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Veileder for Sisterhood 
Nettverksgrupper for unge jenter 

 

Hvordan komme i gang? 

Sett sammen en liten gruppe i foreningen som kan delta i planleggingen og gjennomføringen 

av aktiviteten. Samarbeid gjerne med andre lokale sanitetsforeninger. Denne veilederen og 

annet materiell for Sisterhood finner du på medlemsnettet 

(www.sanitetskvinnene.no/sisterhood) NB! krever innlogging, brukernavn: nks og passord: 

nks. 

Hva er det lurt å tenke på? 

Finn ut om det er behov for en Sisterhood-gruppe i ditt nærmiljø. Ta kontakt med 

helsesykepleier/rådgiver på ungdomsskolen/videregående skole. Avklar om det er/har vært 

tilsvarende aktivitet i lokalmiljøet, hvordan det fungerer/fungerte osv. Vil 

helsesykepleier/skolen være interessert i et samarbeid?   

 

Hva trenger vi for å drive Sisterhood? 

 Gruppeleder til å holde jentegruppa, som møtes en gang i uka på rundt to timer inkludert 

for- og etterarbeid. To gruppeledere per gruppe er lurt, slik at de kan samarbeide og bistå 

hverandre, f.eks. dersom den ene er forhindret fra å delta. 

 Gruppeleder må ha gjennomført gruppelederkurs i regi av Sisterhood Norge, bydel 

Frogner. Dette er et 12 timers kurs over to dager. Ta kontakt med sekretariatet for mer 

informasjon.   

 Etablere samarbeid med helsesykepleier/skole, informere om Sisterhood og rekruttere 

jentene, noen bør ha ansvar for økonomi og administrative oppgaver, gjøre i stand lokalet 

før jentegruppemøtene m.m.  Disse oppgavene kan utføres av gruppeleder, men det kan 

også opprettes en egen rolle som prosjektkoordinator.  

 Et lokale som egner seg til jentekvelder.  

 Aktivitetsmidler (utlegg mat, aktiviteter på aktivitetskvelder, reisekostnader, ev. 

foredragsholdere, printing, annonsering, små oppmerksomheter osv.)  

 

Hvem kan vi samarbeide med?  

Potensielle samarbeidspartnere er de som kan bistå i å nå ut til jentene og/eller i selve 

gjennomføringen. Ungdomsskolen og/eller videregående skole ved helsesykepleier er en 

helt vesentlig samarbeidspartner. Hun kan gi anbefalinger om hvordan nå ut til jentene, 

informasjon om skolemiljøet og andre ting av betydning i jentenes liv.  

Andre mulige samarbeidspartnere:  

 Miljøarbeidere i kommunen 

 Den lokale ungdomsklubben  

 
Hvor kan vi søke om økonomisk støtte? 

Midler kan søkes både lokalt og gjennom sekretariatet. Mange kommuner har stipender, 

legater eller deler ut priser til frivillige organisasjoner. Se medlemsnettet for mer informasjon. 
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Hvordan kan vi rekruttere frivillige og hva trenger vi fra dem? 

Dersom du trenger flere frivillige enn medlemmer i foreningen, legg ut en annonse på 

www.frivillig.no. Sekretariatet hjelper deg. Heng opp plakater i nærmiljøet og bruk 

foreningens nettverk aktivt. Spør folk du kjenner, som du mener egner seg, om de vil delta. 

Alle frivillige må undertegne etikk- og taushetserklæring og begrenset politiattest 

(https://www.sanitetskvinnene.no/etikk/).  

Hvordan markedsføre Sisterhood-gruppa? 

Tenk på hvordan dere formulerer invitasjon for å fange jentenes oppmerksomhet og hvilke 

arenaer dere kan nå jentene på. Nedenfor følger forslag for markedsføringskanaler: 

 Spre informasjon på skoler i samarbeid med helsesykepleier og/eller rektor. Hold 

informasjonsmøter i aktuelle klasser i løpet av eller rett etter skoletid. 

 Inviter dere selv til fritidsklubber m.m. 

 Kontakt lokalavisen for redaksjonell omtale av aktiviteten og foreningen 

 Bruk sosiale medier (som Facebook) og foreningens kontaktnett  

 Be om å få legge ut informasjon om aktiviteten på aktuelle nettsteder for ungdom 

 

Hvordan foregår en jentegruppe?  

En jentegruppe består av 10-12 jenter ledet av gruppeleder, som møtes jevnlig, rundt to 

timer en gang i uka, gjennom ett skoleår. Annenhver gang er det temakveld og 

aktivitetskveld som er bestemt av jentene i samråd med gruppeleder. Viktige tema som går 

igjen er vennskap, kropp, press og stress, seksualitet og grensesetting.  

 

Annen informasjon og materiell 

Sisterhood er en veletablert metode og det er utviklet en håndbok full av praktiske øvelser, 

som bidrar til «psykisk styrketrening» og refleksjon for deltakerne. «Sisterhood – en håndbok 

i jentegruppearbeid» får gruppeledere som gjennomfører gruppelederkurs. Den første 

versjonen finnes også som PDF: https://www.korusoslo.no/wp-

content/uploads/Sisterhood.pdf.  På medlemsnettet finner du ulykkesforsikring for frivillige på 

oppdrag (www.sanitetskvinnene.no/sisterhood). Resten av marteriellet mottas etter 

gjennomført gruppelederkurs.  

 

Hvilke foreninger kan jeg få tips og råd fra? 

 Oslo sanitetsforening: gruppeleder/prosjektkoordinator Susanne Urberg, tlf. 90879995, e-

post susanne.urberg@osf.no, nettside www.osf.no  

På medlemsnettet finner du «spørsmål og svar-ark om Sisterhood» av de to foreningene 
som har drevet Sisterhood.  

Kontaktperson i N.K.S.: 

Cathrine Holst Salvesen, seniorrådgiver, migrasjon og oppvekst,  

e-post cathrine.salvesen@sanitetskvinnene.no, mobil: 93 44 67 18 

 

Nasjonale samarbeidspartnere:  

Sisterhood Norge, Bydel Frogner 
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