråpnere til alt av aktiviteter som frivillighets Arendal kan tilby. Dette blir en helt ny
modell for hvordan frivilligheten samarbeider på «kryss og tvers» for å skape et totalt tilbud for en
målgruppe. En annen positiv effekt som vi har opplevd med ordningen er at flyktningene verdsetter
at arbeidet gjøres frivilling- ulønnet, og ingen får betalt. Alt styres ut fra «hjertet», med ønske om å
skape et bedre samfunn- det er ikke egen økonomisk vinning som ligger bak som motiv.
Det har vært brukt enormt mye tid på utvikling, testing og lage brukerdokumentasjon for appen.
Opplæring har vært enormt krevende både i forhold til flyktninger med manglende språk og data
kunnskaper. Lions med mange eldre som også var ukjent med «app verden». Til sammen har det
vært holdt 28 opplæringsmøter for alle involverte – som har vært helt nødvendig men tatt mye tid.
Vi er glad for å kunne melde tilbake at appen har vært i produksjon siden august og fungere veldig
bra for alle parter
Finansiering til utvikling av appen ca 100 000 har vi greid gjennom ekstern finansiering fra banker,
stiftelser og lokale aktører.
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3.5 Aktivitetsundersøkelsen
Vi har i mange år lurt på hva egentlig ungdom ønsker seg av fritids aktiviteter. Hva svarer de inaktive
– og hva ønsker flyktning ungdommen seg. Hvorfor slutter de – hva er barrierer ??? Utrolig viktige
spørsmål som vår Statsminister Erna Solberg også snakket om i nyttårstalen – Dette med viktigheten
av en positiv fritidsaktivitet. Når vi da begynte å undersøke innenfor område både med «Ung data
undersøkelsen», Norges Idrettsforbund og forskning miljøer ble overraskelsen stor når vi oppdager at
ingen noensinne i dette landet har spurt ungdommen dette viktige spørsmålet.
Her var det derfor bare å brette opp armene og sette i gang arbeidet med å finne svarene. Helt fra
starten var vi klare på at ungdommen selv måte bli involvert i selve undersøkelsen. Derfor har vi hatt
2 klasser på Barbu VGS som har «utfordrende elever» til å hjelpe til med å formulere spørsmålene
slik at ungdommen «skjønner språket». Ungdommens Bystyre har vært og vil fremover være en
sentral samarbeidspartner. Vi har også opplevd stor støtte og godt samarbeide med Arendal
Kommune fra Ordfører, til Folkehelse koordinator til skolesjef.
Vi har bevist brukt media for å skape mest mulig oppmerksomhet omkring Aktivitetsundersøkelsen.
Dette for å informere foreldre at undersøkelsen var på vei ut til deres barn. Ungdommens Bystyre
har jobbet med å mobilisere elever og alle rektorer har vært med på informasjonsmøte samt blitt
ringt opp. Vi er glad å kunne melde tilbake at ca 600 ungdomsskole elever har svart på undersøkelsen
noe som gir svar respons på rundt 50%. Vi har nå startet arbeidet med å analysere, følge opp og skal
hjelpe til få i gang aktivitetene som ungdommen etterspør.
3.6 Cricket klubb
Det er interessant å se hvordan Fortet-SMS virkelig har engasjert seg i å få etablere cricketklubb i
Arendal. Bakgrunnen for er et sterkt ønske blant flyktningene om etablering av denne aktiviteten. Vi
har stilt som «krav» at de selv skal være ledere, trener, tillitsvalgte og ta ansvar for utvikling av
klubben. De vil senere invitere inn oss trauste nordmenn til å lære spille cricket og skape «omvendt
inkludering».
Personer til interim styre er allerede påplass :
Formann

–

Sudhanshu Shekhar Pandey

Nesleder

–

Soumen Rudra

Styremedlem og Kaptein

–

Pushkar Kale

Trener

–

Madhav Jaitilake

Her har prosjektet greid å reise 75000 på eksterne søknader for at Cricket klubb skal få kjøpt seg det
nødvendig utstyr til at 2 lag kan spille mot hverandre.
Egen treningstid både i hall om vinteren og ute på Lunderød Idrettsanlegg har prosjektet også hjulpet
til med å få på plass.
3.7 Elevbedrift
Vi har hele tiden også hatt en tanke om å skape et tilbud også for de praktisk anlagte som hverken
liker idrett, sang, dans eller musikk. Ungt Entreprenørskap (UE) har vært med som faglig støttespiller
når vi etablerte vår elevbedrift på Stinta Skole. De har masse kompetanse og erfaring vi har dratt
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veksler på. UE har hatt skoletimer og gitt undervisning i hvordan etablere bedrift, lært hvordan
arbeidslivet fungerer og forberedt de på praktiske oppgavene som Fortet-sms har kunnet tilby på
sine arrangementer.
Vi ser helt klart kritiske suksess faktorer er forankring hos rektor og en lærer som er engasjert,
tilstede og følger opp.
Elevbedriften har gitt masse mestringsopplevelse – og gode bekreftelser at elevene får ting til. Heller
må ikke glemmes den sosiale betydningen av å møte så mange forskjellige type mennesker og lære
seg å måte ta ansvar. Her har de både vært med å lede aktiviteter, lage mat, dekke border, servere
mat, rydde og hjelpe til hvor har vært nødvendig.
3.8 Andre resultater oppnådd i Fortet-SMS prosjekt
Hisøy IL har som en konsekvens av Fortet-sms dratt i gang en egen verdiprosess i klubben. Målet er
finne vår visjon, kjerneverdier som skal gjenspeile seg i alt vi foretar oss. Hisøy IL skal bli en
foregangsklubb hvor det er plass til alle og vi tar et utvidet samfunnsansvar.
Vi har i prosjektperioden engasjert 2 personer «XX» og «YY» i Fortet SMS. XX er 30 år gammel, født
med MS og 50% ufør – samt kommer fra hjem med store utfordringer. Han har aldri vært ute i
arbeide før, men ble en sentral person Fortet SMS. Gode opplevelser her – og tett oppfølgning har
medført at XX i høst flytter til Notodden og begynner på Media og design ved Høgskolen der. XX
kommer seg nå ut av «Ung ufør-rekkene» og for både han selv og samfunnet gir dette en enormt stor
positiv gevinst. YY er 28 år, også ung ufør med dårlig selvtillit og selvbilde. Fortet-SMS har gitt
mestringsopplevelse, trygghet og stabilitet som igjen medfører YY starter opp utdannelse som barneog ungdomsarbeider til høsten.
Vi har etablert et tett samarbeid med de ulike etatene i kommunen, som er naturlig å samarbeide
med (skole, mottak, voksenopplæring, idrettslag, kommune, andre lag & foreninger). Her har vi en
forankring til topps både politisk og administrativt. Vi ønsker å følge flyktning barn/ungdom fra
skolen og over i fritiden med en enhetlig «morgen til kveld» tilnærming. Gjennom dette samarbeidet
sikrer vi felles målsetting for arbeidet, og trekker i samme retning

Kap 4. Oppsummering/ konklusjon/ videre planer
4.1 Oppsummering
Fortet-SMS har begynt å etablere en ny samfunns modell og system for hvordan en skal få flyktninger
ut i aktivitet. Prosessen er startet og mye er oppnådd gjennom prosjektperioden. Vi har gjort enormt
mye erfaringer gjennom et landskap som har endret seg veldig fra «være nesten ute av kontroll» til
dagens nåsituasjon hvor nesten ingen nye flyktninger kommer inn. Fra å jobbe med aktivisere store
grupper flyktninger er vi mer i dag over til å ha mer fokus på enkelt individer. Nettverket som er
bygd opp- og den tillit og respekt som prosjektet har opparbeidet seg gir et utrolig godt utgangspunkt
for det videre arbeid. Samtidig som mye dreier seg også om å etablere nye holdninger og kultur i
frivillighetsverden for mer inkludering. Vi ser slike ting tar tid men vi er veldig godt i gang og ser med
stor entusiasme frem til å jobbe videre med disse utfordringene fremover.
Vi har i prosjektperioden på våre 62 gjennomførte arrangementer hatt ca 1400 – dog ikke «unike»
flyktninger med på våre aktiviteter. Bredden av aktiviteter har vært enormt stor, boksing, parkour,
klatring, havrafting, frisbeegolf, øksekasting, bue skyting, militær basis løype, beach volleyball, viking
leker, zip line, dans, elektronisk dart, air hockey, karaoke, fotball spill, båtturer, fisketurer,
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overnattings turer, ovnsbake pizza, matlaging, skattejakt, julebord, lille julaften fest. Samtidig som vi
har arrangert og vært med arrangører på 6 forskjellige seminarer.
4.2 Konklusjon
Fortet-sms samarbeidsmodell har vist seg å fungere selv om vi velger for prosjektet videre å foreta
litt endringer i styringsgruppen. Dette for å være enda mer spisset med riktige personerorganisasjoner for å kunne nå målene som er satt i prosjektet. Nå får vi både vara ordfører i Arendal
Terje Eiken og Leder for Ungdommens Bystyre Mathias Staddeland med på laget som helt klart
komplementerer gruppen. Vi ønsker se innpå hvordan en kan endre modeller og systemer for å
skape de varige endringene. Da trenger en forankring og mange med på laget for lykkes i et slikt
arbeide. En opplever i Arendal i dag et negativ «gjeng utvikling» hvor ungdommer med flyktning
bakgrunn søker sammen og begår kriminelle handlinger, utøver vold og skaper både frykt og mye
negativ oppmerksomhet. Dette er med å forsterke en negativ holdning til flyktninger generelt som vi
ikke ønsker skal få fotfeste. Her har prosjektet et viktig jobb å gjøre i årene fremover.
4.3 Videre planer
Det første vi ønsker å få på plass er ny styringsgruppe som vi er i ferd med å lande. Prioriteringer
fremover vil være helt klare :
-
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Flere App sjåfører og brukere
Ny modell for lag/ foreninger når gjelder inkludering i Arendal
Analysere aktivitetsundersøkelsen- og følge opp resultatene
Cricket klubb, flere medlemmer og mer aktivitet
Elevbedriften bidra på flere arrangementer

Vedlegg
Oversikt arrangementer kjørt kun for flyktninger:
Aktiviteter kun for flyktninger
Aktivitet
Vinterfest Flyktninger

Hvem deltatt
Flyktninger med
familier

Dato
April 2016

Sommerfest flyktninger

Flyktninger med
familier

Juni 2016

Høstfest

Flyktninger med
familier

Sep 2016

Overnatting på Fortet

Flyktning gutter

Des 2016

Overnatting på Fortet

Flyktning gutter

Januar

Boksetrening

Flyktninger

2016

Parkour

Flyktninger

2017

Båttur med fiske og
omvisning i Arendal
skjærgård

Flyktninger

Mai 2017

15

Antall
100

Kommentar
Flyktning foreldre er selv
med å arrangere og lage
maten. Skape
Involvering og
engasjement.
Bygge nettverk og gode
relasjoner flyktninger seg
i mellom
100
Flyktning foreldre er selv
med å arrangere og lage
maten. Skape
Involvering og
engasjement.
Bygge nettverk og gode
relasjoner flyktninger seg
i mellom
100
Flyktning foreldre er selv
med å arrangere og lage
maten. Skape
Involvering og
engasjement.
Bygge nettverk og gode
relasjoner flyktninger seg
i mellom
40
Spill, sang, dans, musikk
og lage felles mat.
30
Spill, sang, dans, musikk
og lage felles mat.
35 ganger Fysisk fostring er viktig og
x 15
boksing er populær idrett
deltagere= i de aktuelle landene
525
6 ganger x Urban- tøff
4
fritidsaktivitet.
deltagere=
24
15
Vi leide inn båt og stilte
med trygge
voksenpersoner. Her fikk
flyktningen bli kjent med
skjærgården i Arendal.
Oppleve populære steder
som Merdø og omvisning
på Torungen fyr.Et besøk

Båttur med fiske og
omvisning i Arendal
skjærgård

Flyktninger

August
2017

Skatten på Fortet

Flyktninger

September 15
2017

Spillekveld med grilling

Flyktninger

September 10
2017

Spillekveld med bake
egen pizza i pizzaovn

Flyktninger

Oktober
2017

10

ØIF Arendal Elite
håndball kamp
Spillekveld med pizza

Flyktninger

Oktober
2017
November
2017

15

Des 2017

12

Flyktninger

Lille julaften tradisjonelt Flyktninger
Norsk julebord

16

15

10

i fyrtårnet hørte også
naturlig med.
Vi leide inn båt og stilte
med trygge
voksenpersoner. Enormt
god stemning når fisken
biter. Den smaker også
samtidig veldig godt når
den grilles etterpå og
spises i felleskap
Skattejakt med gps- og
kart med konkurranser
som skal føre frem til
skattkisten.
Kubbespill med mye
konkurranse instinkt som
ble vekket.
Spiller elektronisk dart,
air hockey, fotball spill
osv
Oppleve Sør Amfi og stor
stemning i hallen.
Spiller elektronisk dart,
air hockey, fotball spill
osv
Tradisjonell julemat
minus svin. Julen synges
inn med Karaoke.

