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Hei, kjære frivillig! 

Velkommen som frivillig Sisterhood gruppeleder i regi av N.K.S. Som gruppeleder har dere ansvar for å planlegge 
og gjennomføre Sisterhood-jentekvelder over en tidsbegrenset periode. Vi er så glade for at dere blir en del av 
Sisterhood!

Gruppelederkurset gir deg informasjon og ferdigheter til å starte en Sisterhood gruppe i regi av en N.K.S. lokal-
forening. Dere får en attest etter ferdig gjennomført kurs. Kurset er obligatorisk for alle som ønsker å være gruppe-
leder. Det er ingen krav til forkunnskaper. Å lede en Sisterhood gruppe er utrolig givende arbeid! Dere blir kjent med 
unge jenter med forskjellig bakgrunn og ser forandring hos deltakerne etter hvert som de strekker seg og får økt 
selvtillit gjennom de ulike øvelsene.

Denne håndboken vil gi informasjon om alt dere trenger å vite for deres rolle som frivillig gruppeleder. Boken er delt  
i fire deler. Første del fokuserer på ansvar og rolle-avklaring i Sisterhood, andre del fokuserer på retningslinjer.  
Del tre inneholder praktiske tips om alt fra rekruttering av deltakere og tips til aktiviteter. Del fire inneholder  
ulike maler, materiell og kontaktinformasjon som dere kan få bruk for.

Etter deltakelse på kurs, får dere også tilsendt følgende maler dere kan tilpasse til lokalt bruk:
- Mal til søknad
- Foreldreinformasjon om jentegruppen og prosjektet
- Diplom til deltakerne
- Attest for deltakelse i jentegruppen
- Individuell kontrakt for deltakere
- Gruppekontakt for deltakere
- Evalueringsskjema
- Logomanual/ Designhåndbok

Sisterhood Norge holder kurs i Sisterhood metodikken. Kurset gir dere ikke kompetanse til selv å arrangere 
gruppelederkurs for andre.

Dere er medmennesker og et forbilde. Dere vet hvor grensen deres som frivillig går, dere er ansvarlig i møte med 
barn og ungdom. Dere følger retningslinjene for aktiviteten, håndterer sensitiv informasjon og opprettholder 
taushetsplikten. Vis tålmodighet, respekt og vennlighet overfor deltakere som meddeler vanskelige historier fra 
livet sitt. Vær medmennesker. Dere kan gjerne dele fra deres eget liv, men det er stor forskjell på å være personlig 
og privat. Husk at dere er rollemodeller. Vær tydelig i deres kommunikasjon og lov aldri noe dere ikke kan holde.

Som frivillig skal dere føle dere komfortable med oppgavene og ikke føle dere presset til noe dere er usikre på.  
Det er hver enkelt sitt ansvar å gi beskjed dersom det er noe man ikke er komfortabel med. Husk å støtte hverandre 
som gruppeledere, del tanker om gruppedynamikken og gi hverandre konstruktiv tilbakemelding på innsatsen 
dere gjør. Meld fra til prosjektleder om dere ønsker mer opplæring, si fra om oppgaven som gruppeleder svarer til 
forventningene og få mulighet til å påvirke utviklingen av både nye og eksisterende aktiviteter.

Lykke til!
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Del 1  N.K.S. og Sisterhood

Formålsparagraf: § 1 N.K.S. har som formål å bidra 
til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere 
medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og 
sosialområdet, med spesielt fokus på kvinner. 

Bakgrunn
Sisterhood Norge er et forebyggende prosjekt for jenter 
i alderen 12-22 i regi av Bydel Frogner (Oslo kommune), 
som startet prosjektet og utviklet metodikken i 2006. 
I 2007 startet prosjektet et byomfattende arbeid med 
implementering av metodikken i Oslo, og har med tiden 
vokst seg stort med forgreininger i mange kommuner og 
byer i Norge. Sisterhood Norge er organisert under enhet 
Helse, barn og unge i Bydel Frogner. 

Bydel Frogner fungerer som et sekretariat for nettverket 
i Oslo og resten av landet. Sisterhood prosjektet har 
et bredt tilbud i form av blant annet: gruppelederkurs 
i Sisterhood gruppemetodikk, formidling av coacher, 
tema/fagkvelder for ansatte, coacher og organisasjoner, 
Sisterhood erfaringskonferanse, JENTEDAG for Oslo-
skoler, samt veiledning av nettverket i forbindelser med 
jentearbeid spesielt. I tillegg drives det lokal jentegruppe 
i Frogner, Ung Aktivitet, ferietilbud, åpen jentedag, samt 
den årlige JENTIVALEN. JENTIVALEN som konsept eies av 
Sisterhood Norge1. 

Sisterhood Norge har kurset både kommunalt ansatte og 
frivillige fra ulike organisasjoner over hele landet. Dere vil 
derfor kunne møte på Sisterhood grupper som drives av 
ulike aktører lokalt hos dere. Pr. dags dato er det ingen 
andre frivillige organisasjoner som driver Sisterhood.

Sisterhood skal styrke jenters selvfølelse, selvtillit, indre 
og ytre grenser og bidra til å skape et godt lokalmiljø.

1 Hvis lokalforeningen ønsker å arrangere Jentivalen, må dere ta kontakt med Sisterhood Norge for å få tilsendt samarbeidsavtale, 
designmanual og konseptbeskrivelse.

Hva er en Sisterhood jentegruppe?
En Sisterhood jentegruppe er jentegrupper bestående 
av 10-12 jenter mellom 12-22 år som møtes en gang i 
uken gjennom ett år. Målet er at jentene skal utvikle gode 
venninnerelasjoner, styrke sin psykiske helse og utfolde 
seg positivt. Sisterhood ledes av kursede gruppeledere. 
Annen hver gang er det temakveld og aktivitetskveld. 
Sisterhood-øvelsene brukes som et verktøy for å bevisst-
gjøre deltakerne og bygge relasjoner innad i gruppen. Det 
som det snakkes om i gruppa blir blant deltakerne og skal 
ikke komme ut til andre.

Hvorfor skal N.K.S. drive Sisterhood?
N.K.S. er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig, 
landsdekkende og demokratisk oppbygd forening 
med sterk forankring i lokalmiljøet. Vi har 600 lokale 
sanitetsforeninger som arbeider med lokalt tilpassede 
tiltak. Aktivitetene vil derfor variere fra en forening til en 
annen. Sisterhood er en av N.K.S. sine syv basisaktiviteter.

I vår strategiske plan er det vedtatt at vi skal jobbe for å 
fremme kvinners helse og livsvilkår og bidra til å skape 

Sisterhood 

vil motivere unge 

jenter til å ha sunne holdninger og 

verdier. Vi vil styrke jenters selv følelse 

og lære dem å sette tydelige grenser og å 

si nei til selv destruktiv oppførsel. Gjennom 

dialog og aktiviteter ønsker vi å fremme 

jentenes empati og lære dem å verne 

om seg selv, så vel som andre 

mennesker.



8     Sisterhood gruppelederhåndbok 2021

Det er deltakerne som er 

i fokus, ikke dere. Dette er det 

viktig å huske på. Spør dere fordi det er 

nødvendig informasjon eller av egen 

nysgjerrighet?

trygge lokalsamfunn. Vi skal også bidra til en trygg og 
inkluderende oppvekst ved at barn inkluderes og får delta 
på like vilkår i meningsfylte aktiviteter. Med Sisterhood-
aktiviteten vil sanitetskvinnene styrke jenters selvbilde 
slik at de kan ta trygge egne valg. 

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 en positiv selvutfoldelse og evne til å 
sette grenser for seg selv. Sisterhood bygger på ideen om 
å ha en trygg voksen som det er godt å snakke med.

Rollen som frivillig gruppeleder
Er frivillige kompetente til denne oppgaven?
N.K.S. har ingen krav til kompetanse eller utdanning for 
våre gruppeledere. Det vi er opptatt av er at frivillige 
er engasjerte og har lyst til å bruke av sin fritid til å bli 
kjent med ungdom i sitt lokalsamfunn. Som frivillige 
gruppeledere er dere ikke en lærer, støttekontakt eller 
en «hjelper». Dere er voksne tilretteleggere, som vil 
samarbeide med ungdommene, lære av dem og vise 
vei der det er behov. Ikke gi pekefinger, men vær et 
medmenneske og et forbilde.

Som frivillig er det deres rolle å ramme inn møtet og sam-
talene som finner sted. Tydelige rammer skaper trygghet 
og forutsigbarhet for deltakerne. Ikke aksepter mobbing, 
himling med øynene, krangling, sladder, latterlig gjøring, 
hersketeknikker etc. blant deltakerne. Det er viktig at dere 
er tydelige og setter grenser som voksne.

N.K.S. jobber politisk for å endre rammebetingelsene 
for blant annet ungdoms psykiske helse ved å foreslå 
økte og øremerkede midler til helsesykepleiere etc. 
Når vi skal drive politisk påvirkningsarbeid er vi 
avhengig av å vite om deres erfaringer. Dere møter 
ungdom og er våre øyne og ører ute i lokal samfunnet.

Utfordringer ved å være frivillig
Å være frivillig betyr at man møter deltakerne som like-
verdige. Dere er ikke eksperter eller fagpersoner, men kan 
henvise til de som er det ved behov. 

Selv om det kan være fristende å love hjelp for å være 
støttende, kan det være svært ødeleggende hvis vi ikke 
kan gi den hjelpen som vi har lovet. Dere kan bistå med 
praktisk hjelp og informasjon om hvor barn og ungdom 
kan henvende seg for å få spesiell hjelp. 

Dere bør ikke kontakte andre instanser for å bistå barnet 
uten at foreldre og jenta er informert og har samtykket 
til dette, med mindre dere har behov for å drøfte en 
sak anonymt med en fagperson. I alvorlige saker skal 
nærmeste kontaktperson i N.K.S. informeres og saken bør 
vurderes å meldes inn i form av en bekymringsmelding.

Frivillighet har stor 

egen verdi. Under strek at dere 

som gruppe  ledere gjør dette fordi dere 

har lyst til å bli kjent med jentene, og fordi 

Sister hood byr på mange morsom me øvelser og 

opp lev elser. Nevn gjerne at dere bruker egen 

fritid og ikke får betalt for å være 

gruppeledere.
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Husk at en enkelt samtale og Sisterhood kveld har verdi 
i seg selv. Det har stor betydning å være en voksen som 
lytter og bekrefter. Dere må selv vurdere om dere vil tilby 
en ungdom en èn til èn samtale. Det er helt ok å anbefale 
ungdommen å snakke med andre voksne i sitt nettverk. 
Sørg da for at jenta ikke føler seg avvist. Vær åpen om at 
dette er noe dere kjenner at dere ikke har nok kunnskap 
om. 

Som gruppeledere for Sisterhood bør dere snakke med 
hverandre om generelle problemstillinger knyttet til 
gruppen og tanker om dette arbeidet fortløpende. Å 
få støtte, assistanse og tilbakemelding fra hverandre i 
utfordrende situasjoner er viktig. Disse temaene beskrives 
nærmere i del fire i Sisterhood-metodeboken.

Vi oppfordrer dere til å kontakte N.K.S. sentralt hvis 
dere ønsker veiledning eller å drøfte enkeltsaker. Vi vil 
videreformidle kontakt til Sisterhood Norge ved behov, 
eller veilede dere til hvilken instans som bør kontaktes i 
det enkelte tilfellet. 

Læringsmål for gruppelederkurset: 

• Historikk og bakgrunn for Sisterhood
• Sisterhood metodikk og gruppestrukturer
• Å være frivillig gruppeleder i praksis
• Oppskrift på oppstart av en Sisterhood-jentegruppe
• Øvelser og verktøy til bruk i gruppen
• Gruppeprosess og gruppedynamikk
• Forumteater
• Lage aktivitetsplan og fremdriftsplan
• Metodebok og annet materiell
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Metodeboken
Sisterhood har utviklet en egen metodebok: «SISTERHOOD 
– en håndbok i jentegruppearbeid», som ble utgitt på 
oppdrag og med full finansiering fra KoRus-Oslo, Velferds-
etaten i Oslo kommune, og lansert i 2010. Metode boken ble 
revidert i 2017 og relansert med nytt utseende og praktisk 
utforming. Tekstene er oppdaterte, og relevante tema-
områder, som blant annet sosiale medier, er nå innarbeidet 
i en viktig og fortsatt nyttig håndbok. Metodeboken gir 
en grunnleggende forståelse av gruppevirksomhet som 
arbeids  metode og kan benyttes fra perm til perm i et 

gruppe  forløp. Etter fullført gruppeleder kurs får dere 
et kurs  bevis og en Sisterhood metode bok for videre 
bruk. Boken fungerer som en støtte og inneholder også 
konkrete planer for hvordan Sisterhood som aktivitet kan 
gjennomføres.

Denne håndboken som er rettet mot frivillig arbeid gir 
deg ytterligere informasjon om hvordan dere kan bruke 
Sisterhood navnet, logoen og hjemmesiden til rekruttering 
og for å spre informasjon om jentegruppene.
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Ansvar og rolleavklaring
De ulike partenes ansvar i prosjektet er beskrevet under.

Norske Kvinners  
Sanitetsforening nasjonalt  
v/sekretariatet:

• Gjennomføre informasjons-
møter hos lokalforeninger

• Arrangere gruppelederkurs  
for våre frivillige i samarbeid 
med Sisterhood Norge.

• Arrangere veilednings-
seminarer i samarbeid med 
Sisterhood Norge.

• Gi tips om hvordan frivillige 
gruppeledere kan rekrutteres.

• Gi tips om rekruttering av 
deltakere.

• Veilede og gi støtte ved 
spesielle utfordringer.

• Bistå med å utvikle materiale/ 
maler.

• Veilede og gi tips om  
økonomisk støtte.

Sisterhood Norge:

• Arrangere gruppelederkurs.
• Arrangere veiledningsseminar. 
• Gi råd og veiledning.
• Gi praktisk bistand etter  

egen avtale.
• Gjøre tilgjengelig relevant 

materiale.

Lokalforeningene:

• Det skal være forankret  
i lokalforeningsstyret  
at en Sisterhood gruppe 
etableres og driftes.

• Søke om midler til drift av 
Sisterhood-gruppe.

• Rekruttere gruppeledere. 
• Sørge for lokaler.
• Bidra til å planlegge 

aktivitetskvelder.
• Gi informasjon til foreldre.
• Eventuelt bistå ved arrangering 

av aktivitets- eller temakvelder.
• Ha god kommunikasjon med 

gruppeledere. 
• Melde fra til prosjektleder om 

behov for opplæring eller melde 
tilbake om utfordringer som 
oppstår.

• Lokalforeninger skal henvise til 
Bydel Frogner, Oslo kommune, 
som prosjekteiere og utvikler  
av Sisterhood-metoden.

• Lokalforeningene må bli enige 
om en arbeids fordel ing og 
organisering som fungerer  
lokalt. Det finnes mange ulike 
måter å drive en Sisterhood-
gruppe på.
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Krav og retningslinjer for gruppeledere:

• Dere må signere N.K.S. sin taushets- og etikk-
erklæring for frivillige. Skriv ut i to eksemplarer. 
Lever en til foreningsleder og en til deg selv. 
Dokumentet lagres et trygt sted. Dokumentet 
makuleres når vedkommende slutter i foreningen2. 

• Dere må fremvise begrenset politiattest.  
Fremvis attesten for tillitsvalgt i foreningen  
som noterer at denne er fremvist og datoen.  
Se medlemsnett for mer info2.

• Dere må være over 22 år.
• Dere må ha deltatt på gruppelederkurs i regi 

av Sisterhood Norge for å kunne være en aktiv 
Sisterhood gruppeleder.

• Sett deg inn i, og les Sisterhood metodeboken.
• Delta på veiledningsseminarer. 
• Følg retningslinjer for aktiviteten.
• Følg anbefalinger gitt på gruppelederkurset.
• Vær bevisst i deres rolle som gruppeleder.
• Vær ærlig og tydelig i kommunikasjon med ungdom.
• Vit hvem dere kan kontakte og om hva.
• Husk anonymisering og bevissthet om publisering 

av bilder og bruk av sosiale medier3.
• Kontakt N.K.S. sentralt for veiledning ved behov.
• Frivillige bør ha et ønske om å forplikte seg til  

å være gruppeleder en fast periode (6 måneder  
eller 12 måneder av gangen) og med en viss 
hyppighet (ca. en gang i uken evt. hver 14 dag).

2 Se informasjon på medlemsnett: sanitetskvinnene.no/etikk-taushetserklaering-og-politiattest

3 Se mal for samtykkeskjema i denne håndboken

Tenk igjennom:
Hvilken relasjon skal dere ha med jentene? 
Hva er en for «nær» relasjon? 
Hvor går grensene dine? 
Hvordan var din egen ungdomstid?  
Hva kan vekke såre følelser hos deg selv?
Er det noen tema dere ikke ønsker å snakke om? 
Andre ting?

Som frivillig er det viktig å ha realistiske forventinger om 
hva dere kan gjøre og hvor dine egne grenser går. Er det 
spesielle temaer dere ikke ønsker å snakke om, er det helt 
ok. Å sette grenser for seg selv er en del av det å være 
gruppeleder.

Rammer for aktiviteten
- Vi anbefaler at en Sisterhood gruppe varer over  

et skoleår, med oppstart på høsten, men kan også  
i visse tilfeller gjennomføres som en 
aktivitetsgruppe over seks måneder.

- Lokalforeningen og gruppeledere bør lage en plan 
for hele perioden og bli enige om en hensiktsmessig 
arbeidsfordeling dere imellom.

- Sisterhood gruppen skal drives av minst 2 
gruppeledere som har jentegruppen en gang i uken, 
eller 4 gruppeledere som deler på å ha gruppen 
annenhver gang (2 gruppeledere pr. møte). 

- Bytt på å ha hovedansvaret slik at det blir mest 
mulig overkommelig for dere. 

- Sisterhood bør arrangeres på faste ukedager,  
til et fast klokkeslett og følge skoleruten med ferie  
når det er skoleferie.

- All deltakelse og aktiviteter skal være gratis  
for deltakere.

- Vi anbefaler maks 12 jenter pr gruppe.
- Aktiviteten skal være rusfri.
- Vi anbefaler at gruppeledere ikke er i familie  

eller nær slekt.
- Vi anbefaler at gruppeledere og deltakere  

ikke er i familie eller nær slekt.
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- Vi anbefaler at gruppeledere og deltakere ikke  
har kontakt «off duty». Selv om frivillige klarer  
å skille mellom rollen som frivillig og profesjonell,  
så kan vi ikke forvente dette av deltakerne. 

- Gruppeleder skal informere om taushetsplikt  
og meldeplikt ved første møte.

- Innfør grupperegler og få alle deltakere til å signere 
kontrakt ved oppstart av gruppen. Forslag til regler 
og maler finnes i Metodeboken (mobilfri sone, 
taushetsplikt, meldeplikt, gi beskjed hvis man ikke 
kan komme, møte opp i tide, etabler møtestruktur 
med snakkesteinen etc.).

- Vær alltid to gruppeledere, hvis en er syk skal dere 
avlyse aktiviteten. Fordel arbeidsoppgaver dere 
imellom i forkant av gruppemøtet.

Gruppeledere bestemmer hvilke jenter som skal få lov til  
å delta. Ikke la dere presse til å ta inn deltakere hvis det 
ikke er plass, eller hvis det krever ekstra tilrettelegging 
som dere ikke kan tilby.

Vi anbefaler at lokalforeningene setter noen krav og 
foretar en vurdering av hvem som kan være frivillige i 
ulike aktiviteter. Det er ikke alle som egner seg til å lede 
barn og unge. Viktige egenskaper for en gruppeleder 
er at hun er pålitelig, respektfull, tilpasningsdyktig og 
er interessert i å bruke tid og lære av ungdom. Hvis en 
frivillig oppfører seg upassende, bør du gi beskjed til 
lokalforeningsstyret eller eventuelt nærmeste ansatte  
i sekretariatet. 

Ressursgruppe 
Vi anbefaler at dere danner en ressursgruppe lokalt mens 
dere arbeider med å rekruttere deltakere til Sisterhood-
gruppen. Kartlegg hvem det kan være greit å ha kontakt-
info til hvis det skulle oppstå spesielle situasjoner 
som krever at dere får bistand fra offentlige instanser. 
Ressursgruppen kan også bistå med råd om rekruttering 
av deltakere, samt være en støtte hvis dere ønsker å 
drøfte ulike problemstillinger. Lokale ressurspersoner har 
god kjennskap til sitt nærmiljø og ungdomskulturen som 
kan være til stor nytte når dere planlegger aktivitetene. 

Kanskje noen også vil bidra med innhold på temakvelder 
etc.? Glem ikke å ta høyde for skoleferier, andre røde 
dager eller eksamensperioder når dere planlegger 
oppstart.

Noen forslag til hvem som kan inviteres med:

• Helsesykepleier og/eller sosiallærer.
• SaLTo/SLT-koordinator i bydel/ kommunen 

(samordning av kommunale rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak).

• Barnevernet og barnevernsvakten.
• Ungdomstiltakene i kommunen (fritidsklubber).
• Lokalt politikontor.
• Flyktningetjenesten/ NAV.
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Del 2  Retningslinjer

• En frivillig i N.K.S. har plikt til å hindre at person-
sensitive opplysninger blir spredt til andre. 
Personsensitive opplysninger er navn, fødsels-  
og personnummer, sivilstatus, utdanning, familie-
forhold, helseopplysninger og all annen informasjon 
som gis i fortrolighet4. 

• Sisterhood-arbeidet utføres i henhold til signerte 
etikk- og taushetserklæringer.  

• All informasjon en gruppeleder får tilgang til 
under aktivitetsutøvelse, behandles som fortrolige 
opplysninger, også etter de har avsluttet sitt 
oppdrag som frivillig. 

• Informasjon skal håndteres med respekt og skal 
bevares utilgjengelig for uvedkommende. Kun 
informasjon som er viktig for aktiviteten skal 
oppbevares. 

• Taushetserklæring skal underskrives, leveres inn 
og tas vare på av gruppeledere. Dersom det skulle 
være tvil eller noen spørsmål knyttet til spesifikke 
situasjoner, ta kontakt med lokalforeningsleder eller 
nasjonal prosjektleder i N.K.S. 

• Anbefaling: Informer om taushetsplikt og 
meldeplikt under første gruppemøte, slik at 
også deltakere får informasjon om hva dette 
innebærer. Lov aldri deltakere at du ikke skal dele 
det vedkommende forteller deg, fortell at hvis du 
blir bekymret for liv og helse, enten for deltakere, 
frivillige eller andre er du pliktet til å melde fra i 
henhold til opplysnings plikten nevnt nedenfor. 

• Unntak fra taushetsplikten: Frivillige i Sisterhood 
har plikt til å melde fra hvis en persons liv står i 
fare eller det er fare for alvorlige forbrytelser, som 
eksempelvis vold og seksuelle overgrep. NB! Ved 
mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn, 
skal IKKE foreldre kontaktes. Når man er i kontakt 
med barn og unge er det ikke brudd på taushets-
plikten å dele informasjon som er nødvendig for at 
andre skal kunne gjøre jobben sin. Kontakt prosjekt-
leder dersom du ønsker mer informasjon om dette.

4 Les mer om Frivillige organisasjoner og personvern her: https://frivillighetnorge.no/no/faq/personvern/#undefined.  
Se info på medlemsnett om retningslinjer for lokal- og fylkesforeninger vedrørende personvern: sanitetskvinnene.no/tillitsvalgte

5 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/*#KAPITTEL_2-5

6 Les mer om barneverntjenestens avvergingsplikt: https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/samarbeid_politi_barnevern/
Informasjonsdeling_og_taushetsplikt/Barnevernstjenestens_avvergingsplikt/

Avvergningsplikt
Alle har en generell plikt til å hindre visse former for 
alvorlige forbrytelser gjennom å anmelde forholdet 
til politiet eller på annen måte avverge forholdet jf. 
Straffeloven § 1965. 

Avvergeplikten går foran lovbestemt taushetsplikt. 
Forbrytelsene som er omfattet, er blant annet familievold, 
voldtekt, seksuell omgang med barn, fosterbarn eller 
stebarn eller noen under 18 år som står under vedkom-
mende omsorg, myndighet eller oppsikt, samt voldtekt, 
grov legemsbeskadigelse og drap av barn eller voksne jf. 
straffeloven. 

Plikten til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige 
forbrytelser gjelder bare ved pålitelig kunnskap om at en 
slik forbrytelse er i ferd med, eller ventes å finne sted. Er 
forbrytelsen allerede gjennomført, har man bare plikt til 
å anmelde eller på annen måte avverge dersom det kan 
forebygge nye alvorlige forbrytelser. 

Hvis du som frivillig er bekymret går det an å kontakte 
både politi og barnevernet og drøfte saker anonymt. 
Du kan også kontakte prosjektleder hos N.K.S. for å få 
veiledning om hvordan du skal gå frem6. 
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Varslingsrutiner
N.K.S. har utarbeidet egne retningslinjer for varslings-
rutiner. Hvis det skulle oppstå noe i en aktivitet som du 
føler det bør varsles om, er det viktig å vite hvem du skal 
si ifra til. 

Dersom du ønsker å varsle om manglende etterlevelse 
av de etiske prinsippene til N.K.S. bør du i første instans 
varsle leder i lokalforeningen. 

Medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og andre som har hatt 
kontakt med N.K.S. kan varsle om kritikkverdige forhold. 
Les mer her: https://sanitetskvinnene.no/varsle-om-
kritikkverdige-forhold-i-nks

• I akutte situasjoner:  
Ring nødnumrene 113, 112 eller 110. 
 
Ved situasjoner som den frivillige opplever som 
vanskelige eller ubehagelige, skal dette fortelles til 
lokalforeningsleder. Ved vedvarende vanskelige eller 
ubehagelige situasjoner skal nasjonal prosjektleder 
hos N.K.S. kontaktes.

• Alle som deltar i aktiviteten er ansvarlige for at en 
god og trygg atmosfære etableres. Alle som deltar  
i aktiviteten skal vite hvor egen og andres grense  
går hva gjelder kontakt med hverandre. 

• Ved mistanke om brudd på retningslinjene for 
aktiviteten skal dette rapporters til lokalforenings-
leder og/eller nasjonal prosjektleder i sekretariatet.

• Hvis en gruppeleder bryter retningslinjene for 
Sisterhood, taushets- og etikkerklæringen, eller 
opptrer på en måte som kan skade N.K.S. eller 
Sisterhood Norge, kan hun utelukkes fra aktivitet. 

• Hvis du som frivillig opplever en kritisk hendelse i 
en aktivitet skal lokalforeningsleder kontaktes slik 
at N.K.S. kan sikre at du som frivillig får oppfølging, 
ivaretas og får snakket om hendelsen.

• Dersom du føler at det blir vanskelig å varsle til 
disse, om det gjelder en hendelse som involverer 
vedkommende, eller at du varslet tidligere uten at det 
ble iverksatt tiltak bør du benytte deg av relevante 
offentlige instanser som politi eller barnevern.

Bruk av sosiale medier
Bilder av deltakere i Sisterhood skal ikke deles på sosiale 
medier uten tillatelse fra den det er bilde av og egen 
tillatelse fra deres foresatte/verge hvis de er under 18 år. 

N.K.S. anbefaler at gruppeledere ikke blir venner med 
deltakere i Sisterhoodgruppen på Facebook og lignende. 
Dere bør skille mellom «jobben som frivillig» og privatliv. 
Det er ikke alltid like lurt at jenter i tenårene får tilgang 
på sine gruppelederes privatliv (alkohol, tullebilder osv). 
Gruppelederne kan komme i en situasjon hvor jentene 
forteller at de har det vanskelig via chatt. En annen ting 
å merke seg er at det fort kan bli urettferdig overfor de 
andre jentene som ikke har opprettet samme kontakt 
med gruppeleder. Det bør heller opprettes en felles 
Facebookside/Snapchat som alle gruppelederne har 
tilgang til og som ikke er personavhengig. 

N.K.S oppfordrer frivillige til å ikke dele egen kontaktinfo, 
herunder adresse, telefonnummer og å bli venner på 
sosiale medier, med mindre telefonnummer er helt 
nødvendig for organisering av aktiviteten. 
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Anonymisering ved bruk av foto
Barn er en spesielt sårbar gruppe, og det er viktig å være 
bevisst på at noen kan ha behov for anonymisering i tekst, 
film og fotografering.

Pass på at bilder og personopplysninger ikke kommer på 
avveie og at dere alltid har innhentet samtykke fra barnets 
foreldre eller verge. Det er fint å vise fram og dokumentere 
arbeidet deres, men husk på at uvedkommende kan ha 
interesse av slike opplysninger.

Spør alltid barna om det er greit at det tas bilder. Vi 
anbefaler å ta situasjonsbilder av barn i aktivitet eller 
bilder bakfra. Vær varsom ved bruk av navn og bosted.
Voksne kan også være i en sårbar situasjon. Husk å 
avklare eventuell bruk av bilder med hver enkelt. Folk som 
har vært vitne til eller utsatt for traumatiske opplevelser, 
bør aldri fotograferes.

Ha nettvett! Tenk på hva du skriver i statusoppdateringer, 
deling av bilder/videoer på Facebook, Twitter og lignende7.

7 Se forøvrig retningslinjer om bruk av sosiale medier i organisasjonshåndboken som er tilgjengelig på medlemsnett.

8 Husk at Barnekonvensjonen er en del av norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek 
og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Les hele barnekonvensjonen her : http://barneombudet.no/wp-
content/uploads/2013/09/fns_barnekonvensjon.pdf

Kontakt med media
Lokalforeninger bør henvise til N.K.S. sentralt og skal 
henvise til Sisterhood Norge ved omtale av aktiviteten.
Vi oppfordrer alltid til å be om sitatsjekk. Foresatte må 
samtykke til bruk av bilde og eller publisering av navn. 
Pass på at deltakere ikke kan identifiseres ved eksempler 
eller gjennom personsensitive opplysninger.

Ved spesielle hendelser må du være deg bevisst din 
taushetsplikt som frivillig i N.K.S. Du skal ikke gi informa-
sjon eller uttale deg på en måte som videre formidler opp-
lysninger om personer du møter som frivillig hos N.K.S. 

Vær bevisst dine egne reaksjoner. Det kan føles godt og 
ufarlig å gi media mye informasjon. Forsøk å opptre høflig 
og rolig.

Henvendelser fra foresatte eller andre
Det kan oppstå at foreldre eller andre tar kontakt for å  
spørre om en bestemt deltaker i aktiviteten. Ikke gi personen 
et svar før du har snakket med deltakeren det gjelder først. 
Du kan svare at du skal undersøke og event uelt komme 
tilbake til personen8. Om du lokali serer del  tak eren, er det 
opp til deltakeren selv om hun ønsker å snakke med ved-
kom mende. En deltaker kan for eksempel bo på hem melig 
adres se eller lign ende. Ikke del informa sjon en del taker har 
gitt til deg gjen nom aktivi teten uten å ha spurt om det er 
greit at du deler dette videre. Ingen andre enn gruppe ledere 
skal ha innsyn eller informa sjon om gruppas medlemmer. 

Hvis for mange foreldre ønsker at datteren skal få plass på 
aktiviteten så informer at det er mange som ønsker plass 
og at dere dessverre ikke kan ta inn alle som ønsker det. 

Henvis foreldre til offentlige hjelpeinstanser, fastlege, 
legevakt eller lignende hvis de er bekymret for sitt barn. 
Dere skal ikke ta imot slike bekymringer, men minne om at 
dere kun driver et frivillig aktivitetstilbud.
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Sikkerhet og god planlegging av aktiviteter
God planlegging gir trygge og gode aktiviteter. Her er 
noen spørsmål dere som frivillige bør tenke over mens 
dere planlegger aktivitetene:

• Er vi nok frivillige? (skaff oversikt over hvor mange 
som skal delta). Vi anbefaler at dere alltid er minst  
to frivillige til stede, da er dere bedre rustet til  
å takle en uforutsett situasjon. 

• Har noen av oss førstehjelpskurs?
• Krever denne aktiviteten noe spesielt av oss og 

har vi behov for ekstra hjelp? (Livredningskurs, 
redningsvester, sykkelhjelm etc.)

• Har alle ungdommene det fint på våre aktiviteter? 
(Hvem bør vi varsle hvis vi registrerer at en  
av ungdommene har problemer?)

• Hva gjør vi hvis noen skader seg eller går seg bort?

Husk å avtale felles møtested, gi ungdommene en lapp 
med nummer til ansvarlig frivillig etc.

• Ved transport: husk på samtykke fra foreldre/verge. 
Sørg for at barna er sikret på forsvarlig måte.  
N.K.S. anbefaler at dere unngår bruk av privatbiler.

• Husk å ha med telefonnummer til for eksempel 
kontaktperson på mottaket/institusjon (hvis dere har 
noen som bor der) hvis noe uforutsett skulle skje.

• Det kan være lurt å utarbeide en lokal beredskaps-
plan slik at dere vet hvem som skal gjøre hva i en 
uønsket situasjon.

• Ved akutte situasjoner skal alltid nødinstanser 
varsles!
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Forsikring for frivillige
Alle medlemmer og andre som er på oppdrag for N.K.S.  
er dekket av en egen skade- og ulykkesforsikring gjennom 
Trygg forsikring. Forsikringen er tegnet av N.K.S. sentralt. 
Dersom noen opplever en skade eller ulykke uten at det 
oppfattes som en varig skade, anbefales det likevel å 

skrive en skademelding umiddelbart. Det kan komme til 
nytte senere når man får oversikt over skadeomfanget 
eller om man opplever forverring. Se mer info på 
medlemsnett.
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Del 3  Praktiske tips

Økonomisk støtte
N.K.S. har tilbudt lokalforeninger oppstartsmidler og har 
midler til dette ut 2021. Kontakt sekretariatet for råd 
om hvor dere kan søke ytterligere midler. Vi anbefaler 
alle å søke om midler gjennom Ekstra ekspress med 
søknadsfrist to ganger i året: https://sanitetskvinnene.no/
sok-om-midler-til-ekspressprosjekter. Oppstartsmidlene 
kan brukes til leie av lokaler, innkjøp av mat, foredrags-
holdere, rekruttering, materiale til aktiviteter etc. Vi 
jobber for å kunne fortsette å tilby foreningene dette, men 
det avhenger av ekstern finansiering.

Extra Express midler har søknadsfrist 15. september  
og 15. mars.

Det finnes også flere lokale støtteordninger til frivillige 
aktiviteter for barn og unge. 

Se informasjon over ulike støtteordninger på medlemsnett 
eller kontakt nasjonal prosjektleder for veiledning.

9 Se tips til hvordan skrive gode annonser her: https://om.frivillig.no/skrive-gode-oppdrag

10 https://www.noblad.no/mittnoblad/bydel-ostensjo/frivillighet/sisterhood-oslo-kommer-snart-til-ostensjo-bydel/s/5-56-110615

Tips til rekruttering av gruppeledere

• Inviter til et åpent medlemsmøte.
• Nye medlemmer må få informasjon om Sisterhood: 

del ut fakta-ark og vis filmene som er tilgjengelig  
på medlemsnett.

• Legg inn annonse på www.frivillig.no  
Husk å presisere at vedkommende forplikter seg  
til å delta på kurs, samt presiser hva som forventes 
av kurs og tidsbruk etc9. 

• Skriv innlegg til lokalavisen og si at dere søker  
etter folk som er engasjert i ungdom og har lyst  
til å starte opp Sisterhood10. 

• Bruk sosiale medier.
• Heng opp oppslag på biblioteket, på 

frivillighetssentralen, hos NAV etc.
• Bruk eget nettverk!
• Kontakt aktuelle institusjoner (Høgskole/ 

Universitet) som har studenter som kan være 
interessert i å skaffe seg praktisk erfaring med 
ungdom (helsesykepleier, barnevern, lærere, 
pedagoger, sosionomer, sykepleier, politi, sosialt 
arbeid etc.). Flere av disse har ofte egne dager hvor 
foreninger kan ha stand i starten av hvert semester.

Husk at faglig påfyll, opplæring, øvelser og attest kan 
være en motivasjonsfaktor.

Dere kan også tilby kvinnefelleskap, meningsfylt 
arbeid – gjøre noe for andre, bidra til å utvikle Norges 
største kvinneorganisasjon, tilbud om å delta på ulike 
arrangementer og lære noe nytt.

Skriv gjerne konkret informasjon om informasjonsmøte og 
datoer for kurs, samt hva en gruppeleder forplikter seg til 
med tanke på tidsbruk. Lag et påmeldingsskjema slik at 
interesserte kan fylle ut kontaktinfo eller ta med seg deres 
kontaktinfo. Ring de som har meldt seg på og følg de opp 
kort tid etter at de har meldt sin interesse.
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Tips til rekruttering av jenter 
Definer først hvilken målgruppe dere ønsker å nå. Hvilken 
aldersgruppe vil dere starte med? Hvordan kommer 
dere best mulig i kontakt med denne aldersgruppen? En 
kartlegging av målgruppen vil hjelpe dere med å finne ut 
hvordan dere kommer i kontakt med dem på best mulig 
måte. Snakk med de som til daglig jobber med ungdom 
og få tips til hvordan dere kommer i kontakt med dem. 
Kartlegg hvilke andre organisasjoner som har aktiviteter 
for målgruppen. Kanskje dere eventuelt kan samarbeide? 
Har dere noe å tilføre eller kan man dele på ansvaret?

Rekrutteringskanaler:
Valg av rekrutteringskanal må tilpasses lokale forhold. I 
noen tilfeller kan det være enklere å invitere til enkelt stå-
ende aktiviteter i starten. Det er stor etterspørsel etter 
gratis aktiviteter i skolens ferier. Inviter jenter til morsom-
me utflukter og lokale aktiviteter som klatring, badeland, 
trampo line park eller kino, og bruk anledningen til å 
fortelle om Sisterhood.

• Lag annonse på ungfritid.no. Det er en digital 
oppslags  tavle hvor frivillige organisa sjoner kan legge 
ut varige fritids   aktiviteter for barn og unge. Det gjør 
det enklere for fri vil lige organisa sjoner å finne del tak-
ere, og enklere for barn, ung dom, fore  sat te og andre 
å finne fritids aktivi teter. Du kan søke på andre foren-
ingens sine annon ser for å få litt inspirasjon. 

• Kontakt skole og helse/ sosial lærer. Dette bør gjøres 
i god tid før rekrut teringen. De som jobber i skoler 
har det ganske trav elt i august og sep tember og det 
kan være vanskelig ere for dem å finne tid til å møte 
dere og organi sere møter med elever. OBS: Helse syke-
pleiere har taushetsplikt og kan ikke gi ut kontakt-
informasjon på enkelte personer. Men de kan selv tipse 
aktuelle jenter om til budet. Derfor er det lurt å sende 
de materiell som kan videreformidles/ deles ut.

• Inviter dere selv til et foreldre møte. Husk at det pleier 
å være mange ting på agenda på et foreldre møte. 
Ha en kort og informa tiv presenta sjon og fly  ere med 
kontakt  informa sjon som foreldre kan se på senere.

• Heng opp plakater på skolen og i nærmiljøet.
• Inviter til åpen jentekveld/ Kickoff.     
• Kontakt skole og spør om dere kan henge plakater og 

gi bort flyere med informa sjon om en kick-off kveld 
i store fri. Gjør arrange mentet til  trek  kende for jenter 

med mange mor som me aktiviteter, god mat, goodie -
bags etc. Dette kan være en god «reklame» for 
Sisterhood-aktiviteten og en mulighet for jenter til å 
bli bedre kjent før de blir med i gruppen. 

• Arranger en stand på kjøpe senter, på trenings -
senter, på en lokal festival, på torget etc. Her er det 
greit å ha både plakat, som kan tiltrekke unge og 
flyere som de kan ta med seg og lese senere. Dere 
kan også arranger en quiz med premier på standen.

• Kontakt fritidsklubber, frivillighets sentralen etc.
• Sjekk kommunen sin nettside. Noen kommuner har 

ungdoms tjenesten eller frivillighets koordi nator som 
dere kan sam arbeide med. 

• Skriv innlegg i lokalavisen hvor dere etterlyser 
deltakere.

• Bruk sosiale medier for å nå mål gruppen, f.eks. lag 
en Facebook-annonse. Filmer og bilder virker alltid 
bedre enn kun tekst.

• Dere kan også arrangere Sister hood i samarbeid 
med barne verns institusjoner, asyl mottak eller i 
sam  arbeid med N.K.S. sine institusjoner. Utarbeid et 
enkelt infoskriv med info om prosjektet som kan gis 
til foresatte/verger.

• Spør om hjelp fra tidligere del tak ere til å rekruttere 
nye jenter.

Det kan hende at dere får mange søknader og da er det ikke 
alle som kan bli med i gruppen. Det er dessverre ikke plass til 
alle som ønsker å delta, dere kan formidle dette til foresatte 
og jenter om de ikke kommer med, ved å gi dem beskjed om 
at dette var en tilfeldig utvelgelse og at dere beklager at 
det ble sånn, men fordi det var så mange som søkte, så var 
det noen som ikke kunne bli med. Dere kan også tilby dem 
muligheten til å stå på en venteliste, slik at om noen slutter, 
så kan man ta kontakt med dem om de vil. Det går også an 
å gi dem informasjon om andre tilbud i nærområdet.

Inviter gjerne foreldre til informasjonsmøte slik at de blir 
kjent med Sisterhood metoden og får innsikt i hva det 
går ut på, samt informasjon om N.K.S. som organisasjon. 
Husk at både foreldre og deltakerne er nye potensielle 
medlemmer.

Kontakt prosjektleder hvis dere ønsker bistand til  
å utforme ekstra materiale.
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GÅR DU I 8. KLASSE? 
HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED I EN JENTEGRUPPE?  

BLI MED PÅ SISTERHOOD!  

Vi kommer innom skolen din for å informere om gruppa og invitere dere til «kick-off». Vi ses! 
 

               

 

 

Vi har plass til 12 jenter i gruppa 
 

Vi møtes hver tirsdag ettermiddag 
 

Vi gjør aktiviteter og har temakvelder 
 

Vi er livssyns- og politisk nøytrale 
 

Gratis! 

 

Ta kontakt med Trude hvis det er noe du lurer på: 
 

Telefon/SMS: 95429475 E-post: trude@osf.no 
 

 

 @osfsisters 
Sisterhood i Solskinnsveien 

 

     
 

 

  

 

 
BLI MED I  
SISTERHOOD! 

Keramikk 
Kino 

Fotodag 
Spa 

 
 

 Vennskap 
Selvtillit 
Fremtid 

Stress & press 

Religion- og  
livssynsnøytralt 

GRUPPEN MØTES HVER TIRSDAG  KL. 16-18 PÅ SMESTAD. Kom på INTROKVELD i Solskinnsveien 12  den 15. september kl. 16.30-18.00.  Påmelding ved DM på Intragram @osfsisters eller sms til tlf.  908 41 814 
  
 

Vi ønsker også å høre hvilke aktiviteter  og temaer dere er interesserte i! 
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SSØØKKNNAADD  ––    
SSIISSTTEERRHHOOOODD  II  SSOOLLSSKKIINNNNSSVVEEIIEENN  
 

MMiitttt  nnaavvnn::  

NNaavvnn  ppåå  ffoorreessaattttee::  

SSkkoollee//kkllaassssee::  

MMiinn  aaddrreessssee::  

  

MMiitttt  tteelleeffoonnnnuummmmeerr::  

MMiinn  ee--ppoosstt  ((ddiinn  eeggeenn  oogg//eelllleerr  ffoorreessaatttteess))::  

  

HHvvoorrffoorr  dduu  øønnsskkeerr  åå  bbllii  mmeedd  ii  SSiisstteerrhhoooodd::  

  

  

  

HHvvoorrffoorr  dduu  ttrroorr  aatt  SSiisstteerrhhoooodd  kkaann  vvæærree  eett  ppoossiittiivvtt  ttiillbbuudd  ffoorr  ddeegg::  

  

  

  

BBeesskkrriivv  ddeegg  sseellvv  mmeedd  ttrree  oorrdd::  

  

NNåårr  sslluutttteerr  dduu  ppåå  sskkoolleenn  ppåå  ttiirrssddaaggeerr??  

  

  

______________________________________________________      ______________________________________________________________  

Dato/sted      Underskrift 

Eksempel på søknad for deltakere
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Tips til aktiviteter
Hva liker dere selv å gjøre? Glede og inspirasjon er smitt-
somt. Spør deltakerne om hva de ønsker av aktiviteter. 
Kanskje dere kan lære dere noe nytt sammen? Vi anbefaler 
lavterskel aktiviteter som åpner opp for uformell småprat 
og som ikke krever mye planlegging eller som er kostbart. 
Her er en liste med forslag til aktiviteter som er enkle å 
gjennomføre: 

• Turist i egen by.
• Kløvertur.
• Matlaging: arranger Masterchef-konkurranse.
• Aking.

• Ballspill.
• Besøk i stallen.
• Bålkveld med kakao.
• Klatring.
• Besøke biblioteket.
• Lage retusjert reklame-collage.
• Tur med bærplukking.
• Selvforsvar.
• Sy om/reparere klær-verksted.
• Strikking/hekling.
• Boksirkel eller podcast-kveld.
• Yoga.
• Dans.
• Ansiktsmaling.
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• Spillekveld.
• Kunstkveld.
• Male på hvite t-skjorter/hvite kopper.
• Klesbyttekveld.
• Quiz/kahoot.
• Kino/filmkveld.
• Piknik.
• Hyttetur.
• Bowling.
• Tur med bading.
• Fotoworkshop. 
• Lage Collager med gamle blader/aviser.
• #jeg liker deg-stunt i lokalsamfunnet.
• Post-it gerilja-stunt.
• Ja betyr Ja-temakveld (vis filmene).
• Lag en Do-avis.
• Skjønnhetstyrranniet-temakveld, snakk om 

kroppspress.
• Dere kan bli bedre kjent med N.K.S. og inspirere 

jentene til frivillig arbeid:
- La jentene lage mat/dans/underholdning til et       

arrangement i sanitetsforeningen.
- Inviter jentene med på binding av fastelavnsris.

11 LNU har laget en fin guide som kan lastes ned her: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/nett/siifra-brosjyre.pdf

- Bidra til å selge maiblomst.
- Inviter lokalforeningen til å fortelle om sitt arbeid.
- Delta på aktiviteter og arrangementer i regi av N.K.S.
- Ha førstehjelpskurs.

• Bidra til å arrangere juletrefest på asylmottaket. 
Hvis frem alt det fine N.K.S. står for og verdien  
frivillig arbeid har i lokalsamfunnet.

• Snakk om ytringsfrihet og debattklima11. 
• Inviter inn lokale ressurspersoner, eller mennesker  

fra deres eget nettverk til å bidra til en temakveld 
(politi, ordfører, etc).

• Bruk undervisningsmaterialet og snakk  
om årets TV-aksjon.

• Besøk det lokale eldresenteret.
• Snakk om kvinnehelse.
• Inviter en N.K.S. forsker til å fortelle om sitt prosjekt.

De fleste frivillige organisasjoner og foreninger stiller  
gjerne opp med gratis foredrag eller kurs om sine arbeids  -
områder. N.K.S. har et stort nettverk av sam arbeids  part-
nere, forskere og institusjoner som gjerne vil spre kunn skap 
om ulike temaer innenfor N.K.S. sine fokus områder.
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Tips til samtaler med barn og unge

Hva bør man snakke om/ ikke snakke om?
Ikke spør om ting du ikke er klar for å få svar på. La 
relasjonen utvikle seg og bygg opp tillit. Vær åpen og 
nysgjerrig. Vis omtanke. Stol på at jentene deler det de 
ønsker.

Les også mer om ivaretakelse, avdekking etc.  
i metodeboken.

Snakk med den andre gruppelederen. Har hun oppfattet 
situasjonen på samme måte som deg? Prøv å sette ord 
på hva bekymringen deres går ut på. Er det en dårlig 
magefølelse eller noe mer? Hva frykter dere? Hva har 
jenta konkret fortalt? Bruk hverandre til å reflektere over 
hva dere har erfart. 

Vi anbefaler at dere skriver et kort referat i stikkordsform 
etter hvert møte (bruk max.10 min). 

Eksempler på spørsmål dere kan tenke over:

- Hvilke temaer ble tatt opp?
- Var det noen som dominerte i så stor grad at det  

ble ødeleggende? 
- Hvis ja, hvordan taklet vi dette? Hvordan kan vi  

endre dette til neste gang?
- Var det noen spesielle reaksjoner?
- Hvordan fungerte gruppedynamikken?
- Hvordan taklet jeg som leder disse øvelsene/ 

denne tematikken?
- Hva bør endres til neste gang?
- Ikke skriv navnet på ungdommene  

(bruk eventuelt initialer). 
- Ikke skriv navnet til ungdommen eller andre 

sensitive opplysninger hvis dere sender epost  
med bekymringsmelding.

Her er noen samtaletips som du kan bruke for å starte en 
hverdagssamtale eller for å gjennomføre en samtale om et 
vanskelig tema:

Fortell at du er bekymret basert på det hun sa/gjorde/
hvordan hun reagerte i forbindelse med x……Fortell at 
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du spør fordi du vil hjelpe og ikke av egen nysgjerrighet. 
Ønsker jenta at du skal kontakte andre voksen personer? 
Ønsker hun informasjon om hvem hun eventuelt kan 
snakke med for å få hjelp?

Hvordan reagere hvis en ungdom åpner seg  
og deler en vond historie?
Lytt og bekreft det hun opplever. Ofte kan det være fint at 
man bare er en som har tid til å lytte. For å vise at du har 
hørt jenta, kan du gjenta det hun har sagt, og bekrefte at 
du har hørt henne ved å repetere det samme: «foreldrene 
dine ønsker ikke å bo sammen nå …?» Det kan åpne for at 
hun vil fortelle mer. Å lytte er en aktiv handling. Når noen 
deler opplevelser, vil det skape bilder hos deg. Alle har 
unike historier og livserfaringer som vil påvirke hvordan vi 
forstår og tolker verden. 

Å forstå den andres virkelighet krever utforskning.  
Bruk åpne spørsmål. Åpne spørsmål gir den andre mulig-
het til å sette ord på sin situasjon, og må besvares med 
mer enn bare ja eller nei. Bruk korte oppsummerings ord 
for å vise at du lytter og er interessert i det den andre 
forteller. (Som regel gjør du dette ubevisst allerede som 
for eksempel «ja» «bare fortsett du…»)

Vær forsiktig med å komme med råd, men kom gjerne  
med innspill som «hvordan tror du det ville vært å….»  
La personen få reflektere over mulige handlings-
alternativer i stedet for å få et råd.

Bidra med å lete etter lyspunkter, det er ofte at man ikke 
klarer å se lyspunkter når livet oppleves vanskelig. Sett 
fokus på hva personen mestrer og hvordan hun tidligere 
har løst lignende situasjoner.

NB: Ikke sitt inne med informasjon som gjør deg bekymret 
for en ungdom. Ta gjerne imot og lytt til historier, men 
kjenn også på dine egne grenser og hva du tåler å høre.

Du kan si: « Jeg tenker at du bør snakke med xx… for å  
få bedre hjelp til å snakke om det du bekymrer deg for.  
Jeg synes du skal snakke med x….og jeg kan gjerne hjelpe 
deg med å komme i kontakt med dem.

Hvis jenta trekker seg tilbake og ikke ønsker å dele:

• Informer om at du er tilgjengelig hvis hun ønsker å 
prate på et senere tidspunkt.

• Informer om at du er bekymret. Barn trenger å høre 
at vanskelige forhold/opplevelser ikke er normalt for 
et barn å oppleve.

• Gi henne informasjon om hvor hun eventuelt kan 
henvende seg (se nyttig kontaktinformasjon i siste 
del).

• Oppfordre henne til å snakke med trygge voksne i 
eget nettverk (foreldre, søsken, besteforeldre, nabo 
etc..).

• Be henne kontakte helsesykepleier/kontaktlærer på 
skolen.

• Ring det kommunale barnevernet og drøft saken 
anonymt.

• Ved fare for liv/helse: kontakt politiet og eller 
barnevern. 

• Følg opp samtalen så godt det lar seg gjøre. Barn 
trenger trygge voksne som bryr seg og tar seg tid til 
å spørre hvordan det går. 
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Veien videre: 

 Planlegg Sisterhood lokalt. 

 Finn et egnet lokale.

 Lag en aktivitetsplan/fremdriftsplan – og juster den underveis.

 Fordel oppgaver dere imellom etter kapasitet og interesse.

 Lage en plan for rekruttering.

 Bli kjent med metodeboken! 
  (Er det noen tema eller aktiviteter som egner seg best i startfasen?). 

 Etabler en ressursgruppe.

 Lag informasjonsmateriale til foreldre etc.

 Sørg for en god arbeidsfordeling mellom dere som gruppeledere og resten av lokalforeningen.

 Ikke nøl med å kontakte sekretariatet ved N.K.S.
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Del 4  Maler, materiell og kontaktinformasjon

Hvis gruppeledere ikke er en del av lokalforeningens styre, anbefaler vi at dere skriver en kontrakt med vedkommende. 
Under følger et forslag til en slik kontrakt.

Mal for kontrakt for frivillige Sisterhood gruppeledere og lokalforening

Navn og tlf frivillig gruppeleder: ..............................................................................................................................

Navn og tlf lokalforeningsleder:...............................................................................................................................

Jeg samtykker med dette til at jeg ..........................................................................................................................

stiller som frivillig gruppeleder i basisaktiviteten Sisterhood i minimum seks måneder. Samarbeidet kan på 
et hvert tidspunkt bli sagt opp av begge parter og/ eller lokalforeningsleder. Hvis jeg ønsker å trekke meg, 
vil jeg varsle i god tid.

Deltakerne i prosjektet og prosjektets omfang har behov for stabilitet og kontinuitet hver uke. Aktiviteten 
krever at det ikke er et stort gjennomtrekk av forskjellige mennesker å forholde seg til. Gruppeleder har 
også ansvar for å planlegge utforming av aktivitetene, samt rekruttere deltakere. 

Gruppeledere forplikter seg til å samarbeide tett med lokalforeningen og med hverandre. Hvis en gruppe-
leder ikke kan stille, må det gis beskjed i god tid slik at aktiviteten kan avlyses så fremt dette er mulig.
Frivillig gruppeleder og lokalforening avtaler tid og sted for Sisterhood-grupper, samt de respektives 
ansvarsoppgaver etter kapasitet og behov.

Frivillige har fremvist begrenset politiattest og signert N.K.S. taushets- og etikkerklæring. Den frivillige 
har ikke taushetsplikt overfor nasjonal prosjektleder eller sin gruppelederpartner.

Dato ............................................................................................................................................................................

Frivillig gruppeleder..................................................................................................................................................

Lokalforeningsleder ..................................................................................................................................................
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Samtykkeskjema for bruk av foto og film

Samtykke til å bli tatt bilde av eller filmes i forbindelse med aktiviteter i regi av N.K.S.

...................................................................................................................................................................................
Navn i blokkbokstaver (foresatte eller verge for de under 18 år)

Jeg/vi godkjenner herved at ...................................................................................................................................
blir tatt bilde av eller filmes i forbindelse med aktivitet eller arrangement i regi av N.K.S. Sett ring rundt:  

Ja   /   Nei

Bildet eller filmen kan bli brukt på N.K.S sine hjemmesider/brosjyrer, sosiale medier eller andre  
N.K.S.-publikasjoner. Å være med på bildet er frivillig, og barnet selv og deres foresatte skal samtykke  
til bruk av bilder.  

Sett ring rundt:    Ja   /   Nei

Tilføyelser, spesielle hensyn eller kommentarer: ..................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Dato: ..........................................................................................................................................................................

Signatur foresatte eller verge: ................................................................................................................................

Signatur barn/ungdom: ...........................................................................................................................................

Frivillige hos N.K.S. som er ansvarlige for aktiviteter for barn og ungdom har signert  
våre etiske retningslinjer og levert begrenset politiattest.
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Mal for første kontakt med skoler/fritidsklubber o.l.

Det er ofte bedre å etablere personlig kontakt ved å møtes eller snakke på telefon. Da kan denne malen 
brukes som snakkepunkter. Men om personlig kontakt ikke er mulig, kan denne malen også brukes til 
e-poster. 

Mitt navn er (…) og jeg er frivillig gruppeleder i en Sisterhood gruppe i (…) sanitetsforening. 

Sisterhood er et gratis fritidstilbud for jenter i (…) klasse. Det er en jentegruppe som skal møtes (hvor 
ofte) gjennom ett skoleår. Målet er at jentene skal utvikle gode venninnerelasjoner, styrke sin psykiske 
helse og utfolde seg positivt. Gruppen er livssyn og religiøs nøytral.

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

Vi snakker om: Hva vi gjør sammen:
• Vennskap • (Eksempler på forskjellige aktiviteter)
• Selvtillit og selvfølelse 
• Grensesetting 
• Fremtid 
• Og mye mer! 

 

Vi vil samarbeide med dere for å informere jentene i (skole, klubb) om Sisterhood og rekruttere de som 
vil få mest ut av dette tilbudet.  

Her kan dere foreslå hvordan dere vil holde kontakt med skolen og informere elever om tilbudet. F.eks.:
• Be om kontaktinfo til FAU-representanten slik at de kan videreformidle informasjon til alle foreldre.
• Kan dere få lov til å presentere Sisterhood på et foreldremøte?
• Spør om helsesykepleier kan henge opp oppslag på sitt kontor eller dele ut informasjon til aktuelle 

elever. Ansatte på skolen kan gi informasjon om tilbudet til alle elever.
• Kanskje dere kan få lov til å presentere Sisterhood i det nye faget livsmestring?
• Kanskje dere kan få lov å henge plakater/dele ut brosjyrer/ha stand eller snakke med aktuelle 

jenter i storefri? 

Litt om foreningen vår.
Skriv noen få setninger om den jobben som foreningen gjør for nærmiljøet.

Litt om Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)
Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon med 42.000 medlemmer fordelt på 600 
lokalforeninger. I 125 år har våre frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for 
kvinneliv og folkehelse.
N.K.S. fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge 
lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.
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Etter samtaler for frivillige og tillitsvalgte: 
Vi utvikler et helhetlig system for etter samtaler for å 
ivareta våre frivillige dersom noe uventet og krevende 
skulle skje i ditt arbeid som frivillig. Du kan lese mer her: 
https://sanitetskvinnene.no/ettersamtaler-frivillige-og-
tillitsvalgte

E-læringskurs
Vi utvikler stadig nye e-læringskurs om ulike tema 
som er relevante for våre aktiviteter. Kursene finner du 
her: https://sanitetskvinnene.no/kurs-og-opplaering-
lokalforeningene

Retningslinjer for bruk av logo  
N.K.S. og Sisterhood: 
Kontakt Sisterhood Norge for å få tilsendt designmal for 
riktig bruk av Sisterhood sin logo:  
sisterhood@sisterhood.no

Dere kan også få tilsendt designmanual og 
samarbeidsavtale hvis dere ønsker å arrangere Jentivalen.
Her er noen eksempler på riktig bruk av logo:

Mer informasjon:
Relevant og oppdatert informasjon om Sisterhood 
finner du på sanitetskvinnene.no – medlemsnett 
-«basisaktiviteter».

Facebook: 
Meld deg inn i den lukkede gruppen:  
Sisterhood N.K.S. 

Her kan gruppeledere gi hverandre tips  
og råd og drøfte utfordringer.

Bli inspirert av å følge disse på facebook:
Sisterhood Norge
Sisterhood i Solskinnsveien

Kontaktinfo
Prosjektleder v/N.K.S sentralt:
Cathrine Holst Salvesen 
Seniorrådgiver Migrasjon og oppvekst 
cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no 
Tlf: 93 44 67 18

Sisterhood Bydel Frogner:
sisterhood@sisterhood.no 
tlf: 41 44 48 28

Sisterhood Norge se www.sisterhood.no
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Til slutt: Våg å være dere selv og  
vær en god rollemodell! 
Hvis dere tør å være den dere er, så gjør det ungdommene 
trygge på dere og det bidrar til å skape tillitt. Vis at dere 
er åpne og trygge – og vis dette både gjennom ord, kropps-
språk og handlinger. Ikke ta dere selv så høytidelig! Våg 
å stille de «naive» spørsmålene. Slipp dere gjerne litt løs 
og bruk humor til å løse opp stemningen. Kjenn på deres 
egne grenser og barnas individuelle grenser. Vær tydelig 
og ansvarlig. Sett grenser på en måte som viser respekt 
for andre.

Ha forståelse og respekt for barnas rett til privatliv, men 
vær samtidig genuint engasjert i ungdommene og hva de 
ønsker å dele.

Vær fleksibel og åpen for endringer underveis, ting kan 
bli like vellykket selv om man ikke alltid gjennomfører 
etter planen. Vær tålmodig, respektfull, inkluderende, 
nysgjerrig og raus. Det tar tid å utvikle en god 
gruppedynamikk og en tillitsfull relasjon. 

En god gruppeleder putter ikke ord i munnen på 
ungdommen. Ikke analyser eller fortolk det barna sier 
umiddelbart, men be ungdommene selv om å utdype eller 
forklare nærmere. Gi barna anerkjennelse for den de er – 
og ikke for hvordan de presterer. Vis jentene at det er fint 
med mangfold. Skap et møtested hvor alle skal få være 
den man er, hvor ulikhet er noe fint og spennende.

Ha en evaluering med jentene midtveis i perioden, slik at 
dere kan få en tilbakemelding fra jentene på hvordan det 
har vært så langt, samt innspill på temaer de ønsker å ta 
opp/snakke mer om og forslag til aktiviteter. På den måten 
kan man lettere holde engasjementet oppe, og sørge for at 
innholdet treffer og interesserer gruppen.

Deres gruppelederpartner, lokalforening og ansatte er her 
for å hjelpe dere, men det er opp til dere å ta initiativ hvis 
dere føler dere usikre eller utrygge på ansvarsoppgaver 
eller rutiner!

12 Kilde: https://www.bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/Melde_fra_til_barnevernet__privatperson/

Viktige telefonnumre og nyttige nettsteder
Hvis du ønsker å kontakte lokal barnevernsvakt,  
finner du ditt kontor her: www.barnevernvakten.no

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på 
kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og 
familier i krise som trenger hjelp raskt. Bruk søkefeltet 
over for å finne din nærmeste barnevernvakt. Når du tar 
kontakt, vil følgende bli vurdert:

• om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og 
veiledning

• om situasjonen er alvorlig og det bør sendes 
melding til den kommunen barnet bor i

• om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

Videre vil barnevernvakten vurdere om det er best å dra 
hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos 
barnevernvakten. Når du melder fra til barnevernet kan du 
melde fra med fullt navn eller være anonym:

• Du kan fremstå med navn både overfor familien og 
barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli 
informert om at det er du som melder.

• Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at 
verken barnevern eller foreldre vet hvem som 
melder. Pass på å ikke gi opplysninger som gjør at 
du kan bli gjenkjent hvis du ikke ønsker det.

• Du kan fremstå med navn overfor 
barneverntjenesten, men be om at dette ikke 
gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger 
dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli 
opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om 
omsorgsovertakelse, og saken må i retten.

• Dersom du velger å skrive epost må du huske på at 
navnet ditt vil komme fram i headingen på eposten, 
og barneverntjenesten vil få kjennskap til navnet 
ditt. Da er du ikke lenger anonym12. 
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www.116111.no 
Gratis tjeneste som er åpen kvelder,  
netter og i helgene. 
Dette er en gratis nødtelefon for barn og unge som  
er åpen når barneverntjenestens kontorer er stengt.  
For deg som opplever vold i hjemmet, er utsatt for 
overgrep, eller står i andre vanskelige situasjoner. 
SMS: 417 16 111 

Mental Helse Hjelpetelefonen 
begynte som et lavterskeltilbud over telefon i 1992.  
I tillegg til å ta i mot telefonsamtaler på telefonnummer 
116 123, driver tjenesten også Samtalerom, som er 
gruppesamtaler over telefon. For dem som foretrekker  
å skrive i stedet for å snakke: www.sidetmedord.no

www.barneombudet.no 
Fakta om barnas rettigheter.
Har også spørsmål- og svartjeneste.

www.korspahalsen.no 
Du kan ringe og skrive anonymt med voksne 
som gjerne vil høre på deg og hjelpe deg På Kors på  
halsen kan du prate med eller skrive til voksne som  
er frivillige i Røde Kors. De hører på det du har å si og 
hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis. 
De svarer på telefon, chat og mail mandag til fredag 
mellom klokka 14-22.
Tlf: 800 33 321

www.barnavrus.no 
Et nettsted for barn og unge av rusmisbrukere.

www.ung.no 
Her finner du svar på det meste du som barn  
eller ung lurer på.

www.barnevernsadvokat.no 
Allmennopplysning innenfor barnevernsrett og 
formidling av advokathjelp i tvister med barnevernet.  
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www.kompasset.org 
Blå Kors Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge 
mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med 
alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet er gratis og 
du trenger ingen henvisning. De har avdelinger i Bergen, 
Sandnes, Oslo, Trondheim og Tromsø og i Lillehammer.

www.kirkensbymisjon.no/robust/ 
ROBUST er Kirkens Bymisjons forebyggende 
tilbud til barn og unge i skolealder og deres familier, 
som strever med konflikter, bekymringer eller problemer 
av ulik art. 
Tlf: 920 32 916

www.dinutvei.no/sporsmal-og-svar 
Nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og 
kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre 
seksuelle overgrep. Oversikt over hjelpetilbud lokalt og 
nasjonalt. Spørsmål til fagpersoner kan stilles anonymt. 
Sanitetskvinnene tok i sin tid initiativ til å etablere denne 
nettportalen.

Røde Kors telefon
for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Tlf: 815 55 201. 
Telefonen er åpen mandag-fredag mellom 09.00-16.00

www.voldsoffer.no
Landsforeningen for voldsutsatte. 
Tilbyr hjelp til de som er, eller har vært utsatt for vold.

www.sexogsamfunn.no 
Still spørsmål om sex, seksualitet eller seksuell helse  
via chat.

www.ungdomstelefonen.no 
Tilbud til unge som trenger noen å snakke med om 
seksualitet, identitet, legning, forelskelse, aktivitetstilbud 
eller sikrere sex via telefon eller chat. 
Tlf: 400 00 777  
Åpningstider: søndag- torsdag: 18.00-22-00.  
Drevet av Skeiv Ungdom.
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www.helseutvalget.no/youchat 
Chat anonymt med unge voksne frivillige som selv 
har erfaring med å forelske seg i noen av samme kjønn, 
komme ut og det å føle seg annerledes.

www.amathea.no 
Gravid og usikker. 
Snakk med en veileder: 
Tlf: 815 32 005. Hverdager 08.00-20 00. 
Amathea er en landsdekkende, spesialisert, lavterskel 
helsetjeneste. Med spisskompetanse på veiledning og 
forebyggende arbeid innen graviditet og abort.

www.rustelefonen.no 
Rustelefonen: 08 588  
Offentlig og landsdekkende tjeneste som tilbyr støtte, 
informasjon og veiledning om rusmidler og hjelpeapparat.

www.prosentret.no/om-pro-sentret/ 
Veiledning og kunnskapsformidling om personer 
som selger og bytter sex. 
Tlf: 23 10 02 00

www.lpp.no
Landsomfattende organisasjon for pårørende  
innen psykisk helse.

www.lfss.no 
Landsforeningen for forebygging av selvskading 
og selvmord. 
Anonym chat.

www.vfb.no
Organisasjonen voksne for barn og unge. 
Voksne for Barn har fagpersoner som veileder og gir råd 
til voksne som er bekymret for barn eller unge. Du kan 
være anonym og de har taushetsplikt. De besvarer alle 
typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som 
søvn og grensesetting til mer alvorlige som for eksempel 
mobbing og sorg. 
Tlf: 810 03 940 

www.leve.no/om-leve/ 
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

www.ffp.no 
Råd og støtte til pårørende og barn  
som har et familiemedlem i fengsel.

https://sanitetskvinnene.no/
veiledningssenter 
N.K.S. veiledningssenter for pårørende  
til rusavhengige.
Det kan være vanskelig og ganske slitsomt å se noen 
du er glad i ha det vondt, enten det er foreldre, søsken 
eller venner. Da er det godt å snakke med noen. Hver 
tirsdag fra klokken 14 til 16 kan du chatte med oss i 
UngSnakk. Her møter du veiledere som hver dag jobber 
med å hjelpe barn, unge og voksne som kjenner noen som 
sliter med alkohol, rus eller vonde tanker. Tjenesten er 
for deg mellom 10 og 23 år, og du kan være helt anonym. 
UngSnakk drives også i regi av Sanitetskvinnene.

De du møter på chatten er sosionomer, barneverns-
pedagoger, vernepleiere, sykepleiere og tidligere politi. 
Alle har mye og lang erfaring i å snakke med barn og unge

www.bufdir.no
Det statlige barnevernet. 
Oversikt over hjelpetiltak, lover m.m.

www.nkvts.no
Kompetansesenter for vold og traumer; 
vold, seksuelle overgrep, katastrofer, flyktninger/
asylsøkere.

https://sanitetskvinnene.no/veiledningssenter
https://sanitetskvinnene.no/veiledningssenter




Takk til våre samarbeidspartnere


