
Sisterhood

Bakgrunn
Ungdata-tall viser en tydelig økning i andelen jenter og 
gutter som rapporterer om psykiske helseplager. På 
ungdomstrinnet opplever tre av ti å være «ganske mye» 
eller «veldig mye» plaget av tanker om at «alt er et slit» 
eller de «bekymrer seg for mye om ting». På 
videregående har nærmere halvparten av elevene 
stressymptomer. 

Sisterhood er et fristed med rom for refleksjon og 
selvfoldelse uten press fra omverden. Et sted som 
inkluderer og bygger opp den enkelte og hverandre.

Hva er Sisterhood? 
Sisterhood er jentegrupper bestående av 10-12 jenter 
mellom 12-20 år som møtes en gang i uka gjennom ett 
skoleår. Målet er at jentene skal utvikle gode venninne-
relasjoner, styrke sin psykiske helse og utfolde seg 
positivt.

Sisterhood ledes av kursede gruppeledere. Annenhver 
gang er det temakveld og aktivitetskveld. 

Bestemte Sisterhood-øvelser åpner for kommunikasjon, 
bevisstgjøring og relasjonsbygging. Det som snakkes om 
i gruppa blir blant deltakerne og kommer ikke ut til andre.

Hvorfor drive Sisterhood?
Mange sanitetskvinner har et spesielt engasjement for 
unge jenter og ønsker at de skal vokse opp til å bli 
trygge på seg selv og ha positiv selvutfoldelse. 
Sisterhood bygger på ideen om å ha en trygg voksen 
som det er godt å snakke med. 

Hvem kan starte med Sisterhood?
For å drive en jentegruppe må man være over 22 år og 
vise frem begrenset politiattest. Frivillige kursledere må 
ha gjennomført grupperlederkurs i Sisterhood-
metodikken, like å jobbe med ungdom og kunne forplikte 
deg til ukentlige gruppemøter inkludert for- og 
etterarbeid. Det er viktig med kontinuitet hos 
gruppelederne.  Kompe-tanse og erfaring med å jobbe 
med ungdom er en fordel. 

Støttespillere
Sisterhood Norge Bydel Frogner

Samarbeidspartnere
ExtraStiftelsen, 
BUFDIR,
Sparebankstiftelsen.
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- Rundt 100 unge jenter har
fått tilbud i regi av N.K.S

- 7 foreninger har
Sisterhood

- Rundt 48 N.K.S. frivillige
gjennomført kurs 

for Sisterhood

- Nettverksgrupper for unge jenter - 
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