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«Jeg synes det er veldig dårlig for barn å være  
så lenge i et asylmottak. Det ødelegger barna.  
På grunn av at de føler seg annerledes enn andre  
barn, vet du. Alltid er det noe som stopper dem. 
Alltid er det noe som skyver dem vekk fra andre 
barn. Og alltid kommer de andre barna og  
spør meg om så mange ting. 

Hvorfor er det sånn? Hvorfor er du sånn?  
Så det er, det er ikke bra for barna å være så  
lenge i asylmottaket. Hvorfor er vi på asylmottak,  
hvorfor flytter vi ikke, hvorfor er vi ikke som alle 
andre venner? Det ødelegger barnas liv  
å være så lenge i asylmottak»  
(Gutt fra Libanon, 11 år)

Fra FAFOs rapport om asylbarn med endelig avslag 
«Normalitet i limbo» (Weiss : 2013)
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Hvorfor jobber vi med dette?
N.K.S. er en organisasjon som er til for andre og som blant annet har 
fokus på å skape tilbud for barn og kvinner i sårbare livssituasjoner. Flere 
tusen barn tilbringer store deler av sin barndom i asylmottak i Norge i 
dag.  Denne hverdagen er vanskelig for både barn og voksne og den er ofte 
preget av lite aktivitet og isolasjon. N.K.S. ønsker å bidra til en mer aktiv  
og positiv hverdag for kvinner og barn i en sårbar situasjon.

I denne veilederen får dere tips på hvordan komme i gang med aktivitets
grupper på asylmottak og noen råd om hva det kan være viktig å tenke på.

Ved å engasjere seg i barn og unge og/eller kvinner på asylmottak kan 
sanitetskvinner over hele landet være med på å skape aktiviteter og gjøre 
en stor forskjell for barn og kvinner på asylmottak. Vi kan bidra til et bedre 
hverdagsliv for mennesker som til tross for en vanskelig livssituasjon 
gjerne vil leve et meningsfullt liv.

Beboerne på mottaket vil gjennom aktivitetene få kontakt med oss 
og andre i lokalbefolkningen utenfor mottaket. Dette er viktig i et 
integreringsperspektiv, men også det å bli sett, hørt og verdsatt av  
andre betyr mye for ethvert menneskes selvfølelse.
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Hvordan gå fram?

Ta kontakt med sekretariatet

Hvis dere er usikre på hvor dere skal starte i arbeidet med å skape 
aktiviteter på mottak så kan dere kontakte sekretariatet for å få bistand. 

Alle frivillige som skal jobbe med barn må levere politiattest før de 
kan starte som frivillige. Det er krav om politiattest for alle som utfører 
oppgaver som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
og utviklingshemmede (under 18 år).

Norske Kvinners Sanitetsforening ønsker å bevisstgjøre lokalforeningene 
om deres rolle og ansvar som ledere og forbilder. Å kreve politiattest 
understreker seriøsiteten i denne oppgaven, og at vi har de samme krav og 
forventninger til alle som utfører denne type oppgaver, uavhengig av alder.

For å kunne søke om innhenting av politiattest må den lokale 
sanitetsforeningen utstede en bekreftelse

• Det kan i perioder ta lang tid før man får politiattesten så det er lurt  
å være tidlig ute med å søke. (www.sanitetskvinnene.no/etikk/).

• Alle frivillige må også skrive under på vår etikk og taushetserklæring 
som kan lastes ned på våre hjemmesider. 
(www.sanitetskvinnene.no/etikk/).

Kontaktinfo til sekretariatet
Anniken Schwamborn (i permisjon frem til 1.8.2017)
afs@sanitetskvinnene.no
Tlf: 98 45 56 28

Cathrine Holst Salvesen (vikar)
Cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no
Tlf: 93 44 67 18
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Opprette arbeidsgruppe i lokalforening

For å starte arbeidet med å opprette aktivitetstiltak på asylmottak vil vi 
anbefale at lokalforeningen nedsetter en arbeidsgruppe på tre til fem 
personer. I arbeidsgruppen kan det være greit å avklare forventninger, 
kunnskap og ressursbruk. 

• Hva slags tiltak har dere lyst til å opprette? 
• Hvor ofte har dere mulighet til å arrangere aktiviteter? 
• Hva slags kunnskap/ferdigheter har dere som gruppe? 
• Hvilke personer kjenner dere som kan bidra inn i prosjektet?

Målgruppen for aktivitetstiltakene er barn/unge og/eller kvinner. Avklar om 
dere vil starte aktiviteter for barn og unge, kun kvinner eller barn/unge og 
kvinner sammen.

Hensikten med aktiviteten(e) er at de skaper glede og trivsel for beboerne på 
asylmottaket. Det er også viktig at man har et mål om at aktivitetene på sikt 
skal bli et langvarig tilbud for å skape størst mulig grad av forutsig barhet for 
beboerne. Det kan være lurt å legge planer for et halvt år av gangen.
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Ta kontakt med kommunen

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for å drøfte om det er nødvendig 
å inngå et kommunalt samarbeid i deres tilfelle. Dere kan eventuelt 
henvende dere direkte til mottaket.

Start med å henvende dere til flyktningkonsulenten i kommunen. 
Kommuner er ulikt organisert og hvis dere er usikre på hvilken etat/
hvilke personer i kommunen som er de rette å snakke med, er det lurt å 
henvende seg til flyktningkonsulenten. Konsulenten kan også sette dere 
i kontakt med andre i kommunen det kan være nyttig å snakke med. 
Mange kommuner har også en Frivillighetssentral. Frivillighetssentraler 
skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og 
frivillige organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme 
det frivillige arbeidet. På kommunens nettsider finner dere informasjon 
om hvordan deres kommune er organisert. Flere kommuner har også et 
infotorg hvor du kan møte opp personlig og/eller et telefonnummer hvor 
dere kan henvende dere (informasjonsnummer).   

På møtet med kommunen kan dere få hjelp til å finne svar  
på følgende spørsmål:

• Hva finnes av tiltak fra før? 
• Finnes det andre tiltak drevet av det offentlige?  

og/eller drevet av andre frivillige/organisasjoner?
• Finnes det midler til aktivitetstiltak dere kan søke på?
• Finnes det lokaler dere kan ta i bruk? (Bibliotek, Kulturhus e.l?)

Presenter deres planer og spør om det er andre ressurser dere kan dra nytte av.

Ta kontakt med mottaket

Kommunen vil kunne veilede dere og være behjelpelig med å opprette 
kontakt med asylmottaket. Be om et møte med ledelsen eller frivillighets
koordinator på mottaket. På dette møtet bør det kartlegges hvilke 
aktiviteter som finnes fra før. Kan sanitetskvinnene bidra inn i allerede 
etablerte tilbud? 
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Det er store variasjoner i tilbudet på de ulike mottakene. Noen mottak  
har et godt utviklet aktivitetstilbud, mens andre har svært lite.

Det er også viktig å spørre hva som er behovet. 
• Er det noen aktiviteter som barna etterspør eller  

som de ansatte har sett at det er behov for? 
• Hva har sanitetskvinnene selv lyst til å bidra med?
• Har det vært aktiviteter som har vært gjort før  

som ikke har blitt videreført?

Det er viktig å bygge på tidligere erfaringer for å skape nye, varige 
tilbud om aktivitet. Kartlegg hva som har blitt gjort tidligere og hva  
som er behovet lokalt. Å skape motivasjon, mestring og trivsel er sentrale 
stikkord. Inngå en samarbeidsavtale med mottaket der dere kan avklare 
deres rolle som frivillige og mottakets ansvar. Ta kontakt med sekretariatet 
for å få tilsendt mal for samarbeidsavtale.
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Planlegge tilbud ut ifra lokale ressurser

I samarbeid med mottaket kan det nå settes ned en plan for aktiviteten. 
Her er det viktig å se hva som finnes av ressurser blant sanitetskvinnene 
eller andre ildsjeler i nærmiljøet. Kanskje det finnes ressurser innen 
f.eks. håndarbeid, dans eller idrett? Det er også viktig å ta utgangspunkt 
i ressurser som finnes på mottaket, kanskje er det beboere der som 
kan bidra på ulike aktiviteter? På et asylmottak kan det være mange 
ressurspersoner og et bredt interessefelt. Hva har barna og kvinnene 
på mottaket lyst til å drive med? Det er viktig at deltakerne blir hørt i 
planleggingen av aktivitetene.

Her er en forslagsliste over mulige aktiviteter. Her kan det være mange 
aktiviteter dere ønsker å ta tak i, men det kan være lurt å starte med en 
eller to aktiviteter.

Fysisk aktivtet:
• Mor og barnbading
• Turer i nærmiljøet  

(sopptur, skitur etc)
• Friluftsliv
• Fotball 
• Klatrekurs
• Ridekurs
• Ski/akedag
• Dansekurs
• Bowling

Kunst/kultur:
• Håndarbeidsaktiviteter
• Filmvisning
• Tegning
• Foto
• Musikk
• Matlaging
• Temakvelder
• Teaterkurs
• Sirkusskole
• Ferieklubb
• Second handbutikk
• Fest (jule eller 

sommeravslutninger)

Her er det bare fantasien som setter grenser. En kombinasjon av ønsker/
behov fra beboerne på mottaket og sanitetskvinnenes interesser er et godt 
utgangspunkt. Gjør noe dere selv har lyst til, engasjement er smittsomt!
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Hvis lokalforeningen allerede har etablert en Språkvennaktivitet/ 
SESAMgruppe, kan det være kvinner på mottaket som ønsker å delta  
i dette tilbudet. Eller kanskje lokalforeningen allerede har andre  
aktiviteter som kvinnene/barna på mottaket kan delta i?

Å invitere med beboere fra asylmottaket på å binde fastelavnsris  
kan være en fin introduksjon som ikke krever språkkunnskaper.

Mor og barn aktiviteter:
Flere lokalforeninger har arrangert mor og barnbading for kvinner og  
barn på asylmottak. Dette har vært svært populært. Andre mor og  
barnaktiviteter kan være:

• Musikkstund
• Babymassasje
• Tur til lekeplasser
• Barselgrupper (tur eller samtalegrupper)
• Leksehjelp

Lage en aktivitets-/arbeidsplan

Det er viktig å lage en plan for arbeidet så tidlig som mulig. Tenk at planen 
skal vise hva dere planlegger å gjøre. Dette er fornuftig både for dere selv, 
eventuelle samarbeidspartnere i kommunen og ved mottaket. En plan er 
også nødvendig hvis dere skal søke midler, både fra lokale instanser og 
øvrige. En plan kan selvsagt justeres underveis, det viktigste er å ha en 
plan som viser hva dere planlegger å gjøre.

Hva en plan bør inneholde:
• Beskrive aktiviteten
• Antall ganger
• Hvem som er ansvarlig
• Samarbeidspartnere
• Transport
• Budsjett
• Hvor skal aktiviteten foregå
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Midler til aktiviteter

N.K.S har intensjonsavtale med både Integrerings og mangfolds
direktoratet (IMDi) og Utlendingsdirektoratet (UDI) og vi søker hvert år 
om midler sentralt som kan deles ut til våre lokalforeninger. Hensikten 
med avtalene er at beboerne på mottak kan få brukt sine egne evner 
og personlige ressurser gjennom frivillige aktiviteter. På bakgrunn av 
intensjonsavtalen med UDI vil vi oppfordre lokalforeningene til å inngå 
lokale samarbeidsavtaler med den enkelte driftsoperatør/asylmottak  
om å kunne tilby frivillig aktivitet i mottakene. 

Integrering er en samfunnsdugnad, og organisasjonene som nå har 
inngått avtaler representerer denne dugnaden. 

I henhold til UDIs Reglement for drift av statlige mottak skal mottakene 
tilby aktiviteter til beboere i mottak. Formålet med denne avtalen er å tilby 
supplerende aktiviteter til asylsøkere for å bidra til en meningsfull hverdag, 
motvirke passivitet og stimulere til økt lokal samhandling med asylsøkere.
Målet med avtalene er å øke aktivitetstilbudet i mottakene for å fremme 
integrering og toleranse, samt å stimulere til samhandling mellom 
asylsøkerne og lokalsamfunnene. 

UDI midlene skal gå til å skape aktiviteter for barn som bor på asylmottak, 
mens midlene fra IMDI skal gå til aktiviteter for kvinner som bor på asyl mot tak. 
Ta kontakt med sekretariatet hvis dere ønsker å søke om disse midlene.



Veileder aktiviteter på asylmottak   13

Det er flere andre instanser dere kan søke for finansiering av aktivitetene. 
• Sekretariatet kan bistå med søking av midler hos eksterne fond  

som for eksempel Reidar og Gunnar Holsts legat og Egmont Fonden  
som er øremerket aktiviteter for barn og unge

• Extraexpress (frist 15.03 og 15.09). Her kan man søke om inntil  
30 000 kr pr søknad.

• Bruke av midler som allerede finnes i lokalforeningen  
– det er flott å bruke egne inntekter til lokale aktiviteter.

• Søke støtte lokalt  lokalt næringsliv og/eller midler i kommunen
• Søke legater og stiftelser, f.eks. Gjensidigestiftelsen,  

søknadsfrist 15. september hvert år

UDI tildeler også midler til frivillige organisasjoner, kommuner og mottak 
som har tiltak/arrangerer aktiviteter for barn i mottak. Les mer her: 
www.udi.no/aktuelt/gode-tiltak-for-barn-i-mottak. Her finner dere også  
en liste over tiltak som har mottatt midler til inspirasjon.

Evaluering og rapport

Etter at aktiviteter har blitt gjennomført over en viss tid (f.eks. et halvår) 
kan det være lurt å sette av tid til evaluering og en kortfattet rapport.

Rapporten kan inneholde noen få punkter:
• Har aktiviteten vært vellykket?
• Navn på mottaket
• Skal aktiviteten videreføres?
• Er det ting som bør endres på?
• Hvor mange har deltatt?
     antall brukere (kjønn, alder)
     antall frivillige
• Samarbeidspartnere

Ta gjerne med andre punkter dere synes er naturlig å ha med.
Legg også ved et enkelt regnskap over inntekter og utgifter.
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Fakta og bakgrunnsinformasjon

Her er en kort oversikt over informasjon knyttet til asylsøkere og asylmottak.

UDI har en nyttig liste med forklaring av ulike ord og begreper knyttet  
til asylsøkere og søknadsprosessen:
www.udi.no/ord-og-begreper

Oversikt over ulike typer asylmottak

Transittmottak: Dette er det første mottaket en asylsøker kommer til 
etter ankomst til landet og er et midlertidig bosted i noen uker inntil 
intervju og helsesjekk er gjennomført. Transittmottak har døgnbemanning.

Transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et 
midlertidig botilbud for enslige mindreårige asylsøkere (EMA), dvs 
personer mellom 15 og 18 år som er uten foreldre eller andre med 
foreldre ansvar i Norge. Denne typen mottak har døgnbemanning. Enslige 
mindreårige under 15 år bor på egne omsorgssentre underlagt Bufetat.

Ordinære mottak: Dette er et frivillig botilbud for asylsøkere mens de 
venter på behandling av asylsøknaden sin. Mottakene er bemannet på 
dagtid. Beboerne får økonomisk hjelp i form av faste beløp til mat og klær, 
og har også ulike plikter og aktivitetstilbud.

Avdelinger for enslige mindreårige asylsøkere: Dette er et botilbud 
for enslige mindreårige asylsøkere mens de venter på behandling av 
asylsøknaden sin. Avdelingene er døgnbemannet og tilbudet er tilrettelagt 
for å ivareta de spesielle behov denne gruppen asylsøkere har.

Forsterket avdeling: Forsterkede avdelinger er tilknyttet ordinære mottak. 
Hovedmålgruppene er personer som trenger ekstra oppfølging og omsorg. 
Avdelingen er døgnbemannet, men er ikke en institusjon eller et  
behandlings tilbud. Som andre asylmottak er forsterkede avdelinger  
et frivillig botilbud.



Sentraliserte mottak: I sentraliserte mottak er boenheter og 
administrasjon samlet i ett bygg eller på et avgrenset område.

Desentralisert mottak: Desentraliserte asylmottak er mottak som består 
av flere boliger, lokalisert på forskjellige steder i et lokalsamfunn.

Fordeler med de sentraliserte mottakene er at det er enkelt å legge til rette 
for felles aktiviteter og mottakspersonalet får god oversikt over beboerne 
og eventuelle behov for særskilt oppfølging. Ofte må imidlertid familier 
dele ett rom, noe som gjøre det vanskelig for barn å utfolde seg og det 
hindrer foreldre i å ha et voksenliv.

Desentraliserte asylmottak åpner for at asylsøkere kan få mer normale 
rammer mens de bor i mottak. En utfordring med desentraliserte mottak 
er at barna blir mer avhengige av sine foreldre som kilde til informasjon 
og for oppfølging for eksempel i forbindelse med fritidsaktiviteter. Det 
er derfor særlig viktig å sikre gode rutiner for oppfølging av familier 
i desentraliserte mottak. Oppfølgingen foregår både ved at beboerne 
kommer til mottaket for faste eller obligatoriske aktiviteter og praktiske 
gjøremål, og ved at de ansatte besøker beboerne der de bor.

Hele rapporten finnes her: www.fafo.no/pub/rapp/20337/20337.pdf

Informasjon om bosetting av flyktninger finnes på IMDis nettsider:
www.imdi.no



Norske Kvinner Sanitetsforening

 · Er Norges største kvinneorganisasjon  
med ca 41 000 medlemmer og 650 lokale  
sanitetsforeninger over hele landet.

· Har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn  
ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats

· Sanitetskvinnenes hovedfokus er å bedre kvinners livsvilkår i alle 
livets faser

· Er landsdekkende og demokratisk oppbygd med sterk forankring  
i lokalmiljøet

· Gjør en betydlig innsats lokalt, samtidig som vi drar lasset  
sammen i vårt nasjonale og internasjonale engasjement

· Er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral

Vi er til 
for andre!
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