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Stiftelsen Robin Hood Huset – styrets årsberetning 2016
Innledning
For Stiftelsen Robin Hood Huset ble 2016 et aktivt og utviklende år. Foruten å videreføre ordinær
drift av huset med fortsatt høye besøkstall, har stiftelsen videreført to prosjekter og startet opp et
nytt prosjekt som sammen bidrar til kvalitativ styrking av tilbudene for økonomisk vanskeligstilte
i Bergen. Gjennom prosjekt «Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» er rekruttering,
organisering og ivaretakelse av de frivillige styrket, samtidig som det er arbeidet målrettet med å
utvikle Robin Hood Huset som en integreringsarena med fokus på språk-, arbeidstrening og
samfunnsdeltakelse. Gjennom prosjekt «Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØSområdet» har et stort antall arbeidssøkende innvandrere og tiggere blitt tilbudt kvalifisert
rådgivning for sitt møte med det norske samfunnet. Gjennom prosjekt «Aktiviteter for barn på
Robin Hood Huset» har foreldre med mindreårige barn har fått tilbud om råd og veiledning. I
tillegg har barn fått gode aktivitetstilbud i helger og skoleferier. Stiftelsen har også videreført og
styrket sine kurstilbud med et høyt antall deltakere.

1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk
Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et rus- og
rusmiddelfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte i Bergen. Robin Hood
huset skal også være en arena for sosiale aktiviteter, likemannsarbeid og sosialpolitisk
interessearbeid som kan bidra til å fremme brukernes sosiale nettverk og velferd. Alle tilbud på
huset er gratis.
Robin Hood Huset åpnet offisielt 26.november 2004 i leide lokaler i Hollendergaten 3 i Bergen, og
virksomheten startet i mai 2005 etter at alle tillatelser var innhentet. Frem til og med 2007 stod
foreningen Robin Hood Huset for driften. I 2007 ble Stiftelsen Robin Hood Huset opprettet, og
stiftelsen overtok 1. januar 2008 ansvaret for driften av Robin Hood Huset. I februar 2013 flyttet
Robin Hood Huset inn i nye og mer formålstjenlige lokaler i Magnus Barfots gate 22. Leieavtalen
omfatter et areal på 385 kvm og avtalen løper til 2023, med mulighet for forlengelse. Huset er
innredet med kjøkken og kantine i 1. etasje, kontorer, datarom og salong i 2, etasje, kontorer og
undervisningsrom i 3. etasje, samt en loftsetasje med lager og bytteloft for klær.
Robin Hood Huset har i 2016 holdt åpent mandag – fredag kl. 09.30 – 16.00 året rundt. Stiftelsen
Robin Hood Huset har ikke medlemskap eller registrering av brukere av huset, men vi teller antall
besøkende på daglig basis. For prosjekt «Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset» er det etablert
en interessentliste over foreldre som mottar ukentlige eposter med informasjon om tilbudet.
Hver uke legges det i gjennomsnitt ned 222 timer frivillig arbeid tilknyttet kjøkkendrift, henting
av matvarer fra butikker som samarbeider med Robin Hood Huset og drift av klesloftet. Våre
frivillige kurs- og workshopholdere legger i gjennomsnitt ned 43 timer frivillig arbeid i uken. På
årsbasis utgjør innsatsen fra frivillige totalt nærmere 14.000 timer eller i overkant av 8,1 årsverk
ubetalt arbeid.
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På Robin Hood Huset kan man treffe andre over en kopp kaffe eller te, og lese dagens aviser. To
dager i uken serveres varm lunsj, tre dager er det kald mat, og det tilbys fersk frukt hver dag.
Datamaskiner med internett og et bibliotek med blant annet selvhjelpslitteratur kan benyttes av
alle. Telefon og kopimaskin lånes ut til besøkende husvenner når de søker jobb, bolig eller i
forbindelse med kontakt med hjelpeapparatet. Huset har et gruppe-/undervisningsrom hvor det
arrangeres norskkurs, engelskkurs, spanskkurs og andre aktiviteter, og brukere av huset kan
organisere aktiviteter etter nærmere avtale. Det tilbys ukentlig en til en jobbsøkerveiledning
drevet av frivillige medarbeidere i tillegg til månedlige CV- og jobbsøkerkurs. Hver fredag i
tidsrommet 17.00 til 20.00 drives en åpen familiekafe hvor foreldre kan treffes til sosialt samvær
mens barna deltar i organiserte aktiviteter, i tillegg organiserer Robin Hood Huset gratis
aktiviteter og utflukter for barnefamilier hver helg og i skoleferiene. Huset har diverse
hobbyutstyr til aktiviteter, samt en del skjønnlitteratur for hjemlån.
I 2016 har Stiftelsen Robin Hood Huset drevet tre prosjekter/tiltak; «Frivillighetskoordinator på
Robin Hood Huset», «Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS-området» og
«Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset». Prosjektene har bidratt til økt brukerinvolvering i
driften og styrket det frivillige arbeidet på Robin Hood Huset, økt tilbudet for barn som bruker
huset og økt kvaliteten og tilgjengeligheten på kvalifisert råd og veiledning, særlig for
barnefamilier, arbeidssøkende innvandrere og tiggere.
Robin Hood Huset tilbyr lån av møtelokaler og kontorplass til andre organisasjoner og legger til
rette for gruppebaserte aktiviteter, både i og utenfor Robin Hood Husets ordinære åpningstider.
Det tilbys også kontorplass og møtelokaler rimelig til andre organisasjoner med begrenset
økonomi.

2. Organisasjon
2.1 Styre
Stiftelsen Robin Hood Huset er underlagt stiftelsesloven og dens bestemmelser om styring og
organisering. I følge stiftelsens vedtekter (§4) skal stiftelsen styre bestå av syv medlemmer. Det
velges også ett første og ett andre varamedlem, som har møte, tale og forslagsrett.
Styremedlemmer fungerer i en periode på to år, ett år for varamedlemmer.
Styret velger leder og nestleder for ett år av gangen.
Stiftelsens styre – valgt 27. april 2016 og konstituert med leder og nestleder 26. mai 2016:
STYREMEDLEMMER
Hans Wilhelm Gullestad
Lillian Blom
Wenche Berg Husebø
Øystein Hassel
Anette Netteland Dybvik
Kari Bernardini
Harald Bilberg
Varamedlemmer
1. Torstein Dahle
2. Rita Agdal

Funksjon
Styreleder
Styrets nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FUNKSJONSTID
2016 – 2018
2016 – 2018
2015 – 2017
2016 – 2018
2016 – 2018
2015 – 2017
2015 – 2017
2016 – 2017
2016 – 2017
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Styrets leder Hans Wilhelm Gullestad meldte den 26.09.16 egenfratreden som styreleder og
styremedlem. Styrets nestleder overtok som fungerende styreleder, på styremøte 03.12.16 ble
Lillian Blom konstituert som styreleder og Torstein Dahle rykket opp fra verv som varamedlem
til ordinært styremedlem med funksjonstid 2016 – 2017.
Stiftelsens styre per 03.12.16:
STYREMEDLEMMER
Lillian Blom
Wenche Berg Husebø
Øystein Hassel
Anette Netteland Dybvik
Kari Bernardini
Harald Bilberg
Torstein Dahle
Varamedlem
1. Rita Agdal

Funksjon
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

FUNKSJONSTID
2016 – 2018
2015 – 2017
2016 – 2018
2016 – 2018
2015 – 2017
2015 – 2017
2016 – 2017
2016 – 2017

Oversikt over avholdte styremøter i Stiftelsen Robin Hood Huset i 2016:
21.01.16 – Tilstede: Styreleder Hans Wilhelm Gullestad, styrets nestleder Lillian Blom,
styremedlemmene Harald Bilberg, Line Mai Turøy, varamedlem Torstein Dahle og daglig leder
Marcos Amano.
25.02.16 – Tilstede: Styreleder Hans Wilhelm Gullestad, styrets nestleder Lillian Blom,
styremedlemmene Harald Bilberg, Line Mai Turøy, Anette Netteland Dybvik, Wenche Berg Husebø
og daglig leder Marcos Amano.
27.04.16 – Tilstede: Styreleder Hans Wilhelm Gullestad, styrets nestleder Lillian Blom,
styremedlemmene Line Mai Turøy, Anette Netteland Dybvik, Kari Bernardini, Wenche Berg
Husebø, varamedlem Torstein Dahle og daglig leder Marcos Amano.
26.05.16 – Tilstede: Styreleder Hans Wilhelm Gullestad, styrets nestleder Lillian Blom,
styremedlemmene Harald Bilberg, Øystein Hassel, Kari Bernardini, varamedlemmene Torstein
Dahle, Rita Agdal og daglig leder Marcos Amano.
13.06.16 – Tilstede: Styreleder Hans Wilhelm Gullestad, styrets nestleder Lillian Blom,
styremedlemmene Wenche Berg Husebø, Anette Netteland Dybvik, Harald Bilberg, Øystein
Hassel, Kari Bernardini, varamedlemmene Torstein Dahle, Rita Agdal og daglig leder Marcos
Amano.
18.08.16 – Tilstede: Styreleder Hans Wilhelm Gullestad, styremedlemmene Harald Bilberg,
Øystein Hassel, Kari Bernardini, varamedlem Rita Agdal og daglig leder Marcos Amano.
26.09.16 - Tilstede: Styreleder Hans Wilhelm Gullestad, styrets nestleder Lillian Blom,
styremedlemmene Wenche Berg Husebø, Anette Netteland Dybvik, Harald Bilberg, Øystein
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Hassel, Kari Bernardini, varamedlemmene Torstein Dahle, Rita Agdal og daglig leder Marcos
Amano.
28.09.16 – Tilstede: Fungerende styreleder Lillian Blom, styremedlemmene Wenche Berg Husebø,
Øystein Hassel, Kari Bernardini, varamedlem Rita Agdal og daglig leder Marcos Amano.
25.10.16 - Tilstede: Fungerende styreleder Lillian Blom, styremedlemmene Harald Bilberg,
Wenche Berg Husebø, varamedlem Torstein Dahle og daglig leder Marcos Amano.
03.12.16 - Tilstede: Styreleder Lillian Blom, styremedlemmene Kari Bernardini, Wenche

Husebø, Øystein Hassel, Torstein Dahle og daglig leder Marcos Amano.

Styret behandlet i alt 96 saker i 2016.

2.2 Ansatte
Stiftelsen hadde i 2016 tre fast ansatte, daglig leder Jan Marcos Aalmo Amano, rådgiver Ingrid
Husevåg Døskeland og driftsassistent Luisa Correa, i full stilling. I tillegg var Sunniva Farnes ansatt
på full tid i prosjektstilling som frivillighetskoordinator i prosjektet «Frivillighetskoordinator på
Robin Hood Huset» fra 1. januar til 31. juli, med ansvar for rekruttering og organisering av
frivillige, råd og veiledning til foreldre og aktivitetstilbud for barn i skoleferiene. Stillingen ble
overtatt av Jasmin Yun Hwa Liew fra 11. juli. Prosjektet ble i 2016 finansiert med tilskudd fra
Stiftelsen Anna Jebsens Minde og Kavlifondet. Ingrid Husevåg Døskeland har i 2016 fungert som
prosjektleder for prosjektet «Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS». Prosjektet ble
i 2016 finansiert med tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet og ved frigjøring av midler
som følge av endret organisering av øvrig drift. Hege Wagtskjold Eriksen har vært ansatt i 80
prosent prosjektstilling som aktivitetsleder i perioden 01.06.16 – 31.08.16 og fra 01.09.16 i 60
prosent i samme stilling, stillingen er knyttet til drift av prosjektet «Aktiviteter for barn på Robin
Hood Huset». Prosjektet ble i 2016 finansiert av Stiftelsen Anna Jebsens Minde og Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet.

2.3 Arbeidsmiljø
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel blant dem som deltar i arbeidet
på Robin Hood Huset som ansatte og frivillige er tilfredsstillende. Det avholdes jevnlig
personalmøter og møter for frivillige for drøfting av spørsmål knyttet til drift og utvikling av
virksomheten.

2.4 Påvirkning av ytre miljø
Stiftelsens virksomhet medfører ikke forurensning av det ytre miljø.
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2.5 Likestilling
Stiftelsens styre består av syv medlemmer og to fast møtende varamedlemmer. Av disse er fem
kvinner og fire menn.
Stiftelsens stab består av tre fast ansatte, hvorav en mann og to kvinner. I tillegg er to kvinner
ansatt i prosjektstillinger, henholdsvis fra 1. januar og 1. juni 2016.
I løpet av 2016 har stiftelsen engasjert 115 frivillige, henholdsvis 81 kvinner og 34 menn i kortere
perioder eller gjennom hele året.

3. Aktivitet i 2016
3.1 Åpningstider og besøk
Robin Hood Huset har i 2016 holdt åpent mandag – fredag kl. 09.30 – 16.00 og fra 1. september i
tillegg fredager 17.00 til 20.00. Robin Hood Huset har også vært mye i bruk til aktiviteter på
kveldstid og i helgene.
Besøket i den ordinære åpningstiden har i 2016 vært noe høyere enn i 2015. Antallet personer
som oppsøker Robin Hood Huset er fortsatt høyt, mye med bakgrunn fortsatt stor pågang av
arbeidsinnvandrere fra Sør- og Øst-Europa, men også fordi mange nordmenn og nyankomne
flyktninger og asylsøkere har funnet veien til huset. Gjennomsnittlig besøkstall per uke var 538,
og enkelte uker har det vært mellom 600 og 700 besøkende per uke. På enkelte dager var det opp
til 190 besøkende.

Utvikling i besøkstall 2008 - 2016
700
600
500
400
Besøkstall 2008 - 2016 i
gjennomsnitt per uke

300
200
100
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Robin Hood Huset fungerer som en viktig møteplass for mange med en vanskelig økonomisk
situasjon og benyttes av et vidt spekter av grupper; pensjonister, uføretrygdede,
sosialhjelpsmottagere, arbeidsinnvandrere, flyktninger, asylsøkere og andre. I forbindelse med
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skoleferier og helligdager kommer det også en god del barn til huset sammen med sine foreldre. I
2016 har disse barna hatt tilgang på et bredt utvalg av organiserte aktiviteter i helger og
skoleferier.
Råd- og veiledningstilbudet ved Robin Hood Huset har i 2016 sett en betydelig økning i pågangen,
i løpet av året har stiftelsens ansatte gjennomført 1167 råd- og veiledningssamtaler med husets
brukere.
Mange av våre brukere har også et ønske om å gi tilbake, og bidra positivt i samfunnet med sine
kunnskaper. På Robin Hood huset gir vi muligheten til å bidra med frivillig arbeid for å drive
sentrale tilbud som kafé, klesloft og barneaktiviteter, men har også rom for å sette opp nye tilbud
for at husvenner skal kunne bruke sine ressurser på en måte som gagner både stiftelsen og de
andre husvennene. Tidligere har dette resulter i blant annet tegne- og malekurs, yoga og datakurs.
Dette fører til økt brukerstyring og deltakelse i husets utvikling.
I tillegg til å være et sted for sosial omgang med servering av mat og drikke, rekreasjon,
organiserte kurs og opplæringstiltak, samt profesjonell veiledning, fungerer huset også som en
arena for selvhjelp i form av erfaringsutveksling og kunnskapsformidling mellom brukerne av
huset, det være seg i forhold til informasjon om jobbsøking, boligmarked, støtteordninger og
praktisk hjelp av forskjellig art.

3.2 Servering
To ganger i uken serveres det varm felleslunsj på Robin Hood Huset. Dette er svært populært blant
husets brukere, både i forhold til det sosiale aspektet ved å spise sammen med noen, men også i
forhold til behovet for et næringsrikt måltid for de av husets brukere som har svært begrensede
økonomiske ressurser. Særlig for enkelte arbeidsinnvandrere fra EØS-området er dette tilbudet
svært viktig. Robin Hood Huset har i 2016 servert to varme måltider i uken, mens det serveres
brødmat de øvrige dagene. Maten tilberedes med hjelp fra frivillige blant husets brukere.
Størstedelen av matvarene som benyttes er datovarer som Stiftelsen Robin Hood Huset henter
gratis i matbutikker, kafeer og bakerier som har avtale med stiftelsen.
Som tidligere år holdt Robin Hood Huset åpent 1. og 17. mai og inviterte frivillige og besøkende
husvenner til festlunsj disse dagene. Det ble også tradisjonen tro arrangert førjulsaktiviteter de
siste ukene før jul med flere juleverksted for barn og voksne. Her kunne de som ønsket det lage
enkle julegaver og bake julekaker, og ta disse med seg hjem. Robin Hood Huset holdt åpent alle
virkedager og helligdager i julen. Tilbudene var godt besøkt og svært populære.

3.3 Råd og veiledning
Robin Hood Huset oppbevarer ikke personopplysninger, men fører et anonymisert journalsystem
som dokumenterer antall rådgivningssamtaler og hvilke tema som har vært oppe i hver samtale.
I tillegg føres statistiske data over landbakgrunn, evt. oppholdsgrunnlag, inntektssituasjon, alder,
sivil status og antall barn. Ut fra disse dataene kan vi også med relativt høy nøyaktighet tallfeste
antall unike personer som har mottatt råd eller veiledning.
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Totalt har det blitt gjennomført 1167 rådgivningssamtaler, hvorav 460 var førstegangssamtaler,
med opp mot 550 unike individer med 69 forskjellige nasjonaliteter. 59 prosent av disse var menn
og 41 prosent kvinner.
For detaljert beskrivelse av omfanget av råd og veiledningsarbeidet på Robin Hood Huset,
sammensetning av brukergruppen og rådgivningstema, se kapitlene om råd og veiledning i
Appendix A – Årsrapport 2016 for «Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS».

3.4 Husmøter
En gang i måneden arrangeres det husmøte på Robin Hood Huset hvor brukerne kan komme med
innspill og forslag, samt være med på å diskutere driften av huset. Som konsekvens av det
flerkulturelle og flerspråklige miljøet som har utviklet seg på Robin Hood Huset har det til tider
vært svært utfordrende å gjennomføre husmøtene på en tilfredsstillende måte da vi har vært
avhengig av tolking til engelsk, rumensk, arabisk og spansk for å inkludere så mange brukere som
mulig i møtene. Vi opplever at møtene har en viktig funksjon og bidrar til styrket involvering av
brukerne i driften, økt eierskap og bedret forståelse på tvers av språklige og kulturelle barrierer.

3.5 Kursvirksomhet
Robin Hood Huset har en målsetning om å være et aktivitetshus hvor alle skal ha mulighet til å
delta på kurs og aktiviteter som vanligvis koster penger. På denne måten kan økonomisk
vanskeligstilte personer fortsette å lære og utvikle seg, og holde seg i positiv aktivitet og delta i
sosiale læringsmiljø.
I 2016 har Robin Hood Huset tilbudt norskkurs, norsktrening med samfunnskunnskap,
samtalegrupper for norsktrening, engelskkurs, spanskkurs, individuell hjelp til jobbsøking, CV og
jobbsøkerkurs, yogakurs og strikkegrupper. Totalt har 190 forskjellige personer deltatt på
norskkurs, 194 personer har deltatt på samtalegrupper og 41 forskjellige personer på andre kurs.
68 personer har mottatt en til en oppfølging gjennom CV-/jobbsøkerhjelp. For en utførlig
beskrivelse av kursvirksomheten se Appendix B – Årsrapport 2016 for «Prosjekt
Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset».
Siden høsten 2013 har AOF Hordaland & Sogn og Fjordane hvert semester stilt ti kursplasser hvert
semester gratis til disposisjon for brukere av Robin Hood Huset. Dette er et populært og svært
nyttig tilbud som har stor betydning for deltakernes utviklings- og arbeidsmuligheter. Tilbudet
videreføres i 2017.

3.6 Aktiviteter for barn
Grunnet et høyt antall foreldre og barn som besøker Robin Hood Huset, startet vi i 2015 et
aktivitetstilbud for barn i skoleferiene, i 2016 har dette tilbudet blitt utvidet til å også tilby
aktiviteter fredag kveld og lørdag formiddag. Aktivitetene er tilgjengelig for barn av foreldre som
ikke har råd eller mulighet til å reise på ferie eller delta på dyre aktiviteter.
Aktivitetene bidrar til at Robin Hood Huset blir et mer barnevennlig sted der barna gis mulighet
til å delta i positiv aktivitet mens foreldrene benytter husets andre tilbud. Aktivitetstilbudet
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sammen med rådgivningstilbudet til foreldre bidrar til å gi barn i fattige familier en tryggere
hverdag og tilværelse.
I 2016 har det blitt gjennomført 78 aktiviteter for barn av kortere eller lengre varighet, totalt har
159 barn fra 83 forskjellige familier benyttet seg av aktivitetstilbudene. For en utførlig beskrivelse
av aktivitetstilbudene for barn se Appendix C – Årsrapport 2016 for «Aktiviteter for barn på Robin
Hood Huset».

3.7 Kulturtilbud
Robin Hood Huset startet i 2014 «Kulturell fredag» gjennom samarbeid med profesjonelle
kunstnere og amatører som opptrer gratis i kaféen på huset. Tiltaket er videreført i 2016 og er
organisert og tilrettelagt av frivillighetskoordinator i samarbeid med frivillige medarbeidere. Det
ble i løpet av 2016 avholdt 13 arrangementer. Følgende artister/grupper har bidratt: En gruppe
husvenner – 08.02.16, Harald Olsvik – 26.02.16, Tor Leif Berge – 04.03.16, Nefta Lee – 11.03.16,
Studinekoret Sirenene – 01.04.16, Dan Forca og Tor Leif Berge – 08.04.16 (Den internasjonale Rom
dagen), Mannskoret Arme Riddere 15.04.16, Vocalensemblet Multa Paucis – 22.04.16, Sangkoret
Lyderhorn – 01.05.16, Studentkoret Blandede Akademikere – 17.05.16, Harald Olsvik – 14.09.16,
Plica Vocalis – 02.12.16, Trygve Nystad – 30.12.16. Tiltaket «Kulturell fredag» videreføres i 2017
med målsetning om et arrangement i måneden.
Festspillene i Bergen i samarbeid med Kavlifondet har de siste årene gitt brukere av Robin Hood
Huset et bestemt antall gratis billetter til valgfrie kunstneriske arrangementer. En tilsvarende
ordning ble i 2016 etablert med Bergen Filharmoniske Orkester og det arbeides videre med å
etablere et lignende samarbeid med Den Nationale Scene i Bergen i 2017. Hensikten er å gi folk
som ikke har økonomi til å kjøpe ordinære billetter adgang til kunstneriske opplevelser av høy
kvalitet. Disse har vært godt benyttet med svært gode tilbakemeldinger fra brukerne. Mange
etterspør neste forestilling, og har stor glede av å ta del i det rike kulturlivet som Bergen har å by
på.

3.8 Identitet og verdigrunnlag
Stiftelsen har valgt betegnelsen husvenn for alle med tilknytning til Robin Hood Huset; det være
seg besøkende, frivillige eller givere.
Stiftelsens verdigrunnlag er førende for det inntrykket som skal etterlates blant husvenner og i
omgivelsene om virksomheten i Robin Hood Huset:
Verdien Åpen indikerer at alle er velkomne på Robin Hood Huset, såfremt de grunnleggende
prinsippene for stiftelsen blir respektert. Verdien Inkluderende indikerer Robin Hood Huset som
et sted man blir møtt med omsorg og vennlighet – med mål og forventning om tilpasning og
integrering i samfunnet. Verdien Nærende indikerer det påfyllet man kan forvente både faglig,
sosialt og bokstavelig i form av mat og drikke, som husvenn.
Samlet skal et åpent, inkluderende og nærende Robin Hood Huset være et pusterom for
mennesker som trenger et sted for å motta eller gi hjelp – her og nå – og på livsveien. Derav
slagordet; «Robin Hood Huset – et pusterom på veien».
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4. Utlån og utleie av lokaler til andre organisasjoner
Robin Hood Huset bistår også andre frivillige organisasjoner og grupper når kapasiteten tillater
det. Noen av disse bidrar med tilbud som øvrige brukere av huset kan ha nytte av, samt til at flere
i målgruppen blir kjent med husets tilbud. Robin Hood Huset tilbyr lån av møtelokaler og
kontorplass vederlagsfritt når det gjelder organisasjoner/grupper som arbeider for samme
formål eller målgruppe som Robin Hood Huset.
ACENOR (Spansk Kultur Forening) låner lokaler til norskkurs og flerkulturell strikkegruppe to
ganger i uken.
NA (Anonyme narkomane), Bergen sentrum, leier lokaler i Robin Hood Huset en gang i uken på
rimelige vilkår til samlinger for sine medlemmer.
Caritas Bergen leide deler av året kontorlokaler til drift av informasjonssenter for
arbeidsinnvandrere tre dager i uken. I tillegg har Caritas lånt undervisningslokaler hele året til
drift av deres norskkurs.
Wayback Bergen låner kantinen til fellesmiddag en gang i uken på kveldstid.
Helsehjelp til papirløse, som er en frivillig organisasjon som tilbyr lavterskel helsetilbud til
papirløse i Bergen, låner møtelokaler til sine frivilligsamlinger, møter og kursvirksomhet.

5. Formidling
Robin Hood Huset fikk i 2016 som i de foregående år besøk av førsteårsstudenter fra
sosionomutdanningen ved Høgskolen i Bergen ved starten på høstsemesteret. Studentene får en
omvisning på huset og et foredrag om virksomheten og om fattigdom i Norge.
Daglig leder deltar i nettverk for ledere av frivillige organisasjoner i Bergen, og nettverket møtes
to til fire ganger i året. Nettverkets hensikt er å sikre kommunikasjon organisasjonene imellom
med sikte på å hindre unødvendig overlapp av tiltak, gjensidig oversikt over aktivitet, kunnskapsog erfaringsutveksling. I nettverket deltar i tillegg til Stiftelsen Robin Hood Huset; Bergen Røde
Kors, Kirkens Bymisjon Bergen, Caritas Bergen, Frivillighetssentralen Vitalitetssenteret og
Frelsesarmeen. Samarbeidet i frivillighetsnettverket i Bergen har i 2016 også resultert i
igangsettelse av et forprosjekt for etablering av Matsentral i Bergen hvor Stiftelsen Robin Hood
Huset har deltatt i styringsgruppen sammen med Kirkens Bymisjon Bergen, Blå Kors Bergen,
Frelsesarmeen og Bergen Røde Kors.
Robin Hood Huset deltar i et nettverk bestående av frivillige organisasjoner i Bergen som jobber
i forhold til fattigdom- og integreringsutfordringer. Nettverket ble opprinnelig opprettet av
Stiftelsen Robin Hood Huset, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen og Caritas St. Paul (når Caritas
Bergen). Nettverket har vokst med årene og består i dag av Bergen Røde Kors, Caritas Bergen,
Frelsesarmeens Slumstasjon i Bergen, Helsehjelp til papirløse, SEIF Bergen, Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Bergen, Vitalitetssenteret Frivilligsentral, Bergen Offentlige Bibliotek og Stiftelsen
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Robin Hood Huset. Nettverket møtes månedlig for å diskutere felles utfordringer og for å
koordinere arbeidet i forhold til målgrupper som overlapper, for derved å unngå produksjon av
doble tjenester.
Robin Hood Huset formidler jevnlig kontakt mellom ungdommer med hjelpebehov og
Utekontakten i Bergen. Dette har særlig knyttet seg til papirløse ungdommer eller ungdommer
som har forlatt asylmottak, og som har hatt behov for bistand til å gjenopprette kontakten med
slikt mottak. Robin Hood Huset har også bidratt til å opprette kontakt mellom foreldre og
Utekontakten eller Barneverntjenesten i flere tilfeller der det har vært nødvendig. Dette har særlig
knyttet seg til arbeidsinnvandrende foreldre fra Sør-Europa.
Robin Hood Huset har som i de foregående år hatt kontakt med Arbeidstilsynet Vestlandet og
formidlet informasjon ved mistanke om arbeidslivskriminalitet. Videre har Robin Hood Huset
bidratt til å spre informasjon fra Arbeidstilsynet til arbeidsinnvandrere som oppsøker Robin Hood
Huset.
Robin Hood Huset får jevnlig henvendelser fra lokale og nasjonale media om sosialpolitiske
spørsmål, noe som i 2016 resulterte i vel 20 medieoppslag, disse ligger tilgjengelige på
robinhoodhuset.no/om-oss/artikler.
Daglig leder Marcos Amano holdt 13. januar foredrag om Robin Hood Husets arbeid og frivillig
arbeid generelt for studenter ved helsefremmende praksis ved Høgskolen VID Betanien.
Rådgiver Ingrid H. Døskeland holdt 14.januar foredrag på Robin Hood Huset for ansatte i selskapet
NOR PR. Tema: Robin Hood Husets arbeid og spesielt humanitært rådgivningstiltak.
Rådgiver Ingrid H. Døskeland holdt 25.januar foredrag på et frokostmøte for LO Bergen og omegn
på Folkets Hus. Tema: Arbeidsinnvandrere fra EØS-området og deres problemstillinger.
Daglig leder Marcos Amano holdt 3. mars foredrag om Robin Hood Husets arbeid og utfordringer
våre brukere møter i den offentlige velferdsforvaltningen for kommunalt og statlig ansatte ved
NAV Bergenhus.
Rådgiver Ingrid H. Døskeland holdt 10.mars en presentasjon for foreldre og barn i Jekteviken
Barnehage.
Daglig leder Marcos Amano og rådgiver Ingrid H. Døskeland deltok 10.august i et møte med byråd
og andre medlemmer av byrådsavdelingen for sosial, bolig og inkludering. Tema: EØS-borgeres
rett til sosiale tjenester, spesielt vurderingen av vilkåret «bosatt» etter sosialtjenesteloven.
Daglig leder Marcos Amano og rådgiver Ingrid H. Døskeland deltok 8.september i et møte med
Rolf Schmachtenberg fra IOM, angående informasjonsutveksling og samarbeid mellom Robin
Hood Huset og IOM sitt arbeid med frivillig retur.
Daglig leder Marcos Amano og rådgiver Ingrid H. Døskeland deltok sammen med andre
interesseorganisasjoner i et lunsjmøte med SV-leder Audun Lysbakken den 20.september.
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Hensikten med møtet var for organisasjonene å komme med innspill til strategier for
fattigdomsbekjempelse.
Daglig leder Marcos Amano holdt 5. oktober foredrag om Robin Hood Husets arbeid og fattigdom
i dagens Norge med særlig fokus på barn i fattige familier for FO Hordalands
representantskapsmøte.
Daglig leder Marcos Amano ledet 5. oktober paneldebatt mellom varaordfører Marita Moltu (KrF),
forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen og Ann-Grete Åsheim fra PFU
Barnevernspedagoger FO Hordaland om Bergen kommunes handlingsplan mot fattigdom på FO
Hordalands representantskapsmøte.
Daglig leder Marcos Amano holdt 12. oktober foredrag om Robin Hood Husets arbeid og fattigdom
i dagens Norge for studenter ved interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Bergen.
Daglig leder Marcos Amano og rådgiver Ingrid H. Døskeland tok den 14.oktober imot
Arbeiderpartiets bystyregruppe til et møte. Tema: Generelt om Robin Hood Husets arbeid, spesielt
om fattige tilreisende
Rådgiver Ingrid H. Døskeland representerte den 18.oktober stiftelsen på arrangementet
«ReBuyIt», et loppemarked til inntekt for Robin Hood Huset arrangert av studenter på linjen
prosjektledelse ved Høgskolen i Bergen.
Rådgiver Ingrid H. Døskeland holdt 21.oktober et foredrag i UDI Vest sine lokaler for ansatte ved
avdelingen og UDI-direktør Frode Forfang. Tema: Lovlig og ulovlig innvandring fra EØS.
Daglig leder Marcos Amano deltok 1. november i paneldebatt med Byråd Erlend Horn (V),
Mikkel Grüner (SV) og Marte Monstad (Frp) i regi av Bergens Tidende på Litteraturhuset. Tema
for debatten var: Økende fattigdom blant barn i Bergen. Hva gjør politikerne?
Rådgiver Ingrid H. Døskeland tok imot Lions Club Fana den 2.november til omvisning og
presentasjon av Robin Hood Husets arbeid.
Daglig leder Marcos Amano og rådgiver Ingrid H. Døskeland mottok 14.desember leder for
Sårbare grupper-prosjektet hos IOM Oslo, Elsa M. M. Nordviste, til et møte angående
informasjonsutveksling og samarbeid mellom Robin Hood Huset og IOM sitt arbeid med frivillig
retur.
For Stiftelsen Robin Hood Huset er det i tillegg til drift av Robin Hood Huset viktig å være en aktør
i det sosialpolitiske ordskiftet nasjonalt og regionalt. I 2016 ble det arrangert tre åpne møter på
Robin Hood Huset med forskjellige aktuelle tema:
8. april ble den internasjonale roma-dagen markert med kulturelle innslag og et åpent møte med
foredraget «Under hjulet: Roma og storsamfunn i fortid og nåtid»
13. april ble det arrangert et åpent temamøte «Norsk arbeidsliv» på Robin Hood Huset i samarbeid
med LO Bergen og omland. Innleder var Arne Jæger, faglig sekretær i LO Bergen og omegn.
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19. oktober ble det arrangert «Sosialpolitisk café» på Robin Hood Huset i samarbeid med
organisasjonen Helsehjelp for papirløse i Bergen. Temaet var «Irregulære immigranter i
velferdssamfunnet» med Karl Harald Søvig, professor ved det juridiske fakultet, Universitetet i
Bergen, som innleder.
Det planlegges tilsvarende arrangementer i 2017.

6. Prosjekter
6.1 Prosjekt Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset
Styret i Stiftelsen Robin Hood Huset vedtok i 2014 å starte et prosjekt med oppstart 1. januar 2015
rettet mot frivillige, tiltaket er videreført i 2016. Robin Hood Huset er avhengig av en stor og stabil
frivilligbase for å kunne gi et godt tilbud til våre mange brukere. Med bakgrunn i et høyt antall
besøkende ved Robin Hood Huset, herunder et økende antall barn og foreldre, er det derfor ansatt
en frivillighetskoordinator som primært skal arbeide med å legge til rette for frivillig arbeid på
Robin Hood Huset.
Prosjektet «Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» innebærer en ansatt
frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset i full stilling. For første halvår i 2016 har dette vært
Sunniva Farnes, som har innehatt stillingen siden oppstart av prosjektet i januar 2015. Farnes har
master i sosiologi og har skrevet sin avhandling om Robin Hood Huset og de behovene og
utfordringene våre husvenner står overfor. Fra og med 11.07.2016 er stillingen overtatt av Jasmin
Liew, som er jurist med spesialisering i arbeidsrett og konfliktmegling, med erfaring innen
administrasjon og koordinering av personlige assistenter.
Frivillighetskoordinator er ansvarlig for rekruttering, opplæring og motivering de frivillige, og
skal sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning til alle husets tiltak.
Ansvarsområdene omfatter også faglig oppfølging av de frivillige, samt ivaretagelse av deres
behov som medarbeidere. De frivillige står for en betydelig andel av husets drift, enten selvstendig
eller i samarbeid med de ansatte, inkludert kafé, fysisk aktivitetstilbud og kurs, og det kreves et
vidt spenn i faglig og personlig kompetanse som frivillighetskoordinator må ta hensyn til. Videre
ligger det til frivillighetskoordinator å utvikle, tilrettelegge for og organisere tilbudene på huset
med tanke på tidsrom og lokale, samt å rapportere fortløpende om det arbeidet som gjøres under
prosjektet.
Prosjektet var i 2015 finansiert med tilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde, Arbeids- og
velferdsdirektoratet, BKK-ansattes velferdskasse, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Frende
Forsikring. I perioden 01.01.16 – 31.03.16 var prosjektet finansiert av Stiftelsen Anna Jebsens
Minde. For perioden 01.04.16 til 31.03.17 er det inngått avtale med Kavlifondet om finansiering
av prosjektet, det er videre inngått intensjonsavtale om videre finansiering for året 2017 og 2018,
gitt at prosjektet gjennomføres i henhold til avtale.
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Frivillighetskoordinatoren rapporterer til daglig leder og får løpende veiledning på utviklingen av
prosjektet og arbeidet med de frivillige og brukerne av huset fra daglig leder.

6.2 Tiltaket Rådgivning for fattige tilreisende fra EU/EØS
Styret i Stiftelsen Robin Hood Huset vedtok i 2015 å starte et prosjekt rettet mot fattige tilreisende
fra EU/EØS med oppstart 1. mai 2015. Tiltaket er videreført i 2016.
Formålet med tiltaket er å tilby råd, veiledning og tidlig realitetsorientering til fattige tilreisende
tiggere eller arbeidssøkere fra EØS-området. Spesielt vil vi gi råd og veiledning i forhold til arbeid,
i henhold til de muligheter som finnes for å komme ut i arbeidslivet, og videre i forhold til
kontrakter og arbeidsforhold, særlig med tanke på bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, hvor
vi tar sikte på et tett samarbeid med Arbeidstilsynet. Det er også et mål om å gjøre de mest
marginaliserte i målgruppen, tiggere og flaskesamlere, bedre rustet til å finne ordinært arbeid
gjennom råd og veiledning i norsk arbeidsmarked, og å realitetsorientere dem om sine utsikter i
Norge.
Tiltaket har tre hovedmålsettinger:


Å bedre fattige tilreisende arbeidssøkere fra EØS sin stilling i det norske arbeidsmarkedet
gjennom informasjon, veiledning og språktrening.



Å bekjempe utnyttelse av og arbeidslivskriminalitet blant utsatte grupper gjennom
informasjon, praktisk bistand og kontakt med relevante myndigheter.



Å begrense antallet mennesker i Bergen som må ty til tigging og flaskesamling gjennom
tidlig realitetsorientering og oppfordring til retur for personer som vurderes til å ha liten
sjanse for å integreres i det norske arbeidsmarkedet.

Ingrid Husevåg Døskeland ansatt som rådgiver og prosjektleder på Robin Hood Huset og har
ansvar for den daglige driften av tiltaket. Hun har juridisk embetseksamen og spesialisering innen
arbeidsrett fra Universitetet i Bergen.
Prosjektet er nærmest fullfinansiert over «Tilskuddsordning – Humanitære tiltak i 2016 rettet
mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge», som administreres av Justis- og
beredskapsdepartementet.
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2016, se Appendix A – Årsrapport 2016
for «Prosjekt Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS».

6.3 Prosjekt Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset
Basert på positiv oppslutning om Robin Hood Husets allerede gjennomførte tiltak for barn i
skoleferier, og det potensialet vi ser for økt deltakelse fra barn i Bergen som lever i fattige familier,
har målet vært å utvikle og rendyrke et prosjekt for «Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset».
Fra 1. juni 2016 ble aktivitetstilbudet for barn og foreldre utvidet og skilt ut som et eget prosjekt,

Styrets årsberetning for Stiftelsen Robin Hood Huset 2016 - Side 17 av 26

under navnet «Aktiviteter for barn på Robin Hood huset». Tidligere var aktivitetstilbudet
organisert som en del av prosjekt Frivillighetskoordinator.
Prosjektet innebærer en aktivitetsleder i 60% stilling hele året, og 80% i skolens sommerferie.
Aktivitetsleder jobber med å administrere, gjennomføre og rapportere om aktiviteter for barn og
familier. Robin Hood Huset har arrangert 3-4 aktiviteter i alle skoleferier, og Familiekafè og
lørdagsutflukter hver helg ellers i skoleruten. Aktivitetene er helt gratis, og åpne for alle. Samtidig
er de tilrettelagt for familier med kort botid og begrenset norskkompetanse. Slik er aktivitetene
tilgjengelige for barn av foreldre som ikke har råd eller mulighet til å reise på ferie eller delta på
dyre aktiviteter i skoleferier, eller til å delta i organisert aktivitet i hverdagen.
Aktivitetene er rettet mot barn, men forutsetter følge av foresatte. Foresattes deltagelse gjør at
aktivitetsleder kan organisere aktiviteter uten å bruke ytterligere personalressurser, men først og
fremst at barna kan dele disse opplevelsene med sine familier. Et flertall av familiene som benytter
tiltaket har innvandringsbakgrunn, og varierende botid i Norge. Aktivitetene gir en mulighet til å
bli kjent med norsk fritid og andre familier innenfor en trygg og tilrettelagt ramme.
Aktivitetene danner en god arena for økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier til å danne et
sosialt fellesskap. Gjennom å delta i Robin Hood Husets aktivitetstilbud kan foreldre utveksle
erfaringer og lære av hverandre, samtidig som barnene er i positiv og meningsfylt aktivitet.
Aktivitetene varierer mellom aktiviteter familiene normalt ikke har tilgang til, og ulike gratis
aktivitetsmuligheter i Bergen. Slik vil familiene senere kunne reprodusere mange av aktivitetene
selv.
Hege Wagtskjold Eriksen, er ansatt i prosjektstilling i Stiftelsen Robin Hood Huset som
aktivitetsleder for stiftelsens aktivitetstilbud for vanskeligstilte barnefamilier i Bergen. Hun har
mastergrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap med spesielt fokus på
barnehagepolitikk.
Tiltaket bidrar til å gi barn i fattige familier en tryggere hverdag og tilværelse, og på denne måten
bidra til å sikre flere barn får mulighet til positive og gode opplevelser og dermed bedre
oppvekstsvilkår.
Prosjektet er i 2016 finansiert med tilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde og tilskudd fra
Barne, ungdoms -og familiedirektoratet (BUFdir) over Nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom. Det er søkt om tilskudd for 2017 gjennom samme tilskuddsordning.

7. Økonomi
7.1 Driftsinntekter
Sum totale driftsinntekter i 2016 i Stiftelsen Robin Hood Huset utgjorde kr. 5 366 672.
Virksomheten ble i 2016 finansiert med driftstilskudd fra Bergen kommune på kr 1 961 800,
driftstilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, styringsenhet Kommunale sosiale tjenester på
kr. 750 000, prosjekttilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet på kr. 550 000,
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prosjekttilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på kr. 262 500,50, samt
aktivitetstilskudd fra Bergen kommune på kr. 4 500.
I 2016 er det også bokført som inntekt kr. 228 223,- i merverdiavgiftskompensasjon og kr.
11 834,- i tilskudd fra NAV til arbeidspraksis og lønnstilskudd.
Inntekter i form av bidrag fra private utgjør kr. 1 558 314 i 2016.
Tilskuddene og gavene fordeler seg på følgende måte:
- Prosjekttilskudd fra Kavlifondet på kr. 412 500,- Prosjekttilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde på kr. 230 000,-,
- Pengegaver fra privatpersoner, stiftelser og selskaper kr. 356 294,-.
- Gaver i form av matvarer fra Coop Extra Haakonsgaten, Stor Cash Bergen, Starbucks
Neumansgate og Hjelle Bakeri til en estimert verdi på kr. 559 520,-.

Stiftelsen Robin Hood Huset - inntekter, utgifter og resultat 2016.
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7.2 Andre bidrag og frivillig arbeid
Akvariet i Bergen har bidratt med 12 fribilletter.
Anonym giver har bidratt med 30 fribilletter til Bergen Kino
Anonym giver har bidratt med 3 liggeunderlag til Friluftsleirer
AOF Hordaland & Sogn og Fjordane har bidratt med 13 gratis kursplasser.
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Baluba lekeland har bidratt med SFO-rabatt på 70 billetter.
Bergen Filharmoniske Orkester har bidratt med 505 konsertbilletter.
Bergen Kino har bidratt skolerabatt på 113 billetter.
Bergen kommune har bidratt med 9 plasser på grafittikurs og 16 plasser på båttur til
Haakonsvern.
Cutters AS har bidratt med 117 gratis hårklipp.
Den Nationale Scene har bidratt med 102 teaterbilletter.
Festspillene i Bergen i samarbeide med Kavlifondet har bidratt med 313 billetter til forskjellige
konserter og arrangement under Festspillene.
Fløien AS har bidratt med 145 tur/retur billetter og 24 tursekker.
Fyllingsdalen teater har bidratt med 53 teaterbilletter.
Galleri S12 har bidratt med rabatt på glassfusingsverksted for 33 barn, samt 20 gavekort til
glassfusingsverksted.
Hordaland Krins av Norsk speiderforbund har bidratt med 8 friplasser på «Friluftsleiren» i uke 25
og 32, inkl. reise og lommepenger til barna. I tillegg har de gitt 6 friplasser på «Friluftsskolen» i
uke 41
KODE har bidratt med fri adgang til kunstmuseene i Bergen
Kulturoperatørene har bidratt med 15 billetter til førpremiere på «Kaptein Knurr og
Mareminemysteriet».
Museum Vest Kystmuseet har bidratt med 38 billetter og tilrettelegging for grillfest, aktiviteter,
og kanopadling.
Museum Vest Fiskerimuseet har bidratt med 15 billetter.
Nordhordaland Veteranbåtlag har bidratt med halv pris på 28 billetter med DS Oster.
Open Window Theatre har bidratt med rabatt på billetter.
Ulriken 643 AS har bidratt med 10 årskort til Ulriksbanen.
Universitetsmuseene i Bergen har bidratt med fri inngang til Kulturhistoriske samlinger.
Totalt summerer disse bidragene seg til en verdi på 480.969,- kroner.
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En rekke enkeltpersoner har bidratt ved å strikke raggsokker, luer og skjerf som julegaver til
husets brukere, samt ved innsamling av andre julegaver fra privatpersoner og næringsliv.
Det ytes også en omfattende og meget verdifull innsats av frivillige i tilknytning til Robin Hood
Husets virksomhet. Dette gjelder både innsats fra enkeltbrukere som frivillige hjelpere på huset,
styremedlemmer, og frivillige medarbeidere. I tillegg til dette kommer den innsats som følger av
at enkeltbrukere hjelper hverandre. Det er vesentlig vanskeligere å måle den konkrete verdien av
denne innsatsen for stiftelsen med tilstrekkelig pålitelighet til å kunne bokføre et bestemt beløp.
I tråd med det som anses som god regnskapsskikk – også for ideelle organisasjoner uten
økonomisk formål – er det derfor ikke regnskapsført noen estimert verdi av dette arbeidet. Men
det må påpekes at det dreier seg om betydelige verdier. I løpet av en uke legges det av frivillige
medarbeidere ned 43 timers arbeid til kurs og undervisning, og ca. 222 timers arbeid til
kjøkkendrift, henting av mat og drift av klesloft. Totalt summerer frivillighetstimene på årsbasis
seg til nærmere 14.000 timer og utgjør i overkant av 8,1 årsverk. Skulle denne innsatsen vært
betalt vil det nøkternt vurdert beløpe seg til ca. kr. 3 millioner.
Stiftelsen Robin Hood Huset sitt samfunnsregnskap viser faktiske inntekter, samt generert verdi
av gaver i form av matvarer, frivillig arbeid, tilgang på eksterne kurs, kulturtilbud mv. for brukere
av Robin Hood Huset i 2016
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Stiftelsen Robin Hood Huset - samfunnsregnskap 2015.
Klær fra private

6000000

Julegaver fra private
Gaver og rabatter ifb.m.
aktiviteter for barn
Bergen Filharmoniske orkester

5000000

Festspillene og Kavlifondet
Den Nationale Scene
4000000

Gratis kurs AOF Hordaland og
Sogn og Fjordane
Gaver i form av matvarer
Frivillig arbeid

3000000

Finansposter
Leieinntekter
Private gaver og tilskudd

2000000

Momskompensasjon
NAV tilskudd
BUF-dir

1000000

Justis og
beredskapsdepartementet
0
Inntekter

Samfunnsbidrag

7.3 Resultat
Med driftsinntekter på kr. 5 366 672, driftskostnader og avskrivninger på i alt kr. 5 099 222 og
netto finansinntekter på kr. 12 694, viser Stiftelsen Robin Hood Husets regnskap et ordinært
resultat på kr. 280 143 som i sin helhet avsettes til sikring av lønns- og pensjonsforpliktelser.

7.4 Forutsetninger for videre drift
Stiftelsens styre bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift er til stede. Det er ingen planer om å
avvikle virksomheten.
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8. Utviklingstrekk med betydning for virksomheten ved Robin Hood
Huset
Robin Hood Huset ble i sin tid opprettet for å dekke behovet for et møtested og ressurssenter
blant Bergens sosialhjelpsmottakere, uføre- og minstepensjonister, langtidsarbeidsledige og
andre økonomisk vanskeligstilte. Siden 2004 har det skjedd utviklinger i samfunnet som har
endret bildet av fattige og vanskeligstilte i byen, og ved Robin Hood Huset har vi forsøkt å tilpasse
oss nye og økende behov.
Vi har siden 2011 opplevd å bli oppsøkt av et stort antall arbeidsmigranter fra Sør- og Øst-Europa,
med høyst varierende grad av forutsetning for å klare seg i Norge. Som følge av «flyktningkrisen»
opplevde vi i 2015 og 2016 at nye grupper av personer som var helt nye i landet oppsøkte oss,
med svært liten kjennskap til Bergen og Norge og med svært lite å gjøre mens deres søknader om
asyl og etter hvert bosetting ble avgjort. I møte med disse utfordringene har stiftelsen siden 2013
satset på spesialisert råd- og veiledning til EU-migranter, og i 2016 økt satsingen på tilbud som vi
vet er etterspurt både av EU-migranter og personer med flyktningebakgrunn. Samtidig har huset
alltid vært et møtested og ressurssenter for økonomisk vanskeligstilte av alle nasjonaliteter, også
norske. Vi har ikke mistet fokus på de generelle problemstillingene som fører til fattigdom i Norge,
og utfordringene disse gruppene står overfor.
Uførereformen som trådte i kraft 1.januar 2015 har for mange ført til lavere utbetalinger, og
spesielt har dette rammet de uten restarbeidsevne, og de med omsorg for barn gjennom kutt i
barnetilleggene. Samtidig er det mange som er i ferd med å uttømme sine dagpengerettigheter
etter å ha gått arbeidsledige i over 2 år. Sommeren 2016 ble det meldt at omlag 12 600 personer
på landsbasis står i fare for å havne i en slik situasjon. De som mottar dagpengeytelser over lang
tid opplever generelt at økonomien er vesentlig trangere enn før. For de som er langtidsledige og
uttømmer sin rett til dagpenger er sosialhjelp i utgangspunktet deres eneste inntektssikrende
ytelse, som for mange vil være en vesentlig innstramning i et allerede presset budsjett. For Bergen
var veiledende sats for sosialhjelp i 2016 for en kjernefamilie på to voksne og to barn (0-5år og 610år) kr 14 950 per måned. SIFOs referansebudsjett for en tilsvarende familie gir
livsoppholdsutgifter på om lag kr 20 100 per måned om en forsvarlig nøktern levestandard skal
opprettholdes over tid.
Tall fra SSB viser at det er en jevn økning i andel barn i lavinntektshusholdninger i Norge, og at
det fra 2005 til 2015 har gått fra mellom 4,1% til 6,2% (OECD-skala 50%) eller 11,3% til 14,9%
(EU-skala 60%), avhengig av utregningsmodell. I Bergen er de tilsvarende tallene 3,7% til 5,7%
eller 9,8% til 13,3%.
For gruppen nyankomne flyktninger som i økende grad benytter Robin Hood Huset de siste årene
kommer mange til oss for å be om informasjon og hjelp og råd i forskjellige aspekter ved sin
situasjon. Passiviteten er for mange en stor påkjennelse, og flere har engasjert seg ved Stiftelsen
gjennom frivillig arbeid, eller ved deltakelse i forskjellige tilbud. Det er også en utfordring for
mange med flyktningebakgrunn å komme inn i det ordinære arbeidsmarkedet, selv etter endt
introduksjonsprogram. Etter hvert har mange av disse fått innvilget asyl, og flere har eller er i en
prosess for å hente familiemedlemmer til landet.
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Med dette, og de overnevnte tallene i mente ser vi et stort behov i familier med vanskelig økonomi,
kort botid eller liten kjennskap til Bergen for positive aktiviteter som barn kan delta i sammen
med sine foreldre, og vi har gjennom bevilgninger fra Bufdir for bekjempelse av barnefattigdom i
2016 kunnet satse på et utvidet tilbud til barnefamilier. Tiltaket bidrar både med konkrete
aktiviteter og opplevelser og til å styrke familiers situasjon gjennom nettverk, kjennskap til tilbud
og tiltak, samt råd og veiledning til foreldre. Tiltaket har fått stor respons, både blant de som
allerede benyttet seg av tilbud ved Robin Hood Huset og blant personer som ikke kjente til oss fra
tidligere. Det er både familier med lang botid, familier som nettopp han ankommet Norge og
helnorske familier som benytter tilbudet, så tiltaket treffer bredt.
I et arbeidsmarked som fremdeles preges av ledighet og nedgang på Vestlandet ser vi også behov
for positiv aktivisering av voksne. Vi har som følge av opprettelsen av et eget prosjekt med fokus
på barnefamilier, samt tilnærmet full finansiering av stiftelsens frivillighetskoordinatorprosjekt
fra Kavlifondet og Stiftelsen Anna Jebsens Minde, kunnet øke satsingen betydelig på frivillig arbeid
i Stiftelsen. Stiftelsen tilbyr frivillig arbeid som en arena hvor mennesker med forskjellig bakgrunn
og livssituasjon kan få brukt sitt samfunnsengasjement, få arbeid- og språktrening, oppleve
aktivisering og sosialt fellesskap med kollegaer. Den økte satsningen på frivillighet har også tillatt
en utvidelse av kurstilbud og andre tiltak på huset som driftes av frivillige, slik som norskkurs
med spesielt fokus på de som ikke har rett til slik opplæring fra det offentlige, spanskkurs og
engelskkurs, fysisk aktivitetstilbud med mer. Disse er alle egnet til å gi ledige personer
meningsfylt aktivitet i hverdagen, og gi tilbake en følelse av selvbestemmelse i en situasjon som
ofte preges av ufrivillig passivitet.
Selv om innvandring i form av flyktninger fra krigsrammede områder og særlig Syria har hatt et
stort fokus i norske medier de siste årene er det for oss viktig å ikke miste av synet det som er den
største kilden til innvandring til Norge, nemlig arbeidsmigrasjon. Hovedvekten av denne
innvandringen er personer fra Norden og EU, i den sammenheng kan det være på sin plass å nevne
at Bergen kommune i 2015 hadde en netto tilvekst av registrerte innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre fra europeiske land (unntatt Tyrkia) på 1.074. Per 1.januar 2016 utgjorde
denne kategorien 8,6 prosent av den samlede befolkningen (kilde: SSB). Sammenlignet med
innvandrere med flyktningebakgrunn har arbeidsinnvandrere til Norge svært begrensede
rettigheter i velferdsstaten og det gjøres lite fra offentlig side med tanke på å sikre en vellykket
integrering av disse i samfunnet. Vi opplever et vedvarende stort behov for råd og praktisk hjelp
fra et stort antall personer med bakgrunn i arbeidsmigrasjon, og vi gjennomførte i løpet av 2016
1 167 loggførte rådgivningssamtaler. For det humanitære rådgivningsprosjektets tiltaksperiode
på 8 måneder i 2015 var tallet 522. Vi opplever ikke at de siste årenes nedkjøling av økonomien
og den økende arbeidsledigheten i Norge har hatt noen særlig begrensende effekt på antallet nye
arbeidsmigranter som kommer til Bergen uten å ha skaffet seg konkrete avtaler om arbeid, eller
sterk kjennskap til landet og byen.
De behovene stiftelsen dekker er dessverre vedvarende i grupper som ofte mangler stabilitet og
forutsigbarhet i hverdagen, med usikker økonomi, arbeidstid og -tilhørighet. Økonomisk
vanskeligstilte i Norge er en mangfoldig gruppe, ofte med flere og sammensatte problemer som
medfører begrenset mulighet til å endre sin egne økonomiske situasjon. Innskjerpingene i
uføreytelsene, varslede kutt i kommunal bostøtte og manglende indeksregulering av barnetrygd
og livsoppholdssatser for økonomisk sosialhjelp, vil trolig medføre økt behov for tilbudene på
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Robin Hood Huset også i de målgruppene som opprinnelig stod bak og la grunnlag for etableringen
av huset.
Styret i Stiftelsen Robin Hood Huset gjør derfor regning med at stiftelsens ressurser vil måtte møte
behov hos en voksende gruppe mennesker som har tilhold i og rundt Bergen. Å kunne gjøre
tiltakene knyttet til rådgivning, frivillig arbeid og for barnefamilier permanente deler av
stiftelsens virksomhet heller enn prosjektbaserte ville være en stor fordel, med tanke på
kontinuitet både for brukere og for stiftelsen.

9. Takk for innsats og samarbeid
Styret oppsummerer 2016 som et år med god drift og utvikling for Stiftelsen Robin Hood Huset.
Styret retter stor takk til frivillige og ansatte, til samarbeidspartnere, og til økonomiske
bidragsytere.
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Tiltåk: Rådgivning for fåttige tilreisende frå EU/EØS
Årsrapport 2016 (01.01.16 – 31.12.16)
Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset.
Tiltak: Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS
Tiltaksperiode: 01.01.2016 – 31.12.2016
Målgruppe: Tilreisende tiggere og arbeidssøkere fra EØS-området.
Bakgrunn for tiltaket: Som et etablert lavterskelmøtested for personer med økonomiske og
sosiale vansker har Stiftelsen Robin Hood Huset et unikt perspektiv og kontaktflate med noen av
Bergens mest vanskeligstilte. Siden EU-utvidelsene i 04 og 07, og spesielt etter at «Eurokrisen»
rammet i 2011, har vi opplevd en sterk økning i antallet europeere som oppsøker oss og våre
tjenester. Vi ser i likhet med våre samarbeidspartnere et vedvarende og til dels akutt hjelpebehov
for en betydelig gruppe mennesker i Bergen som ikke nås av offentlige tilbud, så vel blant
registrerte arbeidsinnvandrere som blant tilreisende fra EØS-området som oppholder seg i byen
uten å være registrert av offentlige myndigheter. Det kan i denne sammenheng nevnes at Bergen
kommune i 2015 hadde en netto tilvekst av registrerte innvandrere og norskfødte med
innvandrerforeldre fra europeiske land (unntatt Tyrkia) på 1.074 og at denne kategorien per 1.
januar 2016 utgjorde 8,6 prosent av den samlede befolkningen (kilde: SSB). I tillegg kommer altså
et betydelig antall uregistrerte personer med tilhold i byen, samt registrerte og uregistrerte EØSinnvandrere som oppholder seg i nabokommunene – og som søker til Bergen for å få arbeid eller
utøve annen form for inntektsbringende aktivitet. Det er så langt lite som tyder på at svekkelsen i
norsk økonomi og sysselsetting etter oljeprisfallet høsten 2014 har hatt særlig betydning for
tilstrømningen av fattige arbeidssøkende og tiggere til Bergen. Som denne rapporten viser er vår
erfaring at antallet personer med bakgrunn fra EU som befinner seg i en prekær livssituasjon i
Bergen fremdeles øker.
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Forord
Rådgivningstiltaket for fattige tilreisende fra EU og EØS ble etablert for første gang i perioden 1.
september til 31. desember 2013 med tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet, og
reetablert fra og med mai 2015. Som følge av endringer i tilskuddsregelverket hadde tiltaket et
opphold i 2014 da det ikke ble gitt tilskudd til råd- og veiledningstiltak, og ble deretter reetablert
i 2015. Det målrettede rådgivningstiltaket ble etablert med bakgrunn i det store behovet vi ser
daglig i vårt arbeid, der vi møter et høyt antall ubemidlede personer fra EU og EØS, med et
urealistisk bilde av Norge og mulighetene landet vil bringe dem. For de som er kommet uten et
reelt bilde av hva som skal til for å klare seg i det norske samfunn er veien kort til en prekær
livsstil, hvor tigging, flaskesamling og utnyttelsespregede arbeidsforhold er hovedinntektskilden.
På Robin Hood Huset har vi et helt spesielt vindu inn i de utfordringene som disse migrantene står
overfor, både av konkrete hindringer som manglende språkkunnskaper og dokumentasjon, og de
mer skjulte sperrene som står i veien for rask og vellykket integrering i Norge. Det kan være
terskler i det offentlige som vanskeliggjør tilegnelse av informasjon og effektiv bruk av tjenester,
slik som forutsetninger for språkkunnskap og digital kompetanse, utydelige regelverk som er
vanskelige å navigere, og diskriminerende holdninger og praksiser blant arbeidsgivere og i
samfunnet generelt.
Vi søker å gjøre personer i stand til å ta informerte valg om sin situasjon i Norge, og å hjelpe de
som bosetter seg i landet med å tilpasse seg det norske samfunn sine regler og normer så de kan
bli en produktiv del av befolkningen. Vi styrker den enkeltes muligheter og gjør dem mindre
sårbare i norsk arbeidsmarked gjennom et omfattende norskkurstilbud, organisert og finansiert
under prosjekt frivillighetskoordinator, gjennom kontinuerlig informasjonsarbeid om rettigheter
og plikter som arbeidstaker i Norge, og ved å tilby informasjon, råd og veiledning på en rekke
forskjellige språk gjennom språkkompetansen blant personalet og frivillige tolker og oversettere.
For at dette arbeidet skal bli mest mulig effektivt er det viktig å nå ut til målgruppen tidlig i sin
migrasjonsprosess. Jo høyere den personlige investeringen av tid, penger og innsats er for den
enkelte, jo vanskeligere er det å gjøre rasjonelle valg om sin fremtid når dette forringer
investeringen. Som et tillegg til det informasjonsarbeidet vi gjør i det daglige har vi derfor gjort
tilgengelig relevant, nøktern og realistisk informasjon om hva som kreves for å etablere seg i
Norge som EØS-borger på flere språk via våre nettsider. Med dette kan vi nå ut til de som ønsker
å komme hit allerede før reisen er igangsatt, og dermed sørge for at de som migrerer har gjort
grundige forberedelser og et gjennomtenkt valg. Informasjonen er også tilgjengelig som trykket
materiale i våre lokaler, og er gjort tilgjengelig for andre ideelle aktører med overlappende
brukergruppe.
Med bakgrunn i vår kunnskapsbase søker vi å synliggjøre de utfordringer som enkeltindivid og
samfunn står overfor i møte med EU-migrasjon, og stille vår erfaring til rådighet som en ressurs
for styresmakter og lovgivende myndighet med sikte på et samfunn preget av fellesskap, ikke
utenforskap.
Ingrid Husevåg Døskeland
Prosjektleder og rådgiver
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1. Om tiltaket
Tiltaksbeskrivelse: Formålet med tiltaket er å tilby råd, veiledning og tidlig realitetsorientering
til fattige tilreisende tiggere eller arbeidssøkere fra EØS-området. Spesielt vil vi gi råd og
veiledning i forhold til arbeid, i henhold til de muligheter som finnes for å komme ut i arbeidslivet,
og videre i forhold til kontrakter og arbeidsforhold, særlig med tanke på bekjempelse av
arbeidslivskriminalitet, hvor vi tar sikte på et tett samarbeid med Arbeidstilsynet. Det er også et
mål om å gjøre de mest marginaliserte i målgruppen, tiggere og flaskesamlere, bedre rustet til å
finne ordinært arbeid gjennom råd og veiledning i norsk arbeidsmarked, å realitetsorientere dem
om sine utsikter i Norge og å bistå praktisk og veiledende for å gjøre det beste ut av den nåværende
situasjonen deres i Norge. Tiltaket er finansiert over «Tilskuddsordning – Humanitære tiltak i
2016 rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge», som administreres av Justis- og
beredskapsdepartementet.
Tiltaket har tre hovedmålsettinger:


Å bedre fattige tilreisende arbeidssøkere fra EØS sin stilling i det norske arbeidsmarkedet
gjennom informasjon, veiledning og språktrening.



Å bekjempe utnyttelse av og arbeidslivskriminalitet blant utsatte grupper gjennom
informasjon, praktisk bistand og kontakt med relevante myndigheter.



Å begrense antallet mennesker i Bergen som må ty til tigging og flaskesamling gjennom
tidlig realitetsorientering og oppfordring til retur for personer som vurderes til å ha liten
sjanse for å integreres i det norske arbeidsmarkedet.

Det er begrensede muligheter til å kvantitativt måle resultatene av tiltaket, men bruken og
etterspørselen av tiltaket lar seg måle gjennom tallene fra våre journalsystemer. Her fører vi
anonymisert logg over tema som er oppe til samtale, samt over landbakgrunn, oppholdsgrunnlag
og familietilknytning. Gjennom dette får vi et bilde behovet og utstrekningen av våre tjenester.
Målgruppe: Målgruppen for tiltaket er EU- og EØS-borgere i en vanskelig livssituasjon som har
kommet til Norge for å tigge eller søke arbeid. Begrepene «tigger» og «arbeidssøker» er i denne
sammenheng mangelfulle, for det første fordi en stor andel av de mest marginaliserte personene
ikke tigger, men livnærer seg av flaskesamling og andre typer prekært arbeid, og for det andre
fordi grensen mellom disse og arbeidssøkere er veldig flytende.
I tillegg til den mindre gruppen mennesker fra EØS som tigger er det et stort antall mennesker i
Bergen som overlever gjennom flaskesamling, gatemusikk, svarte småjobber og andre prekære
inntektsbringende aktiviteter. Noen av disse deler bakgrunn med tiggerne og er i samme miljø.
Andre kommer fra andre land og har andre erfaringer og bakgrunn, men alle står i en tilsvarende
vanskelig situasjon. Erfaringsmessig er det et høyt ønske om å være i ordinært arbeid, og de fleste
har kommet hit med et håp eller en overbevisning om at det skal være mulig å finne i Norge. En
del har kommet med en forståelse for at man sannsynligvis vil måtte ta til takke med de
nedverdigende inntektsbringende aktivitetene de havner i, mens det for andre kommer som et
sjokk og en stor ydmykelse. For flere er svart arbeid og utnyttelse det eneste alternativet for å
overleve, og man er takknemlig for arbeidsmuligheter langt utenfor hva som er akseptert og lovlig
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i Norge. Alle ser det imidlertid som en nødløsning, og eneste utvei i et Europa preget av økende
arbeidsledighet, fattigdom og ulikhet.
Nøkkeltall:
Antall rådgivningssamtaler (total): 1 167
Fordeling etter statsborgerskap: Norge 6%, EØS 65%, utenfor EØS 28%, ukjent 1%
Antall førstegangssamtaler: 460
Nasjonaliteter: 69
Anslått antall unike personer i rådgivningssamtaler: 500-550

2. Gjennomføring
Tiltaket er en naturlig forlengelse av Stiftelsen Robin Hood Husets øvrige tilbud som allerede
benyttes av målgruppen i stor grad. Spesielt er vårt gratis kafé-tilbud, med daglig servering, og
vårt tilbud om gratis klær veldig populært. I tillegg oppsøker mange huset for å benytte
datamaskinene, kurstilbudene og mer. Rådgivningsvirksomheten er også godt kjent blant byens
arbeidsinnvandrere, og vi opplever at mange oppsøker oss på et tidlig stadium etter sin ankomst
i Norge. Tiltaket øker kapasiteten for veiledning, og stiller spesialisert veiledning til rådighet for
brukerne.
Rådgiveren har vært tilgjengelig på huset i de vanlige åpningstidene, mandag til fredag fra 9.3016.00, med mulighet for både timeavtale og drop-in. Norskkurs i regi av Robin Hood Huset har
hatt kapasitet til 83 elever i vårsemesteret og 107 elever i høstsemesteret 2016, samt to åpne
språktreningsgrupper i uken. Språktrening og kursaktivitet er nærmere omtalt under punkt 5.
For å ytterligere styrke tilbudet for fattige tiggere og flaskesamlere har det i løpet av
tiltaksperioden blitt gjennomført intervjuer og undersøkelser tolket og oversatt til rumensk, slik
at vi får et klarere bilde av deres behov, og for å muliggjøre lengre og grundigere
rådgivningssamtaler. Se punkt 4 i rapporten for mer utfyllende informasjon om dette arbeidet.
Tilbudet tilpasses og utvikles også gjennom samarbeid med andre organisasjoner som har
overlappende kontaktfelt i Bergen, blant annet Caritas infosenter, Kirkens Bymisjon og Helsehjelp
til papirløse. Dette er mer utfyllende omtalt i punkt 6.

3. Råd og veiledning til fattige tilreisende fra EU/EØS
Robin Hood Huset oppbevarer ikke personopplysninger, men fører et anonymisert journalsystem
som dokumenterer antall rådgivningssamtaler og hvilke tema som har vært oppe i hver samtale.
I tillegg føres statistiske data over landbakgrunn, evt. oppholdsgrunnlag, inntekts- og bosituasjon,
alder, sivil status og antall barn. Ut fra disse dataene kan vi også anslå med relativt høy nøyaktighet
antall unike personer som har mottatt råd eller veiledning.
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Tolker
Robin Hood Husets ansattgruppe besitter samlet språkkunnskap som gjør at vi kan gi råd og
veiledning på norsk, engelsk, spansk, fransk og portugisisk. Mange av våre brukere har imidlertid
rumensk som førstespråk, i mange tilfeller uten andre språkkunnskaper. Det har vært viktig for
Robin Hood Huset å øke tilgjengeligheten til råd og veiledning til denne gruppen.
Vi har knyttet til oss flere tolkeressurser til rumensk denne tiltaksperioden som er brukt aktivt i
arbeid med oversettelse, tolking og innhenting av informasjon på rumensk. Disse har
hovedsakelig vært tilgjengelige på huset faste ukedager, og vi har i tillegg ofte muligheten til å få
samtaler tolket over telefon eller oversettelser per e-post. Tolkene bidrar ofte med annet frivillig
arbeid i tillegg til tolking, som gjør dem familiære med husvenner og de problemstillinger som kan
oppstå.
Vi ønsker en stabil gruppe med frivillige tolker av en viss størrelse tilknyttet huset, da det vil
kunne minske arbeidsmengden og -tiden for hver tolk. Likevel må det balanseres med fordelene
ved å begrense antall mennesker som brukes som tolk, med tanke på opplæring og kunnskap hos
tolkene og koherens mellom de tolkede samtalene. Det kan også skape større trygghet hos
brukergruppen å forholde seg til færrest mulig personer. En annen utfordring er at tolkene ofte
selv er i en arbeidssøkingsprosess, og at flere dermed har mistet muligheten til å stille opp jevnlig
etter å ha fått ordinært arbeid.
Antall førstegangssamtaler
Januar:
Februar:
Mars:
April:

43
47
32
40

Mai:
Juni:
Juli:
August:

19
38
31
28

September:
Oktober:
November:
Desember:

48
53
45
36

Totalt i perioden: 460
Landbakgrunn (statsborgerskap): Afghanistan, Albania, Algerie, Angola, Argentina, Australia,
Belgia, Brasil, Bulgaria, Burma, Burundi, Chile, Colombia, Cuba, Danmark, Den dominikanske
republikk, Ecuador, Eritrea, Etiopia, Egypt, Filippinene, Frankrike, Guinea, Hellas, India, Irak, Iran,
Italia, Kamerun, Kenya, Kina, Kongo, Libanon, Libya, Litauen, Marokko, Mexico, Nigeria, Norge,
Panama, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Sierra Leone, Slovenia, Somalia, Spania, Storbritannia,
Sudan, Sverige, Syria, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn, Uruguay, USA,
Venezuela, Vietnam, Yemen, Østerrike.
Antall rådgivningssamtaler
Januar:
Februar:
Mars:
April:

106
134
83
91

Mai:
Juni:
Juli:
August:

54
79
72
91

September: 112
Oktober: 132
November: 134
Desember:
79

Totalt i perioden: 1 167
Anslått antall unike personer i rådgivningssamtaler: 500-550
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Landbakgrunn (statsborgerskap): Afghanistan, Albania, Algerie, Angola, Argentina, Australia,
Belgia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burma, Burundi, Chile, Columbia, Cuba, Danmark, Den
dominikanske republikk, Ecuador, Eritrea, Etiopia, Egypt, Filippinene, Frankrike, Guinea, Hellas,
India, Irak, Iran, Italia, Kamerun, Kenya, Kina, Kongo, Kurdistan, Libanon, Libya, Litauen, Marokko,
Mexico, Nigeria, Norge, Panama, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Sierra Leone, Slovenia, Somalia,
Spania, Storbritannia, Sudan, Sverige, Syria, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Ungarn,
Uruguay, USA, Venezuela, Vest Sudan, Vietnam, Yemen, Østerrike.
Vi ser en markant nedgang i mai måned, samt en nedgang i sommermånedene og i desember.
Dette mener vi skyldes redusert kapasitet i disse periodene, grunnet et høyt antall helligdager i
mai, samt sykdom og ferieavvikling blant personalet i perioden.

Nærmere om bruken av rådgivningstiltaket
Kjønnsfordeling i rådgivningssamtaler
Kvinner: 479 (41%),
menn: 687 (59%)
(1 ikke ført)
Rådgivningssamtaler etter Statsborgerskap
- EU-/EØS-borgere:
759
- 3. lands borgere:
325
- Norske borgere:
74
- Ukjent:
9

Statsborgerskap

Norge
EU/EØS
Utenfor EU/EØS
Ukjent
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Rådgivningssamtaler etter opphold-status i Norge eller EU og EØS
Permanent oppholdstillatelse i
- Norge: 89
Permanent oppholdstillatelse i
- EU / EØS: 810
Norge eller EU/EØS
- Ukjent: 268
Av de som ikke har oppgitt permanent
oppholdstillatelse i Norge eller et EUland er det mange som har
Norge
midlertidige
oppholdstillatelser
basert
på
familieinnvandring,
EU/EØS
asylsøknader og arbeid som kan
Ukjent
danne grunnlag for en permanent
oppholdsstatus
oppholdstillatelse senere. I vår så vi
spesielt en øking i personer som
fremdeles ventet på å få gjennomføre
asylintervju, og senere personer med
relativt nye oppholdstillatelser etter
innvilget asyl. Noen av personene uten permanent opphold i Norge eller EU er imidlertid ulovlig i
Norge, og flere oppholder seg her uten gyldige identitetspapirer. Personer uten ID-papirer og som
oppholder seg illegalt i landet over lang tid er utsatt for havne i miljøer med mye kriminalitet, og
i stor fare for utnyttelse.
Blant personene med statsborgerskap fra et 3.land og permanent oppholdstillatelse i EU faller
mange inn i tiltakets kjernemålgruppe, da det blant flere hersker misforståelser om deres rett til
å ta seg arbeid i Norge. I mange søreuropeiske land er det et høyt antall arbeidsinnvandrere som
etter «eurokrisen» har migrert til andre land innen EU. Personer som er langtidsbosatt i enkelte
EU-land, blant annet Spania, Romania og Sverige, kan ta seg arbeid i andre EU-land etter samme
regelverk som EU-borgere1. Imidlertid er det ikke en slik adgang etter EØS-reglene, og de må
derfor søke om arbeidstillatelse etter vilkårene for 3.landborgere når de ankommer Norge. Vi
opplever jevnlig å møte personer som ikke er klar over denne forskjellen i rettsstatus, og hvis
utsikter på det norske jobbmarkedet blir vesentlig forverret gitt den hevede terskelen for
arbeidstillatelse. I disse tilfellene er det vesentlig at informasjonen når ut tidlig, og at de blir klar
over sine muligheter. Blant de vi har snakket med velger flere å returnere eller å forlate Norge til
fordel for et av EU-landene som medvirker i denne ordningen.
Mange av personene med statsborgerskap fra utenfor EØS er også del av en familiekonstellasjon
som gir grunnlag for midlertidig eller permanent opphold i landet. For eksempel kan det dreie seg
om personer som er gift eller i familie med en EU-borger, innvandrere hvor en av partene har
oppnådd norsk eller annet europeisk statsborgerskap og den andre ikke, familieinnvandring med
etnisk norske personer osv.
Videre kan det settes spørsmålstegn ved lovligheten av oppholdet for noen av EU-borgerne: En
forutsetning for fri bevegelse innen EU- og EØS er selvforsørgelse, hvilket vi er kjent med at mange
ikke er i stand til. Vi har imidlertid vært vitne til varierende håndhevelse av dette blant offentlige
Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals
who are long-term residents
1
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myndigheter. I henhold til Schengen-avtalen praktiseres det lite grensekontroll mellom EU-land,
og personer som ikke klart fyller vilkårene for innvandring etter EØS-reglene har generelt fri
bevegelighet til og fra landet.
Den begrensende kontrollen av oppfyllelse av oppholdsvilkår ved innreise til landet og senere
håndhevelse av disse, kan fremstå som en aksept av oppholdsretten til personer fra EØS-området
som ikke oppfyller grunnleggende vilkår om selvforsørgelse. På tross av at det over flere år har
vært en tilstrømning av personer som dette til Norge opplever vi at det fortsatt ikke er fullt ut er
gjort tydelige nok avklaringer av deres rettigheter i Norge på flere områder; spesielt gjelder dette
retten til sosiale tjenester i kommunen og omfanget av hjelpeplikten for personer som ikke er
bosatt i landet, men også med tanke på helsehjelp. Denne situasjonen er uheldig for samfunnet
som helhet. Dersom man tillater og aksepterer at personer oppholder seg i landet under så
marginale forhold uten å legge til rette for et minimum av goder vil disse til slutt finne andre måter
å forsørge seg på. Vi er basert på våre erfaringer bekymret for at dette bidrar til opprettholdelse
og vekst i det svarte og grå arbeidsmarkedet og økt arbeidslivs- og vinningskriminalitet.
I oktober 2016 fikk vi imidlertid kjennskap til at politiet i Bergen i større grad praktiserte
kontroller av ubemidlede personer fra EØS sin oppholdstid i landet, da vi ble kontaktet av flere
EU-borgere som var bekymret for sin oppholdsstatus. Bakgrunnen var at flere fikk sine
identifikasjonspapirer inndratt av politiet, og enkelte personer ble deportert. Grunnlaget for
deportasjonene var ifølge vedtakene at EU-borgerne ikke hadde oppholdt seg tilstrekkelig lenge
utenfor landet etter et 3-måneders opphold i Norge, hjemlet i Utlendingsloven §§ 121 og 122 jf. §
111. Robin Hood Huset sammen med blant annet Gatejuristen i Kirkens Bymisjon og
representanter fra Advokatselskapet Tveter og Kløvfjell stilte oss undrende til om et slikt
karantenevilkår kan tolkes inn i gjeldene EØS-regelverk, i motsetning til gjeldene regelverk for
personer som kommer fra utenfor Schengen, hvor dette fremkommer eksplisitt av lovteksten. Vi
var i denne perioden i dialog med politiet i Bergen for å få en avklaring av regelverket, og på denne
måten bidra til at de av våre brukere som er berørt av regelverket er orientert om vilkårene for
kortvarig eller vedvarende opphold. Vi formidlet i denne sammenheng synspunkter og
vurderinger fra oss og våre samarbeidspartnere. Politiet trakk etter kort tid tilbake denne
tolkningen, og vi har ikke kjennskap til at det er tatt andre steg for å kontrollere EU-borgeres
oppholdsgrunnlag etter EØS-regelverket. Dette er nærmere gjort rede for under rapportens punkt
4.
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Rådgivningssamtaler etter årsak til innvandring til Norge
- Arbeid:
309
- Familiegjenforening: 111
Bakgrunn for innvandring
- Arbeidssøker: 106
- Flyktning:
73
- Tigging:
63
- Asylsøker uten
avklart vedtak:
17
- Under utdanning:
5
- Annen grunn: 28

Arbeid
Familiegjenforening
Arbeidssøker
Tigging
Flyktning

Asylsøker uten
Andre årsaker til innvandring har i
avklart vedtak
denne perioden hovedsakelig dreiet
Under utdanning
seg om au pair-tillatelse, kortere
Annen grunn
besøk og personer med (endelig)
avslag i saker om asyl og
familiegjenforening. På enkelte oppføringer mangler vi informasjon om innvandringsbakgrunn.
Dette kan komme av at oppholdet ikke er lovlig, men kan også være fordi årsaken ikke er eller blir
kjent for oss.

Rådgivningssamtaler etter inntektsgrunnlag

Inntektsgrunnlag
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

396

163

132
91

73

62

97
47

43

39

37

19

16

Figuren reflekterer fordelingen av inntektsgrunnlag. Flere oppgir imidlertid mer enn ett grunnlag,
for eksempel en kombinasjon av dagpenger og oppsparte midler. Det er også noen som ikke har
oppgitt inntektsgrunnlag og derfor ikke kommer med i statistikken.
I kategorien «Annet» faller hovedsakelig asylsøkere som bor på mottak, enten i påvente av
behandling eller med avslag på søknad, statlige ytelser fra andre land, svart og uformelt arbeid og
øvrige ytelser fra NAV enn de nevnte. I 47 samtaler oppgir personen å være uten midler eller
inntekt, anslagsvis dreier det seg om ca. 30 unike personer. Noen av disse venter på en avklaring
av retten til ytelser som sykelønn, dagpenger etc. og har ikke hatt anledning til å legge seg opp
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midler tidligere. De som har lagt seg opp en «buffer» og venter på avklaring faller under
kategorien «oppsparte midler», men det er også en viss migrasjon fra denne over til «ubemidlet»
der saksbehandlingstiden drar ut.
Det har vært en øking i personer som livnærer seg av flaskesamling, tigging og annet typisk
«gatearbeid» i våre journaler. Dette reflekterer den økningen vi har sett i oppsøking av
rådgivningstilbudet. Gruppen som livnærer seg på denne måten har hovedsakelig bedt om bistand
i forbindelse med hjemreise, enten praktisk ved å planlegge reiserute og bestille billetter, eller
hjelp til å komme seg fra landet etter at de har møtt realiteten av det norske arbeidsmarkedet. I
perioden har vi også vært i kontakt med flere personer som har kommet til Norge med lovnad om
at det skulle vente en jobb på dem, men når dette vist seg å være uriktig har de oppsøkt oss for
råd og hjelp på veien hjem. Vi får også henvendelser knyttet til regler og lovverk,
næringsvirksomhet, jobbsøking, kurs og utdanning og sosiale rettigheter i Norge fra denne
gruppen.
Det er interessant å merke seg det høye antallet personer som er i arbeid, og som har oppgitt
arbeid som innvandringsgrunnlag. På grunn av våre åpningstider oppsøkes vi naturlig av mange
som ikke er i fulltidsarbeid eller jevnlig aktivitet på dagtid. Vår demografi har derfor tidligere vært
dominert av alders- og uførepensjonister, trygdede, arbeidssøkere og personer i tilsvarende
situasjoner. Vi blir til tider oppsøkt av personer i ordinær fulltidsjobb med spesifikke
problemstillinger de ønsker å ta opp da rådgivningstilbudet er godt kjent blant utenlandske
arbeidstakere i byen, men samtaler med disse utgjør ikke i nærheten av de tallene vi ser reflektert
her. Vi ser imidlertid at mange ansettes i veldig små stillinger eller som tilkallingsvikarer.
Kontrakter som ringevikar gir dem et svakere stillingsvern enn ved ordinær ansettelse, enten
fulltid eller deltid, og gir dem liten forutsigbarhet i inntekt og arbeidstid. Dette fører også til
vanskeligheter i kontakt med det offentlige, og fører til en viss utenforskap da det er vanskelig å
få tildelt et D-nummer uten å kunne vise til en garantert minimums arbeidstid på 10 timer per
uke, og man som regel ikke får tildelt et personnummer uten en arbeidskontrakt som har en
varighet på mer enn 6 måneder frem i tid, uansett om man har oppholdt seg lovlig i landet i en
lengre periode allerede. Mange av arbeidsforholdene vi hører om er på kanten av det lovlige, og
langt utenfor bransjestandard. Vi ser også eksempler på at personer som utfører arbeid som
ansatte registreres som selvstendig næringsdrivende, hvilket fjerner arbeidsgiveransvaret fra det
ansettende selskapet. Man slipper dermed unna reguleringer av arbeidstid, forsikringer og
generelle bestemmelser om arbeidsmiljø samtidig som man i praksis har en ordinær ansatt.
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Dagpenger

Alderspensjon

Overgangs-stønad

Introduksjons-program

AAP

Sosialhjelp

Oppsparte midler

Blir forsørget

Tigging/ flasker

Uten inntekt

Annet

6
11
2
2
8
1
28
26
37
185
4
1
2
6
76

Uførepensjon

Statsborgerskap
Norge
Belgia
Bulgaria
Danmark
Frankrike
Hellas
Italia
Litauen
Polen
Portugal
Romania
Slovenia
Spania
Storbritannia
Sverige
Tjekkia
Tyskland
Ungarn
Østerrike
Utenfor EU/EØS

Arbeid

Fordeling av inntektsgrunnlag i rådgivningssamtaler etter statsborgerskap

18
-

9
1
1
10
11
3
22
-

12
4
-

1
-

1
-

11
1
5
-

8
1
1
1
8
2

1
6
1
1
5
1
10
16
1
36
-

1
3
4
6
5
11
42
5
-

1
2
158
2
-

15
1
3
4
1
6
3
3
2

5
2
1
5
26
1
6
-

1

5

-

42

36

20

52

2
11

1
3
49

-

1
9

2
2
45

Rådgivningssamtaler etter familieforhold
I 559 av rådgivningssamtalene oppgir personen å ha familie i Norge.
Barn i Norge: 321 rådgivningssamtaler har vært med foreldre med barn i Norge. Vi anslår at vi har
snakket med 115 forskjellige personer med barn i Norge, som til sammen har ansvar for om lag
223 barn. Tre av disse foreldrene oppgir å ha barn både i Norge og i utlandet.
Barn i utlandet: I tillegg er det gjennomført 229 rådgivningssamtaler med foreldre som har barn i
utlandet. Vi anslår at dette er 118 forskjellige foreldre med ansvar for til sammen 246 barn,
inkludert tre personer med barn både i Norge og i utlandet.
Enslige forsørgere: I 167 samtaler oppgir forelderen å være enslig, 125 samtaler med barn i Norge
og 41 med barn i utlandet, og 1 samtale med forelder som har barn både i Norge og i utlandet. Vi
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anslår at det dreier seg om 63 forskjellige foreldre med ansvar for til sammen 73 barn i Norge og
41 i utlandet.
159 av samtalene har dreid seg om familiespesifikke problemstillinger.

Nærmere om rådgivingstema i de lengre rådgivningssamtalene
Fordeling av rådgivningstema

Tema i rådgivningssamtale
180
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40
20
0

162
141 134
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89

84

69

68

67

80

65
47

43

35

35

32

32

27

24
6

4

Dette diagrammet representerer fordelingen av rådgivningstema i alle samtalene vi har loggført i
tiltaksperioden. I mange av samtalene blir det tatt opp mer enn ett tema, og summen samsvarer
derfor ikke med antall samtaler totalt.
Beskrivelse av de enkelte rådgivningstemaene
Registrering: Registrering hos UDI, Skatteetaten og andre offentlige instanser.
NAV Stat: Hjelp til å navigere systemet og søke om ytelser som dagpenger, AAP, barnetrygd med
mer.
Reise, praktisk: Hjelp med å finne og kjøpe billetter til hjemreise, ofte på nett, og annen praktisk
reisehjelp.
Jobbsøking: Informasjon om og hjelp til å skrive CV og søknad, informasjon om å finne
jobbannonser, kommunikasjon med arbeidsgivere, informasjon om norsk arbeidsmarked med
mer.
Økonomisk råd og veiledning: Praktisk hjelp med banktjenester, skatt og lignende, og
veiledning i forhold til budsjett. Søknader om offentlig støtte faller ikke under denne kategorien,
men under kategorier for NAV og bolig.
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NAV Kommune: Hjelp til å navigere systemet og søke om tjenester som sosialhjelp, råd og
veiledning, kvalifiseringsprogrammet med mer.
Bolig: Hjelp til å finne bolig, enten på kort eller lang sikt. Kan for eksempel være veiledning i bruk
av sidene finn.no og hybel.no, å kontakte utleiere eller henvisning til Kirkens Bymisjon sitt
overnattingstilbud. Det omfatter også hjelp til å søke om bostøtte og spørsmål i forbindelse med
det.
Annen rettshjelp: Omfatter hjelp til å skrive brev, kontakte offentlige eller private
organisasjoner, kontakt med advokater og andre juridiske problemstillinger som ikke faller under
andre kategorier.
Støttesamtale: Samtaler med personer som trenger å lufte frustrasjoner, fortelle som situasjonen
sin, få tilbakemelding på sine idéer med mer.
Arbeidsrett: Informasjon om og hjelp i arbeidsrettslige spørsmål, som kontrakter, konflikter i
forbindelse med oppsigelse og lønn, fagforeninger med mer.
Reise, nødhjelp: Personer som ønsker å returnere til sine hjemland, men står uten midler til
dette. Hjelpen kan være i form av kontakt med IOM for personer fra utenfor EU og EØS-området,
kontakt med sosialtjenesten, kontakt med ambassade eller lignende.
Helse: Hjelp til å finne helsetilbud, og ofte til å kontakte «Helsehjelp for papirløse». Vi gir ikke
medisinske råd eller hjelp.
Realitetsorientering: Informasjon om forholdene i Bergen og Norge, og hva personen realistisk
kan forvente seg. Inkluderer informasjon om (begrensningen i) offentlige tilbud, utsikter i
arbeidsmarkedet, og råd om å sette av midler til retur til hjemlandet dersom de ikke lykkes på
arbeidsmarkedet.
Oppfølging av frivillig: Oppfølging, tilbakemelding og veiledning av frivillige medarbeidere hos
oss.
Utdanning: Spørsmål om utdanning for voksne, for eksempel opptak til universitet, søknader til
Lånekassen, visum/oppholdstillatelse under studier med mer. Kan også inkludere godkjenning av
tidligere utdannelse.
Familiekonflikt: Råd og veiledning i forbindelse med interne konflikter i familien, for eksempel
for pendlende eller borteboende foreldre, eller ved samlivsbrudd.
Ny frivillig: Rekruttering og samtaler med personer som ønsker å jobbe frivillig hos oss.
Datahjelp: Teknisk hjelp med å bruke datamaskiner, internett, e-post, med mer
Kurs: Informasjon om kursvirksomhet på Robin Hood Huset og hos andre, samt påmelding. Disse
registreres i hovedsak kun der det er del av en større samtale.
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Barnehage: Foreldreveiledning i forhold til barnehager, barnehageplass og støtteordninger.
Skole: Foreldreveiledning i forhold til barnas skolegang. Kan også være veiledning til elever ved
VGS.
Barnevern: Informasjon om barnevernets tjenester og muligheter til å yte bistand. Eventuelt
hjelp til å komme i kontakt.
Annet: Alle samtaler som ikke faller under de øvrige kategoriene er samlet her. I denne perioden
har det dreid seg hovedsakelig om oversettelse av brev, innvandringsspørsmål for personer fra
utenfor EU og EØS, praktisk hjelp og bistand i kontakt med offentlige etater som faller utenfor
andre kategorier, diverse klager og annen kontakt med selskaper og teknisk hjelp som ikke faller
under datahjelp.
Trender i rådgivningstema
I tredje kvartal 2016 så vi for første gang at jobbsøking falt fra toppen av listen over
rådgivningstema. En påvirkende faktor er en styrking av vårt tilbud om CV og jobbsøkings-hjelp
fra frivillige på dagtid, hvilket gjør at vi henviser flere personer til dette spesialiserte tilbudet hos
oss i stedet for å ha en lengre (loggført) samtale. I tillegg har en økning i arbeidsledighet og
økonomiske nedgangstider ført til en sterk økning i temaene «NAV Stat» og «Økonomisk råd og
veiledning». Kategorien registrering har også vokst dette året hvilket har en sammenheng med
flere spørsmål om familieinnvandring, både for EU-borgere med EU-borgere, for 3.landsborgere
med EU-borgere, og noe knyttet til asyl og arbeidsinnvandring for 3.landsborgere. Som
arbeidstaker fra et EU-land har man i utgangspunktet også rett til å flytte familien sin til landet,
uavhengig av deres statsborgerskap. Praktisk bistand til reise, da i hovedsak bestilling av reiser
over nett, har vært et stort tema dette året. Mange mangler teknisk kompetanse og utstyr for å
gjøre dette selv, og har derfor bedt oss om hjelp. Dette er imidlertid sjeldent veldig tidkrevende.
Vi har også hatt en vekst i rådgivningssamtaler angående arbeidsrett. Vi har et sterkt fokus på
informasjon, spesielt for personer som er relativt nyankomne i landet, men også for personer med
lengre botid og erfaring med norsk arbeidsmarked. Det er store hull i kunnskapen om
grunnleggende norsk arbeidsrett både hos arbeidstakere og hos enkelte arbeidsgivere, og vi har i
perioden bistått i flere mer eller mindre grove arbeidsrettslige overtredelser2. I noen tilfeller har
vi inntrykk av at situasjonen bunner ut i uvitenhet, men vi ser også en urovekkende holdning til
arbeidsinnvandrere som objekter for bruk-og-kast.
Videre har det vært en økning i antall råd- og veiledningssamtaler knyttet til familiekonflikter.
Også dette kan ha sammenheng med de økonomiske nedgangstidene vi har vært vitne til, da dette
i stor grad kan føre til gnisninger i familieforhold. Det er imidlertid også et resultat av den
langvarige lavinntekten som rammer mange av disse familiene, og arbeidsinnvandrer-familier
generelt, og den trangboddheten som følger med. For en del familier kompliseres situasjonen av
uklarhet rundt oppholdsstatus ved samlivsbrudd, for eksempel der den ene parten er

Hanne Louise Åkernes og Ørjan Torheim, «Har ikke fått én krone for nesten to måneders jobb», Bergens
Tidende, 10.09.2016, http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Har-ikke-fatt-n-krone-for-nesten-to-manedersjobb-323050b.html
2
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3.landsborger innvandret på grunnlag av ekteskap med en person fra EU. Vi gjør oss tilgengelige
i familiekonfliktsituasjoner for å kunne bistå og hindre eskalering, henvise til og sette personer i
kontakt med familievernkontor, barnevern og andre relevante myndigheter, og å på best mulig
måte sikre interessene for eventuelle barn som kan påvirkes av situasjonen.
Vi har også i år hatt mange rådgivningssamtaler knyttet til tjenester fra og kontakt med den
kommunale delen av NAV. En del av dette arbeidet har knyttet seg til en avklaring av de
rettighetene EU-borgere har til sosiale rettigheter i Norge, spesielt i tilknytning til når en person
anses som «bosatt» i riket, og i tilknytning til hvilken hjelpeplikt sosialtjenesten har overfor de
som ikke har en sterk nok tilknytning til riket for å anses som bosatt. De sakene vi har bistått i har
blant annet ført til en avgjørelse fra fylkesmannen i september som konkluderte i favør av
personen vi bistod, og i vår vurdering av vilkårene for å kunne anses som bosatt i riket3.
Fordeling av rådgivingstema etter statsborgerskap
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Even Norheim Johansen, «Gravide Nadae vann kampen mot Nav»,
https://www.nrk.no/hordaland/gravide-nadae-vann-kampen-mot-nav-1.13113903
3
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Vi har valgt å skille ut Spania og Romania i fordelingen av rådgivninstema etter statsborgerskap
da disse er de høyest representerte statsborgerskapene i våre journaler. Dette er en trend som
fortsetter fra forrige tiltaksperiode.

4. Innsats i forhold til tilreisende tiggere
I 2016 har vi sett en tilvekst av fattige tilreisende fra EU til Bergen som tigger, samler flasker og
livnærer seg på andre prekære måter, hovedsakelig fra Romania, og som har dårlige
forutsetninger for å integreres i norsk arbeidsliv. Vi opplever at mange ankommer i puljer, og at
det er en viss organisering av når en reiser. Mange personer har vært nye for oss dette året, og det
fremstår som om de har begrenset migrasjonsbakgrunn. Deres bakgrunn er ellers variert, både
med tanke på boforhold hjemme i Romania, skolegang, arbeidserfaring etc. Gjennomstrømningen
blant disse har vært relativt høy, og mange av de nyankomne har valgt å returnere etter kort tid,
etter at det har blitt klart for dem hvilke faktiske muligheter som finnes i Bergen. Vi ser imidlertid
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også at enkelte grupper opererer med en slags 3 måneders-migrasjon, hvor de reiser ut av landet
hver tredje måned men returnerer noen uker senere. Vi har fått opplyst at de gjør dette er for å
overholde EU-regelverket som setter en grense på 3 måneders lovlig opphold uten å registrere
seg.
I høst fikk vi kjennskap til en ny utfordring for tilreisende tiggere og flaskesamlere, da vi ble
oppsøkt av flere personer som hadde fått sine ID-papirer inndratt av norsk politi. Politiet
oppsøkte Kirkens Bymisjon sitt nødovernattingstilbud om morgenen lørdag 8.oktober 2016 hvor
de vekket de besøkende og utførte en utlendingskontroll. I denne sammenheng ble ID-kortene til
samtlige personer som benyttet overnattingstilbudet samlet inn, og de ble gitt beskjed om å hente
dokumentene sine på politistasjonen senere samme dag. Ved oppmøte fikk alle utenom en gruppe
på 5 personer tilbake sine ID-kort. De resterende 5 fikk beskjed om å komme tilbake, og mottok
da forvarsel og sendere vedtak om bortvisning fra landet. Bakgrunnen for bortvisningen var ifølge
vedtaket at personene ikke hadde oppholdt seg tilstrekkelig lenge utenfor Norge etter et opphold
på 3 måneder i landet, hjemlet i Utlendingsloven §§ 121 og 122, jf. § 111.
Vi stilte oss i utgangspunktet undrende til denne endringen i praksis, da regelverket etter vår
kjennskap ikke tidligere har blitt tolket til å innebefatte et karantenekrav for EØS-borgeres
opphold i landet. Heller ikke Gatejuristen ved Kirkens Bymisjon eller representanter fra
Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell var kjent med en slik tolkning, og stilte seg tvilende til om et
slikt karantenekrav kan leses inn i de aktuelle bestemmelsene. Vi var i denne perioden i dialog
med politiet for å få avklart regelverk og praksis, og samarbeidet om å utarbeide en tekst som
kunne oversettes og distribueres blant aktuelle personer i gruppen. Politiet trakk senere tilbake
denne tolkningen av regelverket, og har erkjent at loven ikke gir hjemmel for bortvisning eller
utvisning av personer fra EØS på dette grunnlaget. Hendelsen fremsto for oss som uheldig på flere
måter, blant annet da de berørte personene ikke hadde fått informasjon om praksisendringen
eller mulighet til å innrette seg etter dette i forkant. Blant de vi snakket med i forbindelse med
saken hadde de fleste et klart bilde av at regelverket tillater opptil 3 måneders opphold, men at
man deretter skal forlate landet, og hadde innrettet seg etter dette. De var imidlertid ikke kjent
med et karantenekrav, og har således ikke oppholdt seg tilsvarende lenge utenfor Norge som de
har oppholdt seg i riket. Vår erfaring er at de fleste ønsker å innrette seg etter gjeldende regler, og
at en informasjonskampanje ville kunne ha minst like stor effekt og samtidig spare de berørte for
en stor belastning og politiet for ressurser. I tillegg er det en risiko for at denne typen hendelser
og tilnærming svekker gruppens tillitt til norsk politi og offentlighet, som ut fra vår opplevelse har
vært høy. I følge personale fra Kirkens Bymisjon som var til stede under den innledende
kontrollen opplevdes det som dramatisk for gjestene å bli vekket tidlig om morgenen for å
kontrolleres, og de opplevde ikke å få tilstrekkelig informasjon på et språk de forstod. Man risiker
derved at gruppen senere vil holde seg unna humanitære tiltak slik som vårt og Kirkens
Bymisjons, og at de i stedet for å samarbeide med myndigheter heller søker å unndra seg deres
oppmerksomhet. Det er også et bekymringsfullt rettssikkerhetsperspektiv i at praksisendringen
skjedde uten varsel til gruppen, og uten at praktiserende jurister og advokater kunne lese finne
lovlig hjemmel for tiltaket og tolkningen.
Gjennom miljøsamtaler og observasjoner på huset har vi fått kjennskap til at enkelte har lånt
penger for å komme seg hit, og har kommet i privat organisert transport. Vi er kjent med at det
går faste ruter mellom enkelte byer i Romania og Oslo eller Bergen, hvor denne persontransporten
er en næringsvei enten for privatpersoner eller selskaper. I tillegg har vi i vår fått høre historier
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om personer som lover jobb i Norge og arrangerer transport, for så å etterlate «kundene» i byen
uten jobb, bolig eller mulighet for å reise hjem. De som har gitt oss denne informasjonen mente
flertallet av rumenske gatearbeidere i Bergen var i samme situasjon. For å få vite mer om disse
problemstillingene og hvem det gjelder, og for å bli bedre kjent med gruppen har vi gjennomført
noen tolkede intervjuer med enkeltindivider. Disse har hatt fokus på den enkeltes botid i Norge
og tilknytning til det norske arbeidsmarkedet, på forholdene i Romania, og på reisen hit: Hvorfor
de ønsket å komme til Norge, hvordan reisen foregikk, om de har lånt penger for å komme hit og
i så fall hvor mye til hvilken rente. Gjennom disse intervjuene, samt i senere veilednings- og
miljøsamtaler, har vi inntrykk av at dette ikke er en problemstilling som gjelder hoveddelen av
den rumenske befolkningen som lever under prekære forhold i Bergen. Intervjuene reflekterte
imidlertid en kjennskap til og frykt for slike lån, og viser at fenomenet ikke er ukjent og må
behandles alvorlig.
Sammen med andre organisasjoner i Bergen har vi i 2016 vært i dialog med Byrådet angående
behovet for etablering og drift av et sanitærtilbud for fattige tilreisende i Bergen med tilgang på
dusj og vaskemuligheter for klær. I forbindelse med dette gjennomførte vi i februar en uformell
undersøkelse blant våre besøkende som vi vet eller mistenker at faller inn i behovsgruppen. Her
ble behovet for tilgang på dusj og vaskemaskin kartlagt, samt villigheten til å betale noe for
tilbudet og å bidra med vedlikehold. Blant totalt 49 besvarelser var 2 besvart av polske
statsborgere, resten av rumenere eller rumensktalende. 47 av de 49 besvarelsene indikerte at de
ønsket et slikt tilbud, og at et stort flertall var villige til å bidra ved egenbetaling og/eller frivillig
arbeid. Rapporten fra denne undersøkelsen er gjort tilgjengelig for Byrådet og delt med de andre
organisasjonene som har deltatt i utredningen av et slikt tilbud. For mer informasjon er
undersøkelsen lagt ved i sin helhet i Appendiks I. I tillegg til kjernemålgruppen for
rådgivningstiltaket har vi med jevne mellomrom kontakt med norske eller utenlandske personer
med forskjellig bakgrunn, som av ulike årsaker har behov for et slikt tilbud. Bergen kommune har
den 16.12.2016 lyst ut anskaffelsen av sanitærtilbud for bostedsløse og tiggere som anbud for 4
år, med en finansiering på kr 1 000 000 per år. Robin Hood Huset har undersøkt muligheten for
leie av egnede lokaler i nærområdet med tanke på muligheten for å delta i anbudsrunden, men det
har ikke lyktes oss å finne slike lokaler i tilstrekkelig nærhet til våre øvrige tilbud. Vi har imidlertid
mottatt forespørsel fra Kirkens Bymisjon i Bergen om å bruke rapporten fra den nevnte
undersøkelsen, med signaler om at de vil levere et anbud.
Vi ønsker å opprettholde fokus på gruppens utfordringer og rettigheter blant politikere og i
samfunnet, også i en tid hvor en annen type migranter og utfordringer knyttet til flykninger preger
mediebildet. Vi driver derfor sosialpolitisk påvirkningsarbeid opp mot politikere, i media og
gjennom egne arrangementer. I april markerte vi den internasjonale dagen for roma, som en
representant for personer som lever på randen i dagens storsamfunn. Mange av våre besøkende
som faller under gruppen tiggere og flaskesamlere identifiserer seg ikke som roma, men oppfattes
likevel slik av samfunnet for øvrig. Det er derfor en naturlig anledning til å spre kunnskap om
gruppen og deres utfordringer. Arrangementet var åpent for alle, og ble avholdt i vår kafé i vår
normale åpningstid. Hovedinnslaget denne dagen var et foredrag ved Torgeir Skorgen,
førsteamanuensis ved UIB, om roma og storsamfunnet. Invitasjon til arrangementet ble sendt ut
til lokale politikere, samarbeidspartnere og andre interessegrupper, i tillegg til oppslag på huset
og tilgjengeliggjøring for våre faste husvenner.
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5. Særlige utfordringer for migranter fra EU og EØS
Vår posisjon blant arbeidsinnvandrere i Bergen gjør at vi når ut til mange i starten av deres
prosess med å flytte til Norge, noen ganger uker, andre ganger dager etter at de har kommet. Vi
har også kontakt med mange i lang tid, og får derfor innsyn i forskjellige utfordringer som viser
seg i forskjellige situasjoner for arbeidsmigrantene, fra prosessen med å søke jobb, til søknader
om foreldrerelaterte ytelser og sykelønn, problemer med useriøse arbeidsgivere og utfordringer
ved å miste jobben, slik som å søke dagpenger eller få plass på arbeidsrettede tiltak.
Hos de nyankomne merker vi først og fremst at det er et stort behov for kunnskap om realiteten
av norsk arbeidsliv og samfunn, og ens egen mulighet til å tilpasse seg dette. Mye av informasjonen
vi gir kan imidlertid være vanskelig å svelge for de vi snakker med, og en har allerede investert
store personlige ressurser når man først har kommet til Norge. Vi søker derfor også å nå ut før
reisen er gjennomført og før valget om migrasjon er tatt ved å gjøre tilgengelig nøktern og
realistisk informasjon på flere språk via våre nettsider, som er relevant for arbeidssøkere som
vurderer å flytte til Norge.
En stor utfordring for mange EU-migranter er manglende språkkunnskaper. Dette er en
problematikk som rammer migranter både tidlig i deres prosess, og personer som har vært i
Norge og jobbet lenge, spesielt de som blir ledige. Mangelen på norsk språk hindrer tettere
tilknytning til det norske arbeidsmarkedet for en stor andel ledige arbeidsinnvandrere, og fører
til store utfordringer i kontakt med det offentlige. En stor del av relevant, offentlig informasjon
blir utelukkende gitt og gjort tilgjengelig på norsk, og med dagens regelverk har EØS-borgere
hverken rett eller plikt til norskopplæring fra det offentlige, heller ikke i perioder med
inntektserstattende stønad. Dette er et stort og vedvarende problem som omfatter en stor andel
av våre husvenner. Av de vi har kontakt med blir mange av de som mister arbeidet sitt i Norge
gående ledig over lang tid, og uttømmer sine opptjente rettigheter samtidig som de ikke blir bedre
kvalifisert for å komme tilbake i det norske arbeidsmarkedet. Dette er en problematikk som
rammer personer uavhengig av deres øvrige tilknytning til landet, og blir spesielt bekymringsfullt
for de som har barn i Norge.
Vi har også sett at terskelen er høy for å komme inn i andre arbeidsrettede tiltak, slik som
arbeidspraksis eller kurs, for personer med svake norskkunnskaper. Eksempelvis har vi hatt
kontakt med flere som har hatt problemer med å få praksisavtaler godkjent av NAV på tross av at
de selv har funnet bedrifter som ønsker å ha dem, med grunnlag i at norskkunnskapene deres ikke
er tilstrekkelige. Dersom norskopplæring, enten gjennom kurs eller arbeidspraksis kan gjøres til
en del av oppfølgingstilbudet for utenlandske personer som mottar inntektserstattende ytelser vil
det føre til at langt flere kan komme tilbake som mer attraktive og produktive bidragsytere i
arbeidslivet.
Dette året har vi blitt oppsøkt av flere personer som hevder at de ikke har fått levere søknader om
sosialhjelp på et lokalt NAV-kontor. De vi har vært i kontakt med som har opplevd dette har vært
utenlandske personer, fra både i og utenfor EØS, med varierende botid fra flere år og til helt
midlertidige opphold i landet, varierende språkkunnskaper og forskjellig livssituasjon. Etter det
vi har fått opplyst nektes søknadene mottatt over skranke med bakgrunn i at søker åpenbart ikke
har noen rettigheter fra dem. Dette er i praksis en muntlig saksbehandling over skranken, og vi
har så langt i ett tilfelle fått bekreftet at vurderingen av rettighetsspørsmålet ikke stemmer, ved
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avgjørelse fra Fylkesmannen4. En slik praksis fremstår for oss som en alvorlig svikt i
velferdssystemet, da en avvisning av søkerne ikke ivaretar deres og samfunnets interesse i at
enhver skal få sin sak individuelt vurdert og behandlet. Den grunnleggende retten til å få sin
søknad tatt imot og behandlet har blitt stadfestet av blant annet Arbeids- og velferdsdirektoratet5
og Arbeids- og sosialdepartementet6.
Det aktuelle NAV-kontoret har blitt gjort oppmerksom på problemet, og en av sakene har vært
brakt inn for Byombudet. Her ble også det påfølgende vedtaket klaget inn for og omgjort av
Fylkesmannen. Det har i tillegg vært flere oppslag om slike saker i lokale medier7. Vi har ikke sett
noen forbedring i praksis hos det aktuelle kontoret, på tross av en nylig avgjørelse fra
Fylkesmannen angående krav til tilknytning for å få fulle sosiale rettigheter.
Vi ser et sterkt behov for forbedring av kommunikasjonen mellom NAV og brukere, slik at man
kan oppnå samsvar mellom praksis og regelverk, og at klientene med manglende
norskkunnskaper får informasjon i en form som de kan nyttiggjøre seg. For eksempel er det
utstrakt bruk av tolk i møter mellom NAV og bruker, mens skriftlig kommunikasjon sendes ut på
et avansert norsk som ikke tar hensyn til den enkeltes språkforståelse. I tillegg blir det fra NAV
Stat i større og større grad henvist til elektroniske selvhjelpsløsninger heller enn individuell
bistand for deres ytelser. Dette forutsetter et nivå av digital kompetanse som er utenfor det mange
behersker, og som ikke tar høyde for at den digitale kompetansen i Norge er særskilt høy i
internasjonal sammenheng. Det fører til at et stort antall personer blir avhengige av tredjeparter
for å hevde sine rettigheter. Dette er et problem både i forhold til ivaretagelsen av deres
rettigheter fra NAV stat og kommune, og med tanke på deres personvern.

6. Kursvirksomhet
Norskkurs
Robin Hood Huset har arrangert norskkurs i vår- og høstsemesteret 2016 med henholdsvis 83 og
107 plasser fordelt på 5 og 6 kurs. Disse har alle vært fullsatt med ventelister. Vi har hatt
henholdsvis 9 og 13 frivillige lærere som har vært involvert i undervisningen, hvorav noen har
bakgrunn i læreryrket og pedagogikk. Disse bidrar til den felles kunnskapsbasen, og norsklærerne
har felles møter flere ganger i semesteret for å bygge opp og evaluere kursene.
Kursene i vårsmesteret hadde en varighet på 12 uker med 48 undervisningstimer per kurs, to
timer i uken med teori og to timer muntlig. For høstsemesteret varer kursene i 14 uker og 56
undervisningstimer, forøvrig med samme oppbygning.
Ved tildeling av kursplasser prioriteres de som har gjennomført nivå 1 og 2 til videre kurs på nivå
2 og 3. Personer som ikke har rett til norskopplæring fra det offentlige blir prioritert.
Even Norheim Johansen, «Gravide Nadae vann kampen mot Nav», NRK Hordaland, 13.09.2016,
https://www.nrk.no/hordaland/gravide-nadae-vann-kampen-mot-nav-1.13113903
5 Arbeids- og velferdsdirektoratet sitt brev til Fylkesmannen i Hordaland, datert den 18.mars 2016
6 Arbeids- og sosialdepartementet sitt brev til Bergen Kommune, datert den 14.april 2016
7
Even Norheim Johansen og Camilla Ahamath, «Gravide Nadae (22) nektet Nav-hjelp»,
NRK Hordaland, 17.07.2016, https://www.nrk.no/hordaland/gravide-nadae-_22_-nektet-nav-hjelp1.13042968
4
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Nivåskala
Grovt sett tilsvarer nivå 1 Europarådets A1/A2, mens nivå 2 tilsvarer A2/B1. Nivå 3 tilpasses de
mest viderekomne elevene, og ligger som regel litt over B1. Kursene følger imidlertid ikke
Europarådets nivåskala, da de har færre undervisningstimer enn det som er vanlig for disse
kursene.
Læreverk
Nivå 1 bruker mye et hefte utarbeidet av en av våre lærere med tekster og oppgaver hentet fra
læreverket Ny i Norge. Nivå 2 har også materiale samlet og bearbeidet av våre lærere. Nivå 3
tilpasses i stor grad elevene fra semester til semester og følger ikke et bestemt læreverk. Lærerne
i dette kurset har imidlertid særskilt kompetanse, blant annet med pedagogisk erfaring i
norskopplæring som andrespråk, og ressurser til å tilpasse seg elevenes nivå.
Metoder
De mest brukte læringsmetodene på kursene er samtale, høytlesning, tekstoppgaver og
gruppearbeid. Det brukes også sang og nyhetsinnslag for å bedre lytteforståelse og inkludere
kultur og samfunn i undervisningen. På nivå 1 og 2 er det stort fokus på kommunikasjon og å
bruke norske fraser som verktøy for å øke lytteforståelse.
Samtalegrupper
Vi arranger to åpne samtalegrupper hver uke, hvor de som ønsker å øve seg på å snakke norsk
samler seg med en norskspråklig gruppeleder. Noen tema forberedes av gruppeleder, men ellers
går samtalen fritt. Tiltaket er populært med både gjenvendende deltakere og «drop-ins», spesielt
da det ikke er anledning til å bli med på våre formelle kurs et stykke ut i semesteret. Vi har også
laget en oversikt over tilsvarende tilbud fra andre arrangører i Bergen som brukes aktivt både
blant deltakere og arrangører for å hindre overlapping av tilbud, og for å få mest mulig utbytte av
språktreningstiltakene i Bergen.

CV kurs
Vi har arrangert CV- og jobbsøkerkurs utenfor husets ordinære åpningstider siden 2012, hvor vi
blant annet tilbyr hjelp til å opprette, oversette og renskrive CV, samt hjelp med å utforme
søknader. I 2016 avholdes det månedlige kurs, og interessen for hjelp med CV og jobbsøking har
vært høy.
Fordi mange ønsker hjelp en til en og på dagtid har vi siden våren 2016 i tillegg opprettet et tilbud
med CV- og jobbsøkerhjelp i våre ordinære åpningstider, som har vært tilgjengelig to til tre ganger
i uken. Kvalifiserte frivillige setter seg da ned en til en med personen og gir individuell hjelp og
tips til jobbsøkingsprosessen. De frivillige har blant annet erfaring fra bemannings- og
rekrutteringsbransjen, og har spesielt god kjennskap til arbeidsmarkeder lokalet og nasjonalt. Det
er mulig å lage en avtale på forhånd, eller å komme som «drop-in» hvis den frivillige er ledig. Vi
har så langt fått meget gode tilbakemeldinger på denne ordningen, både fra lærere og deltakere.
Ordningen med CV- og jobbsøkerhjelp fra frivillige gjør at flere kan få denne typen hjelp hos oss,
og øker kapasiteten til råd og veiledning.
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7. Andre tilbud
Kaféen på Robin Hood Huset
Robin Hood Huset sin brukergruppe preges av store materielle behov i tillegg til behovet for
forståelse av og informasjon om norsk samfunn og arbeidsliv. Vi har flere lavterskel tilbud rettet
mot å fylle dette behovet, det største av disse er vår gratis kafé. For mange er det nettopp dette
tilbudet, sammen med klesloftet, som trekker dem til huset i første omgang, og det er dette som
gir oss en bred kontaktflate med tiltakets målgruppe.
Det helt gratis, åpne kafétilbudet er etter vår kjennskap unikt for Bergen. Sammenlignbare tilbud
har ofte en snevrere definert målgruppe, slik som personer i aktiv rus, forutsetter noe
egenbetaling eller begge deler. Fra det vi kjenner til er det mange som ikke har annen tilgang til
tillaget mat, og vi dekker derfor et grunnleggende behov for næring blant Bergens mest
marginaliserte.
I kaféen tilberedes og serveres det varm lunsj to dager i uken, og smørbrød, kaker og annen kald
mat tre dager i uken. I tillegg er det alltid kaffe, te, frisk frukt og ferske aviser tilgjengelig. Vi
serverer om lag 800 måltider hver uke, og har i 2016 hatt et gjennomsnittlig ukentlig besøkstall
på 530 personer. Kaféen er åpen hver dag gjennom hele husets åpningstider, og drives av frivillige
i samarbeid med en ansatt arbeidsleder. Mer informasjon om det frivillige arbeidet ved Robin
Hood Huset finnes under avsnittet «Arbeidstrening gjennom frivillig arbeid» og i egen rapport for
prosjekt Frivillighetskoordinator.

Klesloftet på Robin Hood Huset
Klesloftet, eller byttebutikken, er et tilbud som er åpent for alle én gang i uken, hvor de som ønsker
eller har behov for det kan finne seg noen «nye» pent brukte klesplagg. Klærne er i all hovedsak
donert fra privatpersoner, og selve klesloftet ryddes og drives av frivillige. I tillegg til fast
åpningstid en gang i uken er det anledning til å finne spesifikke ting ved behov, slik som ytterjakke
eller sko for personer som ikke har tilfredsstillende utstyr for været. Vi har også arrangert klesloft
i forbindelse med familiekafé hvor foreldre får anledning til å finne nye klær til barna.
For de av våre besøkende som tilbringer det meste av sin tid utendørs er tilbudet svært viktig.
Særlig i vinterhalvåret, men også i sommerhalvåret, er det mange som mangler tilstrekkelig varme
og værbestandige klær. På grunn av manglende tilgang på vaskemaskin er det også et
grunnleggende hygienisk behov for enkelte, nærmere om dette under punkt 4.
Tilbudet er ukentlig besøkt av om lag 25 personer under de faste åpningstidene.

Arbeidstrening gjennom frivillig arbeid
På Robin Hood Huset tilbyr vi frivillig arbeid som en arena for integrering og arbeidstrening.
Mange av de som benytter våre tilbud og tjenester er utenlandske arbeidssøkere, og gjennom
arbeid hos oss får en både være en aktiv bidragsyter til samfunnet og tilegne seg erfaring som gjør
en mer attraktiv på det norske arbeidsmarkedet.
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Størsteparten av det frivillige arbeidet på huset knytter seg til drift av kjøkkenet, hvor vi har 5-10
frivillige i aktivitet hver dag. Her får man praktisk språktrening og opplæring i norsk arbeidskultur
og normer. Det brukes også frivillige til å drive andre av husets tilbud, slik som kurs og klesloft.
Husets frivillige og besøkende oppfordres til å komme med ønsker og forslag til tiltak som bør
startes opp, slik at tilbudene samsvarer med etterspørsel og vi får brukt de betydelige ressursene
som våre frivillige og besøkende innehar.
De frivillige får oppfølging av frivillighetskoordinator og hjelp i jobbsøkingsprosessen.
Frivillighetskoordinator stiller som referanse, og frivillige som har bidratt med arbeid tilsvarende
cirka et månedsverk får også attest.
Prosjekt frivillighetskoordinator er finansiert av og gjennomføres i samarbeid med Kavlifondet,
og er nærmere redegjort for i egen rapport.

Temamøter
Gjennom arbeidet vårt ser vi behov for spredning av relevant informasjon om norsk samfunn og
arbeidsrett utover individuelle samtaler, og har derfor startet opp temamøter spesielt rettet mot
innvandrere. Hvert møte tar opp generelle eller spesifikke områder av det norske samfunnet som
mange innvandrere mangler eller har uriktig kunnskap om.
Det første temamøtet ble holdt den 13. april med tema «Norsk arbeidsrett». Arne Jæger fra LO
Bergen og omland gav en innføring i Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler, med spesielt fokus på de
områdene LO opplever som problematiske for utenlandske arbeidstakere.
Videre var det planlagt informasjonsmøte i november med en tverrfaglig gruppe i Bergen
kommune, som har ansvar for informasjon og dialogmøter med ulike minoritetsgrupper om
barneverntjenestens arbeid. Dette møtet måtte uheldigvis utsettes grunnet sykemelding i
gruppen, men vil gjennomføres i februar 2017.

8. Samarbeid med andre
Robin Hood Huset har i tiltaksperioden samarbeidet og deltatt i nettverksgruppe med flere av
aktørene som er aktiv innen fattigdomsbekjempelse og innvandringsproblematikk. Gruppen ble i
sin tid etablert som et samarbeid mellom Stiftelsen Robin Hood Huset, Kirkens Bymisjon i Bergen
og Caritas St. Paul (nå Caritas Bergen), som også driver tiltak dekket over samme statlige
tilskuddsordning. Det anses som hensiktsmessig å videreføre dette samarbeidet for å sikre at
tilbudene utfyller hverandre så mye som mulig og på den måten sikre et godt sammensatt tilbud
til målgruppen. I tillegg til Bymisjonen og Caritas har følgende aktører deltatt på enkelte eller
flere møter: Bergen Offentlige Bibliotek ved deres Læringssenter, Røde Kors Bergen,
Frelsesarmeen, SEIF, Helsehjelp til Papirløse og Frivilligsentralen Vitalitetssenteret.
Vi har også deltatt i evalueringsmøte i regi av Det Felles Innvandrerråd Hordaland (DFIRH)
sammen med representanter fra Bergen Røde Kors, INLO, Bergen Offentlige Bibliotek og
Utekontakten, hvor det ble utvekslet erfaringer og informasjon om tilbud og tiltak.
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Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen - akutt overnattingstilbud (Emergency Shelter) i Kong
Oscars gate. Tilbudet har i år økt sin kapasitet fra ca 25 til 30 personer. Siden i sommer har tilbudet
vært tilnærmet fullt hver natt. Tilbudet holdt av økonomiske årsaker stengt i perioden
14.desember 2015 – 17.januar 2016.
Vi mener at det er et stort behov for tilbudet: Det når målgruppen, er relevant og representerer et
grunnleggende humanitært arbeid for nødstedte mennesker i byen. Vinteren 2012/2013 var
Robin Hood Huset i kontakt med flere personer som bodde gaten i lengre perioder, i enkelte
tilfeller endte dette med sykehusinnleggelser. I perioden 1.april - 1.juni 2015 da
overnattingstilbudet var stengt var vi også i kontakt med flere personer som sov på gaten og
etterlyste tilbudet. Noen av disse tok inn i de forlatte husene i Kalfaret, hvor minst en person ble
smittet av hepatitt. Også i perioden 14.desember 2015 – 17.januar 2016 var det stor etterspørsel
etter tilbudet, selv om dette tidligere har vært en rolig periode. En mangel på offentlige eller
frivillige tilbud fører etter vår erfaring også til en økning i det svarte leiemarkedet, som blant
annet kan medføre alvorlig brannfare eller utnyttelse. Vinteren 2016/2017 har tiltaket
økonomiske rammer til å holde åpent kontinuerlig.
Det er hovedsakelig tiggere og flaskesamlere som bruker overnattingstilbudet.
Caritas Bergen– informasjonssenter for arbeidsinnvandrere. Senteret har siden åpningen i 2013
vært lokalisert på Robin Hood Huset, men har sommeren 2016 flyttet inn i større lokaler i Sigurds
gate 8 på grunn av utvidet drift. Tiltaket har i perioden holdt åpent mandag til onsdag, men har
siden flyttingen utvidet sine åpningstider til mandag til fredag. De har ansatte med bred
språkkompetanse. Tiltaket gir rådgivning knyttet til arbeids- og boligmarkedet, samt orienterer
om offentlige hjelpetilbud. Tilbudet hadde julestengt i perioden 14.desember 2015 til og med 10.
januar, påskestengt 21. til 27.mars og sommerstengt fra 7.juli til 8.august 2016.
Det er etablert et velfungerende samarbeid mellom Robin Hood Huset, Caritas og Bymisjonen
rundt tiltakene.
Advokatfirmaet Kløvfjell AS – Privat advokatfirma som blant annet arbeider med arbeidsrett og
utlendingsrett. Representanter for Kløvfjell kontaktet Robin Hood Huset våren 2015 av interesse
for å representere våre brukere i saker på disse rettsområdene. Deres interessefelt i denne
sammenheng er utlendinger som er utsatt for utnyttelse i arbeidsforhold samt diskriminerende
vedtak i offentlig hjelpeorgan. Vi har i perioden henvist fem saker til Kløvfjell ved advokater
Erlend Andersen og Øystein Holmedal-Hagen, angående EØS-borgeres adgang til sosiale tjenester
og EØS-borgere som har vært utsatt for arbeidslivskriminalitet. Vi har mottatt tilbakemelding om
at de har oppnådd et positivt utfall i minst én sak fra forrige periode, samt at flere saker er under
utvikling med gode forutsetninger.
I tillegg til direkte representasjon og oppfølging av enkeltsaker har vi henvendt oss til Kløvfjell for
bistand i komplekse juridiske problemstillinger knyttet til innvandringsrett for EØS-borgere.
Samarbeid med rumenske organisasjoner - Vi har siden tiltakets oppstart vært i kontakt med
flere rumenske NGO for å forsøke å etablere et informasjonssamarbeid om rumenske borgeres
rettigheter og muligheter på sine hjemsted, samt se på mulighetene for å formidle personer inn i
arbeidstrenende programmer. Vi har gjennom våre kontakter og etter anbefaling vært i kontakt
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med Fundatia Ruhama, en rumensk organisasjon med fokus på rettigheter og integrering i
arbeidslivet for personer med rom-bakgrunn, Eurocentrica Association som jobber mot
diskriminering av roma, og ivaretagelse av deres kultur og tradisjonelle håndverk som næringsvei
og Inspectoråtul Şcolår Judeţeån som årbeider for åt flere bårn med romå-bakgrunn skal fullføre
grunnleggende skolegang, samt etterutdanning for deres foreldre. I tillegg er det sendt
henvendelser til organisasjonen ROmano Butiq, som fremmer og formidler tradisjonelt roma
håndverk, men vi har ikke fått tilbakemelding på våre forespørsler.
Det har dessverre ikke vært mulig for oss å sette i stand et samarbeid, da de vi har vært i kontakt
med forutsetter at vi dekker de kostnadene dette arbeidet vil medføre dem. Per dagens
finansiering er det ikke mulig for oss å dekke eventuelle påløpte kostnader for
samarbeidspartnere.

9. Måloppnåelse i perioden
Hovedmålet for tiltaket er å tilby råd, veiledning og tidlig realitetsorientering til fattige tilreisende
tiggere eller arbeidssøkere fra EØS-området, spesielt i forhold til jobbsøking, arbeidsliv,
arbeidsrett og sosiale rettigheter, og å styrke denne marginaliserte gruppens posisjon. Vi har i
perioden hatt et høyt antall loggførte rådgivningssamtaler om disse temaene, hovedsakelig med
personer med bakgrunn i EU og EØS. Om lag 40% av de loggførte samtalene er
førstegangssamtaler, og vi anslår at vi har snakket med 500-550 unike personer hvilket viser at vi
har en god kontaktflate med målgruppen og når ut med kunnskapen.
I 2016 har vi kunnet tilby språktrening gjennom henholdsvis 83 og 107 plasser ved våre
norskkurs i vår- og høstsemesteret på tre ulike nivåer, samt to åpne norsktreningsgrupper ved
huset. Vi har også kunnet tilby trening i norsk språk og arbeidslivskultur gjennom frivillig arbeid
ved huset, over prosjekt frivillighetskoordinator. Norskkunnskap er for mange en avgjørende
faktor for om de lykkes med å skaffe seg arbeid i Norge, men spiller også en stor rolle i deres
kontakt med det offentlige og med det norske samfunn generelt. Vi har altså kunnet legge inn en
betydelig innsats for å styrke utenlandske arbeidssøkeres posisjon på det norske
arbeidsmarkedet på dette området.
Vi merker at det er en stor grad av usikkerhet rundt norske normer, regler og lover blant
arbeidssøkere fra EU, og at det er et stort behov for informasjon om arbeidsrett, registrering, skatt
og lignende i gruppen. I tillegg til en naturlig usikkerhet for personer som ikke er kjent med Norge
fra før, erfarer vi at mange opplever at informasjon som gis av offentlige kontorer er mangelfull
eller utilgjengelig på bakgrunn av språk. Vi har derfor stor pågang fra og gir betydelig bistand til
personer med behov for veiledning også innen offentlige tjenester, registrering og systemer.
Grunnleggende deler av denne informasjonen har vi søkt å gjøre bedre tilgjengelig for personer
med størst behov gjennom utarbeidelsen av et skriftlig hefte med informasjon om normer og
regelverk, samt informasjon og realistiske forventninger til norsk samfunn, som er gjort
tilgjengelig på flere språk i trykt form i våre lokaler, samt elektronisk på våre nettsider og til våre
samarbeidspartnere.
Videre har vi gjennom samtaler gitt betydelig veiledning i norsk arbeidsliv og –rett til
enkeltpersoner, og tydeliggjort viktige aspekter ved inngåelse, underveis, og ved avslutning av et
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arbeidsforhold. Dette har gjort dem i stand til å vurdere arbeidstilbud og arbeidsforhold etter
norske standarder, og gjør dem mindre utsatt for å bli involvert i useriøse arbeidsforhold. Som
fremgår av journal-dataene våre er vi også i kontakt med et betydelig antall personer i arbeid, og
vi gir kontinuerlig informasjon, råd og veiledning i deres konkrete saker. Flere av de vi er i kontakt
med har arbeidsforhold som er langt under hva en vil regne som vanlig norsk standard, og mange
bryter med lover og regler, eller er på grensen til dette. Gjennom å belyse og informere om dette
både generelt og i den enkelte sak har vi gjort de aktuelle personene i stand til å ta informerte valg
om sin situasjon, og kunne veiledet dem og satt dem i kontakt med ressurser for å komme seg ut
av og forfølge feil i arbeidsforholdet. Blant annet har vi hjulpet mange med å forfølge krav mot
sine nåværende og tidligere arbeidsgivere, og satt flere personer i kontakt med advokatbistand.
Vi har i perioden også ytt hjelp til en rekke personer som har ønsket å returnere til sine hjemland
etter å ha møtt realiteten av livet i Bergen uten midler eller ressurser. Flesteparten av disse har
vært personer fra Romania hvor mange har blitt forespeilet gode muligheter for arbeid i Norge,
med mer eller mindre klare løfter om jobbtilbud, men som møter noe helt annet ved ankomst. Det
gjelder imidlertid også personer fra andre EU-land, i enkelte tilfeller hvor hele familien er flyttet
til Norge allerede i søknadsprosessen. For dem har det vært avgjørende å tidlig møte personer
som kan gi veiledning og informasjon om norsk samfunn, rettigheter og praktiske aspekter ved
retur.

10. Planer for 2017
Gitt videre finansiering er det i all hovedsak ønskelig å videreføre tiltaket i sin nåværende form,
men med de justeringer vi gjennom vårt daglige arbeid ser vil være hensiktsmessige. Ett av
tiltakets store styrker er den fleksibiliteten som oppnås ved at det er del av en større virksomhet
som omfatter flere tilbud som treffer bredt i tiltakets målgruppe og blant andre vanskeligstilte i
Bergen. Vi gjør en kontinuerlig vurdering av våre tilbud, og hvilke behov som er vedvarende eller
oppstår midlertidig i vår brukergruppe, og kan ofte bygge ut disse fra våre øvrige tilbud.
Den daglige tilgjengeligheten av en spesialisert og kompetent rådgiver vil fortsatt være kjernen i
tiltaket, og det som treffer flest personer og behov i gruppen. Videreutvikling av denne delen av
tiltaket vil skje gjennom at rådgiver deltar i kompetanseutviklende møter og kurs, samt ved
tilegnelse av relevant litteratur på området. Det er også nødvendig at rådgiver pleier sosiale
relasjoner med målgruppen gjennom deltakelse i andre deler av husets kjernedrift, særlig kaféen
som for mange er inngangen til større deltakelse i Robin Hood Husets tilbud.
Videre er det fremdeles ønskelig å kunne tilby et spesialisert norskkurs for personer med
rumensk morsmål, og tilpasset de med begrensede lese- og skrivekunnskaper. Et slikt tilbud vil
kunne løfte den mest marginaliserte gruppen prekære arbeidere noe i samfunnet, både på
arbeidsmarkedet og i forhold til å kunne varsle om brudd på og ivareta sine rettigheter ellers i
samfunnet. I den forbindelse kan det nevnes at Robin Hood Huset i 2017 har styrket et
informasjonssamarbeid med FRI-tiltaket i Kirkens Bymisjon Bergen, som blant annet driver med
oppsøkende arbeid oppimot innendørsmarkedet for prostitusjon. Gjennomføringen av et spesielt
tilpasset norskkurs vil kreve spesielt kompetente lærerressurser, og forutsetter at tiltaket oppnår
finansiering som vil dekke lønns- og utviklingskostnadene knyttet til dette. Dette tilbudet vil
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komme i tillegg til den omfattende kursvirksomheten som er organisert under tiltaket
frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset.
Videre ønsker vi å avholde temamøter 2 ganger i halvåret om aspekter ved norsk samfunn og
arbeidsliv som er spesielt relevant for tiltakets målgruppe. Disse er tenkt avhold med eksterne
foredragsholdere med spesiell kunnskap innen det aktuelle feltet. Ønskelige tema for fremtidige
møter er blant annet voksenopplæring, norsk barnevern og orientering om opptjente og sosiale
rettigheter fra NAV.
Vi opplever tilbudet som nødvendig og treffende, og at det dekker et vedvarende behov i
målgruppen. Vi håper derfor på fortsatt politisk støtte og videre finansiering fra Justis- og
beredskapsdepartementet, slik at vi sammen med samarbeidspartnere i frivillig sektor i Bergen
kan tilby et utfyllende tilbud for å begrense og døyve konsekvensene av ekstrem fattigdom i
kommunen. Videreføring av prosjektet i dagens form forutsetter videre offentlig finansiering.
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Prosjekt: Frivillighetskoordinåtor på Robin Hood Huset
Årsråpport: 2016
Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset.
Prosjekt: Frivillighetskoordinator
Prosjektperiode: 01.01.2016 – 31.12.2016
Målgruppe: Frivillige ved Robin Hood Huset.

Om Stiftelsen Robin Hood Huset
Stiftelsen Robin Hood Huset driver Robin Hood Huset, et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for
økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen, etablert i 2004. Stiftelsen har i 2016 hatt
fem ansatte og mellom 20 og 50 aktive frivillige hver uke, avhengig av sesong og kursaktivitet. De
frivillige yter til sammen ca 8,1 årsverk til virksomheten. Huset er et sted for sosialt samvær,
selvhjelp, kompetansebygging og sosialpolitisk interessearbeid. Vi har en mangfoldig
brukergruppe; sosialhjelpsmottagere, uføretrygdede, minstepensjonister, arbeidsledige,
langtidssykemeldte, asylsøkere, lengeboende flyktninger og arbeidsmigranter, samt barn, som er
i hovedsak dem som benytter seg av tilbudene ved huset. Et fellestrekk ved våre brukere er dårlig
økonomi og/ eller begrenset sosialt nettverk.
I 2016 har gjennomsnittlig besøkstall på Robin Hood Huset vært i overkant av 500 besøkende per
uke. En betydelig andel av våre brukere er personer med utenlandsk opprinnelse og kort botid i
Norge, og uten rett til offentlig norskopplæringstilbud.
På Robin Hood Huset får man dekket både grunnleggende behov for næring, sosialt samvær og
klær gjennom våre tilbud om gratis kafé og klesloft, men det er også anledning til å benytte
datamaskiner med internett, skriver og kopimaskin, delta på kurs og kulturelle aktiviteter, samt
få hjelp og veiledning dersom man trenger hjelp eller noen å dele sin livssituasjon med. Vi
organiserer også aktiviteter for barn og familier i skoleferier, og fra september 2016 også i
helgene, gjennom et eget prosjekt for aktivisering og integrering av barn og foreldre. I tillegg til
frivillighetskoordinator er det blant Stiftelsens øvrige ansatte en jurist med spesialisering i
arbeidsrett, en statsviter innen administrasjon og organisasjonsvitenskap med spesielt fokus på
barnehagepolitikk, samt en sosionom med videreutdanning innen oppsøkende sosialt arbeid og i

flerkulturell forståelse i arbeid med barn og familier. De ansatte har god kjennskap til
velferdssystemer og hjelpeapparat, samt andre formelle prosesser i norsk offentlig sektor.
Robin Hood Huset er unikt i Bergen, og det er heller ikke sammenlignbare tilbud i andre norske
byer. Huset er åpent for alle som føler at de har behov for tilbudet, det være seg av økonomiske
eller sosiale grunner. Tilbudene ved huset er i stor grad basert på frivillig innsats fra brukere av
tiltaket og engasjerte mennesker som gir av sin fritid.
Om prosjekt frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset:
Robin Hood Huset er avhengig av en stor og stabil frivilligbase for å kunne gi et godt tilbud til våre
mange brukere. Med bakgrunn i et høyt antall besøkende ved Robin Hood Huset, herunder et
økende antall barn og foreldre, er det derfor ansatt en frivillighetskoordinator som primært skal
arbeide med å legge til rette for frivillig arbeid på Robin Hood Huset.
Prosjektet «Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» innebærer en ansatt
frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset i full stilling. For første halvår i 2016 har dette vært
Sunniva Farnes, som har innehatt stillingen siden oppstart av prosjektet i januar 2015. Farnes har
master i sosiologi og har skrevet sin avhandling om Robin Hood Huset og de behovene og
utfordringene våre husvenner står overfor. Fra og med 11.07.2016 er stillingen overtatt av Jasmin
Liew, som er jurist med spesialisering i arbeidsrett og konfliktmegling, med erfaring innen
administrasjon og koordinering av personlige assistenter.
Frivillighetskoordinator er ansvarlig for rekruttering, opplæring og motivering de frivillige, og
skal sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning til alle husets tiltak.
Ansvarsområdene omfatter også faglig oppfølging av de frivillige, samt ivaretagelse av deres
behov som medarbeidere. De frivillige står for en betydelig andel av husets drift, enten selvstendig
eller i samarbeid med de ansatte, inkludert kafé, fysisk aktivitetstilbud og kurs, og det kreves et
vidt spenn i faglig og personlig kompetanse som frivillighetskoordinator må ta hensyn til. Videre
ligger det til frivillighetskoordinator å utvikle, tilrettelegge for og organisere tilbudene på huset
med tanke på tidsrom og lokale, samt å rapportere fortløpende om det arbeidet som gjøres under
prosjektet.
For perioden 01.04.16 til 31.03.17 er det inngått avtale med Kavlifondet om finansiering av
prosjektet, det er videre inngått intensjonsavtale om videre finansiering for året 2017 og 2018,
gitt at prosjektet gjennomføres i henhold til avtale.
Frivillighetskoordinatoren rapporterer til daglig leder og får løpende veiledning på utviklingen av
prosjektet og arbeidet med de frivillige og brukerne av huset fra daglig leder.
Målgruppe:
Målgruppen for tiltaket som helhet er personer bosatt i Bergen med integreringsmessige, sosiale
eller økonomiske problemer, med et særlig fokus på innvandrere uten fast tilknytning til
arbeidsmarkedet. I 2016 hadde 50 av til sammen 115 personer som utførte frivillig arbeid
utenlandsk bakgrunn. De fleste av disse oppgir norsk- og arbeidstrening for å komme seg inn i
eller videre i arbeidslivet som en viktig motivasjon for å utføre frivillig arbeid på Robin Hood
Huset. 34 forskjellige nasjonaliteter var representert i vår frivilliggruppe i 2016, med
landbakgrunn både i og utenfor EU/ EØS. Av tredjelandsborgerne som utfører frivillig arbeid hos
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oss har de fleste oppholdstillatelse som flyktning, asylsøker eller gjennom familiegjenforening, og
har sine største utfordringer innen sosial integrering og tilknytning til arbeidslivet. Migranter fra
EU og EØS har hovedsakelig grunnlag for opphold som arbeidssøkere, arbeidstagere eller som
familiemedlem til en arbeidende EU-borger, og har spesielle utfordringer knyttet til manglende
rett til norskopplæring, uklare rettigheter i offentlig velferdssystem, samt sårbarhet i arbeidslivet.
Prosjektets mål og delmål:
Det overordnede formålet med prosjektet er å øke og kvalitetssikre den frivillige innsatsen ved
Robin Hood Huset. Prosjektet har to mål med tilhørende delmål:
1. Styrking av frivilligbasen på Robin Hood Huset
2. Styrke Robin Hood Huset som integreringsarena med fokus på språk-, arbeidstrening og
samfunnsdeltakelse.

Nøkkeltall perioden 1. januar 2016 – 31. desember 2016
Antall frivillige: 115
Antall nye frivillige: 66
Antall frivillige som har sluttet: 45
Antall årsverk frivillig arbeid: 8,1
Antall frivillige medarbeidere som også deltar på norskkurs: 9 våren 2016, 11 høsten 2016
Antall norskkurs: 5 våren 2016, 6 høsten 2016
Antall norskkursplasser tilbudt: 83 våren 2016, 107 høsten 2016
Antall andre kurs og læringsaktiviteter: 7 våren 2016, 13 høsten 2016
Antall gjennomførte kulturarrangementer: 13
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Mål 1: Styrket frivilligbase på Robin Hood Huset
Aktivitet 1: Videreutvikle og styrke frivillighetsarbeidet ved Robin Hood
Huset
Stiftelsen har tilgang på et betydelig antall frivillige, dels er disse brukere som ønsker å delta i et
arbeidsfellesskap og lære språk, og dels er det sosialt engasjerte mennesker som ser viktigheten
av stiftelsens arbeid. Det er imidlertid utfordringer knyttet til å sikre kontinuitet i det frivillige
arbeidet grunnet høy turnover blant frivillige, å oppnå en tilfredsstillende balanse blant de
frivillige for å gi best mulig sosialt og integreringsmessig utbytte av arbeidet, og for å knytte til oss
faglig sterke frivillige til våre omfattende tilbud innen kurs og aktiviteter. Det er derfor et ønske
om å utvide og styrke frivilligbasen ved huset, for å ha et vidt spekter av ressurser å spille på.
Delmål 1: Sikre en høy andel frivillig innsats ved Robin Hood Huset og styrke
rekrutteringen av faste frivillige medarbeidere.
Antall frivillige i perioden:
Antall nye frivillige:
Antall frivillige som har sluttet:
Antall frivillige som startet og sluttet:

115
66
45
25

Bemanning:
Våren 2016 har bemanningen vært tilstrekkelig på de fleste områder. Det manglet frivillige til å
lede engelskkurs og yoga, mens det har vært nok frivillige til kjøkken, klesloft, CV-hjelp, CV-kurs
og norskkurs. De tre sistnevnte aktivitetene har hatt faste frivillige med fast arbeidstid. Kjøkkenet
er det området med størst utskifting av frivillige.
Høsten 2016 har bemanningen vært tilstrekkelig på alle områder. Det er i tillegg blitt rekruttert
frivillige til oppstart av norskkurs for rumenere, engelskkurs, yoga og familiekafeen, slik at alle
aktiviteter og kurs per dags dato har hatt tilstrekkelig dekning av frivillige. Med unntak av
kjøkkenet, har alle aktiviteter og kurs hatt frivillige med fast arbeidstid.
Fordeling av frivillige på ulike arbeidsområder i perioden:
Kjøkkendrift/ varehenting:
67 frivillige
Klesloft:
9 frivillige
Norskkurs og norsktrening:
20 frivillige
CV- kurs og hjelp til jobbsøking:
8 frivillige
Andre kurs og aktiviteter:
9 frivillige
Tolk og oversettelse:
4 frivillige
Aktiviteter med barn:
15 frivillige
Kjøkkendrift er den største arenaen for frivillig arbeid på Robin Hood Huset. Noen frivillige jobber
på flere områder, for eksempel er mange av de som jobber på klesloftet også involvert i
kjøkkendrift. Det har vært tilstrekkelig bemanning til barneaktivitetene i skoleferien juni-august
2016 og til familiekafeen med oppstart september 2016. Det stilles krav om at frivillige som deltar
i barneaktiviteter kan fremvise tilfredsstillende politiattest.
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Gjennomsnittlig beregning av timer arbeidet i perioden:
Kjøkkendrift/ varehenting:
210 timer per uke
Klesloft:
12 timer per uke
Norskkurs og norsktrening:
26 timer per uke
CV- kurs og hjelp:
2,5 timer per uke
Spanskkurs:
2 timer per uke
Engelskkurs:
2 timer per uke
Tolk og oversettelse:
0,5 timer per uke
Aktiviteter med barn:
10 timer per uke
Total sum per uke:
265 timer per uke
Estimat for frivillig innsats i 2016: 8,1 årsverk à 1695 timer
Hvor ofte de frivillige arbeider på Robin Hood Huset:
Frivillige med faste dager en til flere dager i uken: 84
Frivillige som jobber fast hver uke, men ulike dager: 5
Frivillige som jobber hver dag i lang periode (mer enn en måned): 2
Frivillige som jobber hver dag i kort periode (en måned eller mindre): 3
Frivillige som jobber nå og da: 26
Noen av de frivillige har i perioder jobbet hver dag, og så gått over til å jobbe faste dager eller nå
og da. Summen av hvor ofte den enkelte frivillige jobber er derfor noe høyere enn det totale
antallet frivillige. Hoveddelen av de frivillige som har vært aktive ved Robin Hood Huset dette året
har hatt faste arbeidstider hver uke. Dette har vært til glede for både stiftelsen og den enkelte
frivillige: Det sikrer forutsigbarhet for drift av kjøkkenet og øvrige tilbud ved huset, og faste
rammer for den enkelte frivillige. En slik ordning sikrer relevant erfaring med norsk arbeidskultur
gjennom de forventninger og krav som stilles til medarbeiderne.
Det har vært en økning av faste frivillige siden 2015, både i det konkrete antallet frivillige med
faste arbeidsdager og i andel av den totale frivilligbasen. Denne økningen har sammenheng med
at frivillighetskoordinator har gitt alle frivillige med uregelmessig arbeidstid tilbud om faste
arbeidsdager i løpet av høsten 2016.
Hvor lenge de frivillige har arbeidet på Robin Hood Huset:
En gang:
5
Noen ganger:
2
Noen uker:
13
Noen måneder:
41
Et halvt år:
22
Ett år:
18
Flere år:
9
Tilbakevendende:
5
Tilbakevendende brukes om frivillige medarbeidere som tidligere har vært frivillig på Robin Hood
Huset, og sluttet grunnet jobb, sykdom, reise eller utdanning, men begynt som frivillig igjen
senere.
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De fleste frivillige har dette året arbeidet ved Robin Hood Huset i 1-6 måneder før de går videre.
Dette har sammenheng med den situasjonen mange befinner seg i som arbeidssøkere, men tallene
for dette året reflekterer også det rekrutteringsarbeidet som er gjort, og at mange ikke enda har
rukket å bygge seg opp lengre fartstid på huset.
Kjønnsfordeling:
Alder:
Nasjonaliteter:

81 (70 %) kvinner, 34 (30 %) menn
19 – 71 år
Blant de frivillige finner vi 34 nasjonaliteter. Gruppene fordeler seg per i år
slik:
- Norge:
49 frivillige
- Polen:
12 frivillige
- Spania:
7 frivillige
- Andre EØS-land: 16 frivillige
- Utenfor EØS:
31 frivillige

Rekruttering av frivillige:
I Robin Hood Husets brukergruppe finnes det ressurser som kan utgjøre et vesentlig bidrag til
driften, enten gjennom arbeid på kjøkkenet eller som leder av aktiviteter og grupper. Mange av
disse vil også dra stor fordel av å være del av husets drift, enten for det sosiale, inkluderende,
integrerende eller arbeidsrettede aspektet ved frivillig arbeid hos oss. Det har også vært behov
for å rekruttere frivillige utenfor brukergruppen, spesielt med tanke på drift av kurs i norsk,
samfunnskunnskap og i CV og jobbsøking. Av den grunn er det viktig med profilering og arbeid
utad for å knytte til oss frivillige med spesiell kunnskap innen språk, pedagogikk og jobbsøking,
fortrinnsvis studenter innen relevante fag eller pensjonister med relevant erfaring.
Rekrutteringen må også balanseres med sikte på å oppnå en god blanding av norskspråklige og
ikke-norskspråklige for å sikre best mulig uttelling for språktrening og integrering.
Robin Hood Huset har i perioden jevnlig mottatt forespørsler fra personer som ønsker å jobbe
frivillig. Dels er disse husvenner som ønsker å delta i et arbeidsfellesskap og lære språk, og dels
er det sosialt engasjerte mennesker som ser viktigheten av stiftelsens arbeid. Det har likevel vært
behov for å jobbe aktivt med rekruttering av frivillige til drift av enkelte kurs og aktiviteter. Sosiale
medier har blitt benyttet i rekrutteringsarbeidet til ulike kurs og tolketjenester, og det er
opprettet profiler for stiftelsen på nettportalene «frivillig.no» og «karriere.no». Rekruttering via
sosiale medier og nettportaler har vist seg å være et svært effektivt tiltak.
For å gjøre det mer attraktivt å bli frivillig på Robin Hood Huset er det påbegynt arbeid med sikte
på å få i stand fordelsavtaler med ulike bedrifter og aktivitetstilbydere i Bergen. Dette vil gjøre det
mulig å tilby frivillige noen konkrete goder for det arbeidet de utfører, i tillegg til det gode miljøet
og tilfredsstillelsen som et godt utført arbeid gir. Det er per i dag etablert slik avtale med
treningssenteret Actic sine filialer i Torggaten og Åstveit.
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Delmål 2: Sikre oppfølging og ivaretagelse av frivillige som rekrutteres til drift av kafé, kurs
og aktiviteter
Oppfølging og ivaretagelse av frivillige ved Robin Hood Huset:
De frivillige medarbeiderne er sentrale i driften av Robin Hood Huset og våre tilbud, og deres
innsats utgjør et bidrag på om lag 8,1 årsverk. Alle husets tilbud er i hovedsak drevet av frivillige,
selvstendig eller i samarbeid med de ansatte. Det legges derfor vekt på god ivaretagelse gjennom
tilgjengelighet og åpenhet, som bidrar til å bygge et godt arbeidsmiljø og trygghet for den enkelte
frivillige. Frivillighetskoordinator er alltid tilgjengelig for samtale og veiledning, og de øvrige
ansatte er tilgjengelige ved behov for råd og veiledning på andre kompetansefelt.
Turnover blant frivillige på Robin Hood Huset er relativt høy. Årsakene til dette er mange, men ut
fra de tilbakemeldingene vi får fra de frivillige dreier det seg oftest om endring i livssituasjon – at
man har fått jobb, påbegynner/avslutter studier eller flytter. Vi må videre forvente høy turnover
for frivillige som er aktive arbeidssøkere, og for denne gruppen er det også ønskelig, da det viser
at mange kommer seg videre i livet. Samtidig vil det å øke antallet frivillige med et mer langvarig
engasjement være en fordel både for drift, for det sosiale miljøet og med tanke på kontinuitet i
tilbudet for både husvenner og frivillige. Dette vil gjerne være mest aktuelt frivillige som er varig
utenfor arbeidslivet, men det kan også gjennomføres ved å tilby de frivillige arbeidstider som er
tilpasset deres øvrige livssituasjon. Det er imidlertid helt nødvendig at vi kontinuerlig jobber med
rekruttering av frivillige.
Alle frivillige får attest etter å ha vært tilknyttet Robin Hood Huset i tilstrekkelig fartstid.
Tilstrekkelig fartstid for den enkelte frivillige kan variere, men i utgangspunktet vil dette oftest
tilsvare en måneds fulltidsarbeid. Frivillighetskoordinator stiller også som referanse, og gir derfor
de frivillige en fordel ved jobbsøking. Vår satsing på rekruttering og oppfølging av frivillige er på
denne måten et viktig verktøy for vellykket integrering i det norske samfunnet og
arbeidsmarkedet.
Individuelle medarbeidersamtaler med de frivillige:
Det er i perioden gjennomført 43 journalførte samtaler i kategorien «oppfølging av frivillige».
Temaene i disse samtalene er mer dyptgående, og omhandler blant annet utfordringer ved
arbeidsforhold, oppholdstillatelse og familierelaterte temaer.
Frivillighetskoordinator har i tillegg hatt jevnlige uformelle, ikke-journalførte samtaler med de
frivillige. Samtalene har handlet om generelle og spesifikke saker ved arbeidet som gjøres, miljøet
blant frivillige, nye ideer til Robin Hood Huset, men også om temaer som er relatert til livet til
frivillige utenfor Robin Hood Huset. En betydelig andel av de frivillige som jobber på kjøkkenet
eller i renhold har utfordringer knyttet til sin livssituasjon, og har begrenset tilknytning til
arbeidsmarkedet. Eksempler på samtaletema er hvordan de kan finne en jobb, hvordan melde
seg på norskkurs, hjelp til å gjennomgå arbeidskontrakt, hjelp i forbindelse med oppsigelse, hjelp
til å finne leilighet, praktisk bistand på PC / nettbruk, eller å lufte tanker om en utfordrende
livssituasjon.
De frivillige har også jevnlig kontakt med daglig leder og rådgiver på Robin Hood Huset, og mottar
hjelp og støtte i et vidt spekter av saker.
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Ukentlig e-post til frivillige som arbeider på kjøkkenet:
De frivillige som arbeider på kjøkkenet mottar hver fredag e-post fra frivillighetskoordinator med
oversikt over vaktene deres, samt annen relevant informasjon. Dette vil typisk være informasjon
om intern rekruttering, kommende kurs og aktiviteter, samt samarbeid med andre
organisasjoner.
Denne rutinen sikrer at de frivillige får forutsigbarhet i arbeidet, samtidig som de får anledning til
å gi beskjed om behov for endringer i vaktplanen. Frivillighetskoordinator opplever også at flere
frivillige benytter seg av kurs og aktiviteter, og at det er lav terskel for frivillige å be om
informasjon om tilbudene eller sette opp avtaler for veiledning.
Medarbeiderundersøkelse 2016:
I desember 2016 ble det gjennomført en frivilligundersøkelse for å måle medarbeidertilfredshet
blant frivillige på Robin Hood Huset. Undersøkelsen ble sendt til alle som hadde utført frivillig
arbeid i løpet av 2016, og som ikke hadde reservert seg mot å motta e-post fra Robin Hood Huset.
106 frivillige mottok undersøkelsen, og 36 frivillige svarte på den.
Vi anser dette tallet som relativt høyt, ettersom det kun var 64 av de 106 frivillige som var aktive
på tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført. Det kommer frem av vår frivilligoversikt at 36 av
106 frivillige ikke var aktive på høstsemesteret og blant de 70 frivillige som var aktive på
høstsemesteret, hadde 15 frivillige sluttet før undersøkelsen ble gjennomført. Det kan tenkes at
det er en lavere svarprosent fra frivillige som har sluttet eller ikke vært aktive på en stund, noe
som støttes av at 19 av de 36 frivillige som svarte hadde arbeidet noen måneder eller kortere.

Fartstid fra frivilligoversikt

Dager

Uker

Måneder

1 år

1 år +

Fartstid fra undersøkelsen

Dager

Uker

Måneder

1 år

1 år +

Blant personer som svarte på undersøkelsen er det en fordeling i kjønn, fartstid og
arbeidsområder som er relativt lik fordelingen i den totale mengden frivillige. Undersøkelsen kan
dermed sies å være representativ for de frivillige på Robin Hood Huset.
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Oppgaver - Frivilligoversikt

Oppgaver - Undersøkelsen

Kjøkken

Klesloft

Kjøkken

Klesloft

Norskkurs

Samtalegruppe drop-in

Norskkurs

Samtalegruppe drop-in

Engelskkurs

Spanskkurs

Engelskkurs

Spanskkurs

Yoga

Tolk

Yoga

Tolk

CV- og jobbsøkerhjelp

Barneaktiviteter

CV- og jobbsøkerhjelp

Barneaktiviteter

Kjønnstatistikk fra
frivilligoversikt

Kvinne

Mann

Kjønnstatistikk fra
undersøkelsen

Kvinne

Mann

De fleste som svarte på undersøkelsen oppga samfunnsengasjement som begrunnelse for å være
frivillig (79,4%). 52,9% krysset av for at det sosiale er grunnlaget for å være frivillig, mens
henholdsvis 20,6% og 17,6% oppga arbeidspraksis og språktrening som grunn.
De frivillige gir generelt svært positive tilbakemeldinger på spørsmål om trivsel, der 91,7% finner
arbeidsdagen meningsfylt og 100% av de frivillige velger beste alternativ av tre mulige for
beskrive sin totale opplevelse av å være frivillig på Robin Hood huset. 97,2% bekrefter at
frivillighetskoordinator er tilgjengelig for dem og 94,4% synes at personalet setter pris på den
frivillige og dens arbeid. Det er svært gledelig at de frivillige har en god opplevelse av å være
frivillig på Robin Hood Huset, og at undersøkelsen bekrefter de muntlige tilbakemeldingene
personalet får i løpet av året.
3 av 18 frivillige kursholdere oppgir at de ønsker flere samlinger for kursholdere og mer
oppfølging fra frivillighetskoordinator. 3 av 20 er mindre fornøyde med organiseringen av
kursene, noe som tyder på at det trengs tettere oppfølging av kursholdere både i starten og
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underveis i kursene. Frivillighetskoordinator vil i 2017 fokusere særlig på å gi nye lærere god
informasjon og tett oppfølging.
Undersøkelsen kartlegger antall frivillige med innvandrerbakgrunn med status som arbeidssøker,
og hvor mange som lykkes å komme i arbeid. Undersøkelsen kartlegger også i hvilken grad de

gjennom frivillig arbeid på huset får trent sine språkkunnskaper og blir tilført kunnskap
om norsk arbeidsliv. Dette er mer utførlig beskrevet under Mål 2, aktivitet 1.
Frivilligsamlinger:
Formålet med frivilligsamlingene er å skape en felles arena for de frivillige, der de kan ta opp ideer,
meninger og forslag til endringer. Samtidig er det en arena for informasjonsutveksling og sosialt
samvær, og for å skape et bedre sosialt samhold. Det er et ønske at frivillige får et opplevd eierskap
til Robin Hood Huset og i større grad kommer med forslag til endringer, samt bidrar med ideer,
tanker og diskusjon om viktige temaer knyttet til drift og utvikling av Robin Hood Huset. Målet er
å arrangere månedlige frivilligsamlinger hvor de frivillige blir invitert. I feriemånedene juni-juli
har det ikke blitt arrangert frivilligsamlinger, da mange frivillige har vært bortreist.
I vårsemesteret har noen av frivilligsamlingene vært temabaserte, hvor det var mindre tid til å ta
opp andre temaer. Frivillige har imidlertid blitt fortløpende informert om at de er velkomne til å
kontakte frivillighetskoordinator hvis de mener at det er aspekter eller temaer som er viktig å ta
opp i plenum.
Vi ser at det er stort oppmøte ved faglige kurs for norsklærere og CV-hjelpere, og har fått
tilbakemelding fra de frivillige om at disse samlingene er svært nyttige for deres videre arbeid. Å
motta faglig påfyll og dele erfaringer rundt arbeidet deres på Robin Hood Huset er med på å styrke
disse frivilliges følelse av fellesskap, siden de i stor grad arbeider selvstendig. I 2017 vil det fortsatt
være et mål å avholde minst en fagsamling hvert halvår for frivillige som driver norskkurs og CVhjelp.
Undersøkelsen i desember avdekker at det er blandede meninger om frivilligsamlinger. Kun 12
av 33 personer har gitt tilbakemelding på spørsmålet om frivilligsamlinger, som kan tolkes som
at de fleste er tilfredse med antall samlinger. Av de 12 personene som responderte på spørsmålet,
har 3 personer krysset av for at de ikke ønsket flere samlinger. 5 personer ga tilbakemelding om
at de ønsket flere kurs og sosiale samlinger, mens 4 personer ga uttrykk for at de var fornøyde
med samlingene som var gjennomført, og ønsket å delta på lignende samlinger i fremtiden.
Det er relativt lavt oppmøte på de sosiale sammenkomstene som arrangeres, med unntak av årets
julebord. Mange av de frivillige har familie-, studie- og jobbforpliktelser, som gjør at de ikke har
anledning til å være med på sosiale sammenkomster på Robin Hood Huset. Det vil likevel være et
mål å arrangere månedlige frivilligsamlinger, slik at de som ønsker å delta får mulighet til det.
Frivilligsamling for alle frivillige 11.januar:
Samtlige aktive frivillige (51 personer) invitert. 15 frivillige deltok.
Tema: Frivillig arbeid på kjøkkenet og klesloftet.
Frivillighetskoordinator oppsummerte resultater fra 2015, samt presenterte planer for 2016. Mye
praktisk informasjon ble gitt, men det ble også pratet om taushetsplikt, HMS og konflikthåndtering
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blant besøkende. Det ble åpnet opp for deling av erfaringer og tanker rundt disse temaene og
frivillighetskoordinator presenterte løsninger. Noen hadde sterke meninger om temaene og bidro
til diskusjon, mens andre fortalte at de er fornøyde og at de ikke hadde noen spesiell mening.
Vi erfarte at det er en utfordring med manglende felles språk. Flere frivillige forstår både norsk og
engelsk dårlig, hvilket kan føre til at noen ikke får ytret sin mening eller føler at de ikke får tatt
ordentlig del i fellesskapet. De frivillige har imidlertid vært behjelpelige med å oversette for
hverandre. Tolk blir benyttet når vi har det tilgjengelig, og det vil bli jobbet ytterligere med å
anskaffe flere frivillige tolker.
Frivilligsamling for alle frivillige 8.februar
Samtlige aktive frivillige (51 personer) invitert. 8 frivillige deltok.
Tema: Sosialt samvær, film og pizza, samt eventuelle temaer knyttet til det frivillige arbeidet som
dukket opp.
Hovedfokus for denne samlingen var sosialt samhold og relasjonsbygging. I invitasjonen ble det
lagt vekt på at frivillige var velkomne til å sende inn forslag til eventuelle temaer som de ønsket å
ta opp. Det ble en kort introduksjon til samlingen hvor det ble formidlet praktisk informasjon,
deretter ble det et hyggelig måltid og den norske filmen «Trolljegeren» med norsk undertekst ble
sett. Det var ikke nødvendig med tolk til denne samlingen.
Frivilligsamling for alle frivillige 10.mars:
Samtlige aktive frivillige (58 personer) invitert. 18 frivillige deltok.
Tema: Presentasjon av Robin Hood Husets historie og utvikling ved daglig leder, samt middag og
sosialt samvær.
Frivillighetskoordinator kjøpte inn og laget til middag på Robin Hood Huset. De frivillige kom til
dekket bord og det var hyggelig stemning under måltidet. Daglig leder holdt en presentasjon om
Robin Hood Husets historie og utvikling. Polsk tolk var ikke tilgjengelig og frivillige takket nei til
spansk oversettelse underveis. En tidligere styreleder og nåværende styremedlem var til stede for
å svare på eventuelle spørsmål.
Norsklærersamling for frivillige norsklærere: 14.mars
Semesterets frivillige norsklærere (13 personer) invitert. 8 frivillige deltok.
Tema: Erfaringsutveksling
Innledning ved Aurelia Retegan, selv arbeidsinnvandrer fra Romania og tidligere frivillig
norsklærer ved Robin Hood Huset.
Frivilligsamling for alle frivillige 13.april:
Samtlige aktive frivillige (58) personer invitert. 5 frivillige deltok.
Tema: Norsk arbeidsliv og arbeidsrett.
Arne Jæger, faglig sekretær i LO Bergen og omegn, holdt foredrag om norsk arbeidsliv og
arbeidsrett. Han delte informasjon om fagforeninger, hvordan arbeidsmarkedet i Norge er bygget
opp og fungerer, og hva man bør være obs på i en arbeidssituasjon. Det ble tid til diskusjon,
spørsmål og sosialt samvær på slutten.
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Frivilligsamling for alle frivillige 2. mai:
Samtlige aktive frivillige (56 personer) invitert. 9 frivillige deltok.
Tema: Førstehjelpskurs ledet av lege fra Helsehjelp til Papirløse.
I samarbeid med Helsehjelp til Papirløse ble det holdt et enkelt førstehjelpskurs slik at frivillige
og ansatte kunne bli bedre rustet til å møte en akutt situasjon. Hanne Heszlein-Lossius, frivillig
lege fra Helsehjelp til papirløse, lærte bort hjerte-lungeredning. Ansatte og frivillige på Robin
Hood Huset, samt frivillige hos Helsehjelp til Papirløse ble invitert til dette arrangementet. Det var
lagt inn tid til spørsmål, diskusjon og sosialt samvær på slutten.
Frivilligsamling for frivillige på kjøkkenet 1. august:
Aktive frivillige på kjøkkenet som ikke var på ferie (20 personer) invitert. 5 frivillige deltok.
Tema: Sosialt samvær og relasjonsbygging med ny frivillighetskoordinator
De frivillige kjøkkenassistentene ble invitert til lunsj med personalet, og det var en uformell og
hyggelig samtale rundt bordet. Lunsjen la til rette for idéutvekslinger, der frivillige kom med
forslag til å gjøre arbeidsdagen bedre.
Oppstartsamling for frivillige norsklærere 24. august:
Semesterets frivillige norsklærere (14 personer) invitert. 13 frivillige deltok.
Tema: Norskkurs høsten 2016
Frivillighetskoordinator og frivillig norskkurskoordinator gikk gjennom plan for pensum,
undervisning, digitale verktøy, sikkerhetsrutiner og fraværsrutiner. Fem av lærerne er nye dette
semesteret, og møtet fungerte som en arena for introduksjon og erfaringsutveksling. Det ble
bestilt pizza til siste del av møtet, som var ment til sosialt samvær.
Viddetur for alle frivillige og personalet 5. september:
Samtlige frivillige (88 personer) invitert. 4 frivillige påmeldt. 3 frivillige deltok.
Tema: Sosialt samvær
Frivillige og personalet tok bussen til Ulriken, og Ulriksbanen opp fjellet. Turen gikk over
Vidden, og til slutt med Fløibanen til sentrum. Frivillige og personalet fikk gode muligheter til å
prate og bygge relasjoner i totalt 8 timer i finvær.
Frivilligsamling for frivillige på kjøkkenet 3. oktober:
Aktive frivillige på kjøkkenet (25) ble invitert. 12 frivillige påmeldte, 7 frivillige deltok.
Tema: Sosialt samvær
De frivillige kjøkkenassistentene ble invitert til lunsj med personalet, og det var en uformell og
hyggelig samtale rundt bordet. Lunsjen la til rette for idéutvekslinger, der frivillige kom med
forslag til å gjøre arbeidsdagen bedre.
Fagsamling for frivillige CV-hjelpere: 13. oktober
Samtlige aktive frivillige CV-hjelpere (6 personer) og selvhjelpskoordinator fra Caritas Bergen (1
person) invitert. 5 frivillige og selvhjelpskoordinatoren fra Caritas Bergen deltok.
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Tema: Kompetanseheving og erfaringsutveksling
Innledning ved Bente Bratland, avdelingsleder ved Manpower Bergen.
Norsklærersamling for frivillige norsklærere: 25. oktober
Semesterets frivillige norsklærere (13 personer) invitert. 8 frivillige deltok.
Tema: Kompetanseheving
Innledning ved Signe Eilertsen er universitetslektor ved UiB.
Frivilligsamling for frivillige på kjøkkenet 7. november:
Aktive frivillige på kjøkkenet (25) ble invitert. 8 frivillige påmeldte, 8 frivillige deltok.
Tema: Sosialt samvær
De frivillige kjøkkenassistentene ble invitert til lunsj med personalet, og det var en uformell og
hyggelig samtale rundt bordet. Lunsjen la til rette for idéutvekslinger, der frivillige kom med
forslag til å gjøre arbeidsdagen bedre.
Julebord for frivillige: 3. desember
Samtlige frivillige (105) ble invitert. 37 frivillige påmeldte, 35 frivillige deltok.
Tema: Sosialt samvær
Frivillige, personalet og styremedlemmer ble invitert til julebord på Robin Hood Huset. Det ble
servert 3-retters middag fra Don Pippo, og alle de frivillige som deltok mottok gaveposer med
strikkede ullsokker og hårprodukter fra DADA hårstudio. Kvelden var preget av god stemning, der
frivillige og personal fikk mulighet til å prate med hverandre og bli bedre kjent.
Frivilligsamlinger for kjøkkengruppen:
Samtlige frivillige involvert i kjøkkendriften (60) har deltatt.
Tema: Samarbeid frivillige/ansatte, organisering av kjøkkendrift, innspill til driften.
Hver dag har det blitt holdt et morgenmøte for frivillige, frivillighetskoordinator og ansatte som
skal arbeide på kjøkkenet denne dagen. Her har de frivillige fått mulighet til å komme med innspill
til driften og organiseringen av kjøkkenet og matlagingen, samt delta i planlegging av dagen i
fellesskap. Frivillighetskoordinator benytter også tiden på morgenmøtet til å gi viktige beskjeder,
melde fra om behov for ekstra bemanning og formidle informasjon om aktuelle kurs og aktiviteter.
Dette har fungert godt, men det har vært en utfordring med manglende språkforståelse. Felles
forståelse er en viktig faktor for inkludering, og det jobbes kontinuerlig med kommunikasjonen
under disse møtene, blant annet gjennom å snakke tydelig, bruke andre frivillige for å oversette,
samt kommunisere noe skriftlig. Møtene har imidlertid ofte hatt en enveis-form. Dette er en
sentral utfordring i forhold til forståelse av norsk arbeidslivsmodell, som blant annet omfatter en
flatere og mindre hierarkisk struktur på arbeidsplassen enn det som en del av våre frivillige har
erfaring med fra sine hjemland.
For å motarbeide dette legges det vekt på å invitere de frivillige til deltakelse i
planleggingsprosesser og å komme med innspill til drift i det daglige, samt at temaet vektlegges
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ved introduksjon av nye frivillige. Dette vil også være et tema som går igjen i frivilligsamlinger
utover høsten.
Det ble i løpet av høsten innført en rutine der frivillige som er på kjøkkenet får mulighet til å velge
mellom 4 hovedoppgaver, som deretter rulleres etter lunsjpausen. De frivillige får dermed
mulighet til å påvirke sin egen arbeidsdag, samtidig som de får ansvar for sitt arbeidsområde. Hele
90,5% av de som har svart på frivilligundersøkelsen høsten 2016 rapporterer om at de får
mulighet til å bestemme over sin egen arbeidsdag, noe som er svært positivt.

Mål 2: Styrke Robin Hood Huset som integreringsarena med fokus på
språk-, arbeidstrening og samfunnsdeltakelse
Robin Hood Huset har en målsetning om å være et aktivitetshus hvor alle skal ha mulighet til å
delta på kurs og aktiviteter som ellers ville kostet penger. På denne måten kan mennesker,
uavhengig av økonomi og stand, fortsette å lære og utvikle seg, holde seg i positiv aktivitet og delta
i sosiale læringsmiljø.
Vi ønsker å fremme integrering i vårt miljø gjennom frivillig arbeid, språk- og samfunnsopplæring
av høy kvalitet, hjelp med å styrke tilknytningen til norsk arbeidsliv og gjennom uformelle,
kulturelle og kreative tiltak som kan styrke relasjoner og den interkulturelle kommunikasjonen
på huset.

Aktivitet 1: Tilby frivillig arbeid som en arena for inkludering, språktrening
og kunnskap om norsk arbeidsliv for vanskeligstilte innvandrere.
En betydelig andel av Robin Hood
Husets
frivillige
har
innvandrerbakgrunn.
Blant
de
frivillige
finner
vi
34
ulike
nasjonaliteter.
Med
dette
utgangspunktet er Robin Hood Huset
en godt egnet arena for integrering og
interkulturell forståelse, som vi
ønsker å utnytte gjennom egnede
tilbud både rettet spesielt mot
frivillige og mot husvenner generelt
med de frivilliges medvirkning.

Landbakgrunn

31

49

16

7
12
De fleste med innvandrerbakgrunn er
fra EØS-land, og da spesielt fra Polen
Norge
Polen
Spania
Andre EØS-land
Utenfor EØS
og Spania. Følgende nasjonaliteter er
representert i frivilliggruppen; Argentina, Bolivia, Bulgaria, Chile, Cuba, England, Eritrea, Etiopia,
Guinea, Iran, Italia, Kosovo, Litauen, Mexico, Moldova, Norge, Nederland, Paraguay, Polen,
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Portugal, Romania, Serbia, Sierra Leone, Spania, Somalia, Sri Lanka, Sverige, Syria, Tyskland,
Ukraina, Ungarn, Uruguay, USA og Venezuela.

Delmål: Være en attraktiv arena for frivillig arbeid for personer med innvandrerbakgrunn.
Det er flere faktorer som skulle tilsi at Robin Hood Huset er en attraktiv arena for frivillig arbeid
for personer med innvandrerbakgrunn. Hovedfaktorene er nettverksbygging, norsk språktrening
og arbeidserfaring/ arbeidstrening i norsk arbeidsliv. I tillegg får frivillige som har utført arbeid
av et visst omfang tilbud om attest, og alle frivillige får tilbud om å sette opp
frivillighetskoordinator som referanse ved jobbsøking.
Nettverksbygging:
Med nettverksbygging menes vennskap og bekjentskap som kan oppstå i det sosiale rommet på
Robin Hood Huset. Dette er verdifullt privat, men også nyttig i profesjonell sammenheng. Personer
som er nye i Norge kan tilegne seg kunnskap om norsk arbeid og kultur fra personer med samme
språk som har vært lengre i Norge, og i tillegg knytte bekjentskap som kan være en ressurs i
arbeidssøkerprosessen.
Norsk språktrening:
Robin Hood Huset tilbyr gratis norskkurs og norsktreningsgrupper, og frivillige har prioritert
plass ved disse. I tillegg får de frivillige trening gjennom utførelsen av det frivillige arbeidet, hvor
arbeidsspråket er norsk. Frivillige hjelper hverandre med å forstå, og blir forklart ord og uttrykk
gjennom eksempler, visuell og skriftlig forklaring og praktisk demonstrasjon.
Arbeidstrening/ opparbeide arbeidserfaring fra norsk arbeidsliv:
Frivillig arbeid på Robin Hood Huset gir frivillige kunnskap om hvordan det norske arbeidslivet
fungerer, og man lærer uskrevne regler og kutyme. Det er videre av stor nytteverdi å kunne sette
en norsk arbeidsplass på sin CV.
Attest og referanse:
De frivillige som har arbeidet tilstrekkelig tid, ca. tilsvarende en måneds fulltidsarbeid, får skriftlig
attest ved forespørsel. I tillegg stiller frivillighetskoordinator som referanse. 20 frivillige med
innvandrerbakgrunn mottok attest i perioden, 101 frivillige har imidlertid utført tilstrekkelig
arbeid til å få attest ved forespørsel. Frivillighetskoordinator har ved fire anledninger i perioden
blitt kontaktet av arbeidsgivere som ber om utfyllende informasjon om tidligere eller aktive
frivillige.
Arbeidsledighet og lønnet arbeid etter frivilligarbeid:
Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført blant de frivillige i desember 2016 gir et
innblikk i hvilken grad frivillige med utenlandsk bakgrunn gjennom frivillig arbeid på huset får
trent sine språkkunnskaper og blir tilført kunnskap om norsk arbeidsliv.
I undersøkelsen oppga 11 av 13 frivillige som holder på å lære norsk at de både får mulighet til å
praktisere norsk som frivillig, samt at de har blitt bedre i norsk etter at de begynte som frivillige
på Robin Hood Huset. Dette stemmer overens med vår erfaring, der de frivillige i løpet av kort tid
opparbeider seg norskkunnskaper de kan bruke i det daglige arbeidet.
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Det er også en målsetning å registrere/måle andelen av frivillige med innvandrerbakgrunn som
er arbeidssøkende, og som lykkes med å få avtale om lønnet arbeid (heltid eller deltid), og om det
forekommer at de blir tilbudt og eventuelt aksepterer svart arbeid.
I undersøkelsen oppga 8 av 10 frivillige at de hadde fått bedre sjanser på jobbmarkedet etter at
de begynte som frivillige, og at de hadde blitt kalt inn til jobbintervju. 7 av 9 personer bekreftet at
de vet mer om norsk arbeidsliv etter at de begynte som frivillige og at det har blitt lettere å søke
jobb. 3 av 10 hadde fått jobb, og samme antall personer hadde fått jobbsøkerhjelp på Robin Hood
Huset. Vi ser at frivillig arbeid og dialog med personalet er med på å bygge den frivilliges kunnskap
om arbeidslivet, og gjør dem bedre rustet til å møte jobbsøkersituasjonen.
Vi har i lengre tid observert at arbeidsinnvandrere fra Europa er særlig sårbare i det norske
arbeidsmarkedet. Begrensningen i sosiale rettigheter i det norske velferdssystemet gjør at mange
aksepterer arbeidsvilkår som er langt utenfor norsk lov, da alternativet fremstår som lagt verre
når man ikke har et offentlig sikekrhetsnett. Stiftelsen arbeider aktivt mot dette gjennom helt
konkrete tiltak, som hjelp til å komme seg ut av og rette opp i useriøse arbeidsforhold, samt
bistand til å etablere kontakt med Arbeidstilsynet og juridisk rådgivning i den enkeltes sak. Det
arbeides også forebyggende ved å spre informasjon og kunnskap under rådgivningsprosjekt rettet
mot EU-migranter, og ved å gjøre innvandrere mer attraktive i det ordinære arbeidsmarkedet
gjennom frivillig arbeid. Stiftelsen driver også sosialpolitisk påvirkningsarbeid med hensikt å
synliggjøre utfordringene opp mot partene i arbeidslivet, samt lokale og sentrale myndigheter.
Kjøkkendrift:
En vesentlig andel av de frivillige (58%) arbeider på kjøkkenet. Kjøkkenet er dermed en viktig
arena for språk- og arbeidstrening. Her kan frivillige praktisere språk, både blant kolleger og
gjester, samt samle erfaring og lærdom om norsk arbeidsmiljø og arbeidskultur. Hovedspråket på
kjøkkenet er norsk. Det er et mål å ha minst en norsktalende frivillig på kjøkkenet hver dag, i tillegg
til den kjøkkenansvarlige av de ansatte, slik at de med innvandrerbakgrunn kan dra størst mulig
språkmessig nytte av arbeidet.
I løpet av en uke serveres det ca. 800 måltider på Robin Hood Huset. Matserveringen på huset ble
opprinnelig igangsatt som et sosialt tiltak, hvor man fikk anledning til å knytte bånd over et måltid
og gi besøkende mulighet til å lage nye retter. Tiltaket hadde også som formål å motvirke det
ensformige kostholdet som er typisk for mange enslige og fattige personer. Med
samfunnsutviklingen de siste ti årene har det imidlertid blitt et økende konkret og materielt behov
for næring blant byens mest vanskeligstilte, og vi oppfyller i større grad et basalbehov for mange
av våre husvenner.
Arbeidsoppgaver:
Varehenting: Hver dag hentes det datovarer på ulike matbutikker i nærområdet, samt en kafé. I
tillegg hentes det varer fra et bakeri hver helg. Varene sorteres, og det lages en plan for bruk av
varene. Varer som ikke er kurante for Robin Hood Husets bruk deles ut til husets besøkende.
Tilberedning og servering: To dager i uken serveres det varm lunsj kl. 12, de andre tre dagene
serveres det kald lunsj, brødmat og frukt. I tillegg er det frokostservering hver dag, med det vi har
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fått av søtt brød, kjeks, yoghurt etc. Gjennom hele åpningstiden serveres det også kaffe og te.
Måltidene planlegges, tilberedes og serveres sammen med de frivillige.
Renhold og rydding: Rydding, vask av bord og oppvask tas fortløpende gjennom dagen
Antall frivillige i perioden:
Antall frivillige per uke:
Antall frivillige per dag:

67 personer
16 – 27 personer
5-10 personer

Aktivitet 2: Tilby norsk og samfunnsopplæring av god kvalitet til
innvandrere uten rett på offentlig opplæringstilbud.

Gode norskkunnskaper er en forutsetning for integrering og deltagelse i arbeidsliv og
samfunnsliv. For foreldre gir det også mulighet for mer aktiv deltagelse i barnas skolegang og
fritidsaktiviteter. Vi har opplevd stor pågang fra arbeidsinnvandrere fra EU som ikke har rett eller
plikt til å delta på norskopplæring gjennom det offentlige. Dette er en særlig utfordring, da de
færreste har midler til å betale for privat opplæring. Språk- og samfunnskunnskaper er essensielt
for å styrke deres stilling i det norske samfunn og arbeidsmarked, og mangel på dette gjør
mennesker sårbare for utnyttelse og sosial dumping.
Delmål 1: Videreutvikle og styrke kvaliteten på det etablerte norskopplæringstilbudet
drevet av frivillige på Robin Hood Huset.
Andel gjennomførte kurs:
I vårsemesteret 2016 er det blitt tilbudt 83 plasser på norskkurs, fordelt på 3 nivåer og 5 klasser.
På høstsemesteret 2016 er det blitt tilbudt 107 plasser på norskkurs, fordelt på 3 nivåer og 6
klasser. Norskkurset er todelt, og består av to timer i uken med fokus på grammatikk og skriftlig
språk, og to timer med muntlig praktisering.
Vårens kurs hadde en fullføringsrate på omlag 60%, og høstens kurs hadde en fullføringsrate på
44%. For å få bedre kjennskap til hvorfor elevene ikke fullfører, ble det i høstsemesteret satset på
tydeligere tre-veis kommunikasjon mellom elevene, lærerne og frivillighetskoordinator, samt
gjennomført evaluering av kursene allerede i slutten av oktober.
Lærerne ga høsten 2016 løpende tilbakemelding til frivillighetskoordinator på hvorfor elevene
valgte å avslutte kurset, og fellestrekk for frafallet var at elevene ikke hadde tid til å fortsette på
norskkurset grunnet jobbtilbud i Norge eller i utlandet, familieforpliktelser, helsemessige
utfordringer eller endret livssituasjon. Flere av elevene som avsluttet kurset har gitt utrykk for at
de ønsker å melde seg opp til samme norskkurs våren 2017. Dette inntrykket bekreftes av
elevevalueringen som ble gjennomført høsten 2016, der 15 av 32 elever hadde fravær i løpet av
kurset, med de overnevnte forholdene som begrunnelse for fraværet.
For å forhindre frafall av elever, ble den praktiske språktreningen i form av samtalegrupper gjort
obligatorisk fra høsten 2016. Målsetningen var at obligatorisk oppmøte to ganger i uken skulle
gjøre det lettere for elevene å holde følge med undervisningen, siden den praktiske delen av kurset
gjenopptar tema og grammatikk fra den teoretiske timen. Vi ser at frafallet av elever ikke ble
redusert, da frafallet i stor grad skyldes utenforliggende årsaker. Lærerne ga imidlertid
tilbakemelding om at elevene er mer selvsikre og deltar i større grad i timene etter at
samtalegruppene ble obligatoriske, samt at det sosiale samholdet i klassene ble styrket. På
grunnlag av dette kommer samtalegruppene til å fortsette å være obligatoriske i 2017.
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Evaluering:
Ved avslutning av norskkurs for vårsemesteret ble elevene bedt om å evaluere kurset de har
deltatt på gjennom et evalueringsskjema utarbeidet av frivillighetskoordinator og lærerne på
norskkursene. Skjemaene ble sendt ut per e-post, og vi mottok 5 tilbakemeldinger. De som har gitt
tilbakemelding på kursene har vært generelt fornøyde, men både mer undervisningstid og høyere
nivå ble etterspurt. For det siste vurderte vi om elevene skulle få en løpende evaluering for å
avgjøre om de burde flyttes til et kurs med høyere nivå.
Det ble gjennomført evaluering av høstens norskkurs i uke 44, etter at 2/3 av kurset var
gjennomført. 32 elever gjennomførte evalueringen, med 5-8 deltagere fra hver klasse, som sikret
representative tilbakemeldinger for alle klassene.
Lærerne har i høstsemesteret forsøkt å flytte elever til rett nivå, noe som har resultert i at kun 3
elever har gitt tilbakemelding om at tempoet har vært for høyt, mens 3 elever har gitt
tilbakemelding om a tempoet har vært for tregt. Tilbakemeldingene for kurset har vært jevnt over
positive, med ingen klasser som skiller seg negativt ut. Ved spørsmål om det var noe elevene
savnet, ga 12 elever tilbakemelding om at de ønsket mer lekser og mer grammatikkundervisning.
10 av disse elevene var i nivå 2 eller høyere, som viser at det ikke bare er nybegynnerne som
trenger grundig undervisning i grammatikk. Norskkursene i 2017 vil dermed ha et sterkere fokus
på grammatikk i alle 3 nivåer, samt i større grad ta i bruk hjemmelekser som verktøy.
Nedenfor er et utdrag fra undersøkelsen, som illustrerer tilbakemeldingene vi fikk.

Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd var du med kurset?
25
20
15
10
5
0
Svært misfornøyd

Misfornøyd

Verken eller

Fornøyd

Svært fornøyd
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Hvor mye føler du at du har lært?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Svært lite

Lite

Passe

Mye

Svært mye

Hva synes du om tempoet i kurset?
30
25
20
15
10
5
0
Altfor tregt tempe

Litt tregt tempo

Litt for høyt tempo

Altfor høyt tempo

Passe tempo

Kursholder var faglig kompetent
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Helt uenig

Delvis uenig

Verken eller

Delvis enig

Helt enig
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Delmål 2: Tilby 100 gratis plasser på norskkurs per semester, fordelt på fem til syv klasser
med undervisning fire timer i uken per klasse.
I vårsemesteret har vi hatt fem kurs på tre nivåer. Ni frivillige lærere, flere med pedagogisk
erfaring og/eller utdanning, har ledet kursene. I vårsemesteret 2016 har vi startet med
frivillige samtalegrupper for deltakerne på norskkurs nivå 1 og 2. Dette var et ekstratilbud
til kursdeltakerne som ga dem anledning til å gjennomgå stoffet fra kursene om igjen og
med en større selvstendighet.
Alle de fem kursene har en varighet på 12 uker med 48 undervisningstimer per kurs, to timer i
uken med fokus på grammatikk og skriftlig språk, og to timer med muntlig praktisering.
Vi har i vårsemesteret ligget i underkant av målet om å tilby 100 kursplasser per semester, men
lykkes i å oppnå dette målet i høstsemesteret. Vi har en kjerne av frivillige kursholdere som har
bakgrunn i læreryrket, enten som student eller pensjonist, samt frivillige kursholdere med flere
års erfaring med driften av norskkursene på Robin Hood Huset. I tillegg er tilbudet godt kjent i
forskjellige innvandrermiljøer i Bergen, og vi har ikke hatt problemer med å fylle kursene.
Den største utfordringen med tanke på drift av norskkurs vil være lærernes tilgjengelighet og vår
mulighet til å tilby undervisning i egnede lokaler. Vi har i vårsemesteret erfart at mange av lærerne
ønsker å holde kurs på samme tidspunkt, hvilket blir en utfordring med tanke på
undervisningssted. Imidlertid har mindre justeringer i Robin Hood Husets
oppholdsrom/dagligstue gjort også denne egnet til undervisning.
Antall kurs i vårsemesteret: 5
Antall kursplasser: 83
Antall frivillige kursholdere til sammen: 9
Høstsemesteret hadde seks kurs på tre nivåer. 14 frivillige lærere, og flere av dem var
lærere på vårsemesteret. På høstsemesteret var samtalegruppene obligatoriske, og mange
av samtalegruppene hadde to lærere.
Antall kurs i høstsemesteret: 6
Antall kursplasser: 107
Antall frivillige kursholdere: 14
Alle de seks kursene på høstsemesteret hadde en varighet på 14 uker med 56 undervisningstimer
per kurs, to timer i uken med fokus på grammatikk og skriftlig språk, og to timer med muntlig
praktisering.
Ved tildeling av kursplasser prioriteres de som har gjennomført nivå 1 og 2 til videre kurs på
nivå 2 og 3. Frivillige ved Stiftelsen og personer som ikke har rett til norskopplæring fra det
offentlige blir også prioritert.
Høsten 2016 har vi kunne etterkommet alle lærernes ønskede undervisningstider, samt lykkes i
å etablere ett av kursene på dagtid. Undervisning på dagtid har vært positivt for personer som
ikke kan delta på kurs på kveldstid, samt lettet klassefordelingen på kveldstid.
Nivåskala:
Grovt sett tilsvarer nivå 1 Europarådets A1/A2, mens nivå 2 tilsvarer A2/B1. Nivå 3 tilpasses de
mest viderekomne elevene, og ligger som regel litt over B1. Kursene følger imidlertid ikke
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Europarådets nivåskala, da de har færre undervisningstimer enn det som er vanlig for disse
kursene.
Læreverk:
Nivå 1 bruker i stor grad et hefte utarbeidet av en av våre lærere med tekster og oppgaver hentet
fra læreverket Ny i Norge. Nivå 2 har også materiale samlet og bearbeidet av våre lærere. Nivå 3
tilpasses i stor grad elevene fra semester til semester og følger ikke et bestemt læreverk.
Norskkursene i 2017 kommer i enda større grad til å integrere informasjon om offentlige etater
fra informasjonsheftet Ny i Norge utviklet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), slik
at elevene gjennom undervisningen får praktisk informasjon om norsk arbeidsmarked,
skolesystem, helsevesen og kultur.
Metoder:
De mest brukte læringsmetodene på kurset er samtale, høytlesning, tekstoppgaver og
gruppearbeid. Det brukes også sang og nyhetsinnslag for å bedre lytteforståelse og inkludere
kultur og samfunn i undervisningen. På nivå 1 og 2 er det stort fokus på kommunikasjon og bruk
av norske fraser som verktøy for å øke lytteforståelse. Nivå 3 tar blant annet i bruk avisartikler fra
den lettleste nyhetsavisen «Klar tale», slik at elevene får mulighet til å diskutere dagsaktuelle
temaer på norsk.
Nominasjoner:
Norsklæreren Eirik Laastad var en av tre personer som ble nominert til prisen «Årets nykommer
i frivilligheten 2016» av Frivillighet Norge. Arbeidet hans på Robin Hood Huset ble profilert i en
to minutters reklamefilm for deres nettsider, der Robin Hood Huset fikk presentert norskkursene
og undervisningsopplegget. Reklamefilmen ble vist 2. juledag på TV2 og TVNorge.
Norsktreningsgrupper:
I tillegg til samtalegrupper tilknyttet kurs, arrangerer vi to åpne samtalegrupper per uke. Her
samles de som ønsker å øve seg på å snakke norsk sammen med en norskspråklig gruppeleder.
Noen tema forberedes av gruppeleder, men ellers går samtalen fritt. Tiltaket er populært med
både gjenvendende deltakere og «drop-ins», spesielt da det ikke er anledning til å bli med på våre
formelle kurs et stykke ut i semesteret. Gruppene har en kapasitet på ca, 15 personer per gang,
eller 30 personer per uke.
Dette tilbudet er mer utfyllende beskrevet under «Aktivitet 4» senere i rapporten.
Norskkurs og samfunnsfagundervisning for rumenere:
I samråd med rådgivningstiltaket for fattige tilreisende fra EU / EØS har det vært ønskelig å tilby
et kurs i norsk og samfunnsfag for rumenskspråklige, spesielt tilpasset personer med begrenset
lese- og skrivekunnskap og begrenset erfaring med vanlig skolegang. Disse er en særlig utsatt
gruppe som ofte livnærer seg på prekære måter, gjennom tigging, flaskesamling, magasinsalg etc.
De har også dårligere forutsetninger for å kunne dra nytte av utdannings- og opplæringstilbud,
noe som begrenser deres muligheter til å bedre sin egen situasjon.
Kurset var planlagt å inneholde en time praktisk norsk og samfunnskunnskap to ganger per uke i
husets alminnelige åpningstider, med et mål om å bringe deltakerne opp på et norsknivå
tilsvarende Europarådets A1. Det var ønskelig å begrense undervisningstiden per gang og per uke
for å gjøre terskelen for deltakelse så lav som mulig. På grunn av forutsetningene i målgruppen
vurderte vi at det ville være nødvendig med spesiell kompetanse innen både språk og pedagogikk
for gjennomføring av kurset, og vi er kjent med aktuelle lærerressurser.
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Stiftelsen søkte om midler til opprettelsen av et slikt særskilt kurs i forbindelse med søknad om
tiltaksmidler for humanitært rådgivningstiltak fra Justis- og Beredskapsdepartementet, men fikk
ikke innvilget dette. Det ble derfor tatt sikte på å etablere et frivillig drevet kurs, og det lyktes å
rekruttere en rumenskspråklig frivillig lærer, riktig nok uten pedagogisk erfaring eller formell
kompetanse. Planlagt oppstart var i uke 40, og vi fikk god respons på tiltaket blant målgruppen i
tiden før. Da kurset kom i gang var det imidlertid svært lav deltakelse, og læreren ønsket derfor å
avbryte. Bakgrunnen for dem lave deltakelsen er nok mangedelt. Blant annet foregikk det på
tidspunktet for kursoppstart en politiaksjon som vakte stor bekymring og usikkerhet blant flere i
målgruppen. Dette står nærmere omtalt i årsrapport 2016 for «Rådgivningstiltak for fattige
tilreisende fra EU / EØS». Videre hadde den frivillige læreren en nær relasjon til flere av husets
brukere i målgruppen, og dette kan ha hatt et negativt utslag på deres ønske om å ha
vedkommende som lærer.
Det er ønskelig å forsøke en ny gjennomføring av et særskilt tilpasset norskkurs på vårsemesteret,
og utarbeidingen av dette vil skje på bakgrunn av de erfaringene vi har gjort oss denne høsten.

Delmål 3: Fagsamlinger for frivillige norsklærere med kompetent kursholder minst en
gang per semester.
Det har i perioden vært to fagsamlinger for de frivillige norsklærerne, i samsvar med målet om én
slik samling hvert semester.
Norsklærersamling for alle frivillige norsklærere: 14.mars
Samtlige frivillige norsklærere (13 personer) invitert. 8 frivillige deltok.
Tema: Erfaringsutveksling
Aurelia Retegan, selv arbeidsinnvandrer fra Romania og tidligere frivillig norsklærer ved Robin
Hood Huset, for tiden ansatt som fransklærer ved Folkeuniversitetet i Bergen og som koordinator
ved European Cruise Services Bergen, delte av sine erfaringer. Hun ga tips basert på sin erfaring
med å lære og å lære bort norsk.
Alle de frivillige norsklærerne kom med oppdateringer om hvordan deres kurs fungerer og det
ble diskutert hvordan norskkursene kan utvikles og forbedres.
Norsklærersamling for alle frivillige norsklærere: 25. oktober
Samtlige frivillige norsklærere (13 personer) invitert. 8 frivillige deltok.
Tema: Kompetanseheving i undervisning i norsk som andrespråk
Signe Eilertsen er universitetslektor ved UiB, og har ansvar for norskopplæringen til studenter og
ansatte. Eilertsen holdt en times foredrag om å undervise i norsk som andrespråk, der
majoritetsbefolkningen snakker norsk. Hun underviste også i typiske kilder til grammatiske feil
og uttalefeil, og hva som påvirker læringen til elevene.
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Aktivitet 3: Videreutvikle og styrke kvaliteten på månedlige CV- og
jobbsøkerkurs drevet av frivillige på Robin Hood Huset
Delmål 1: Tilby månedlige CV- og jobbsøkerkurs på Robin Hood Huset drevet av frivillige.
CV- og jobbsøkerkurs:
Våren 2016 har det blitt arrangert CV- og jobbsøkerkurs en gang i måneden, ledet av tre frivillige.
Interessen for hjelp med CV og jobbsøking har vært høy, og alle påmeldte har fått plass. Selv om
interessen har vært stor, melder de frivillige om lavt oppmøte.
Februar: 5 personer påmeldt, 5 deltok
Mars: 8 personer påmeldt, 3 deltok
April: 2 personer påmeldt, ingen deltok
Mai: 4 personer påmeldt, 3 deltok
Juni: 6 personer påmeldt, 3 deltok
Antall kurs i vårsemesteret: 5
Antall kursplasser: 8 per gang
Antall frivillige: 3
Antall deltagere totalt: 14
September: 7 personer påmeldt, 5 deltok
Oktober (1): 8 personer påmeldt, 4 deltok
Oktober (2): 8 personer påmeldt, 2 deltok
November: avlyst grunnet ingen påmeldte

Antall kurs i høstsemesteret: 3
Antall kursplasser: 8 per gang
Antall frivillige: 4
Antall deltagere totalt: 11
CV- og jobbsøkerhjelp i ordinær åpningstid:
I tillegg til de månedlige kursene har det denne våren vært mulig å få hjelp med CV og
jobbsøknader to ganger i uken av to faste frivillige. Den frivillige har vært tilgjengelig i 2. etasje i
2 timer hver gang og tilbudt hjelp til å skrive CV og søknader, øve til jobbintervju, samt lete frem
stillingsannonser. Dette tilbudet har vært svært populært, og på grunn av stor pågang har det
nesten alltid vært fullbooket hos de to frivillige 1-2 uker i forkant.
Det er tydelig at individuell CV- og jobbsøkerhjelp i de ordinære åpningstidene er mer populært
enn kursene på kveldstid. Vi vil forsøke å finne ut hvorfor kursene på kveldstid har mindre
oppmøte, og hvordan vi kan bedre interessen for tilbudet for fremtiden. Det har vært fokus på at
frivillige som yter CV-hjelp på dagtid samtidig informerer om det månedlige CV-kurset.
Antall individuelle CV-hjelp timer vårsemesteret: 29
Antall individuelle CV-hjelp timer høstsemesteret: 39
Antall frivillige: 4
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Delmål 2: Gjennomføre fagsamlinger for frivillige kursholdere med kompetent kursholder
en gang per semester
Fagsamling for alle frivillige CV-hjelpere: 13. oktober
Samtlige frivillige CV-hjelpere (6 personer) og selvhjelpskoordinator fra Caritas Bergen (1
person) invitert. 5 frivillige og selvhjelpskoordinatoren fra Caritas Bergen deltok.
Tema: Kompetanseheving og erfaringsutveksling
Bente Bratland, avdelingsleder ved Manpower Bergen, holdt 1,5 times foredrag om norsk
arbeidsmarked og formidlet gode jobbsøkerteknikker rettet mot målgruppen for CV-hjelpen. Det
ble god tid til innspill og erfaringsutveksling underveis og i etterkant av foredraget.

Aktivitet 4: Uforpliktende og åpne aktiviteter som legger til rette for
språktrening og interkulturell kommunikasjon.
Delmål: Tilby uforpliktende aktiviteter som spillturneringer, språkkafé, strikkeklubb og
kreative verksteder som arena for språktrening og interkulturell kommunikasjon.
Strikkegruppe:
I november 2015 ble en ukentlig strikkegruppe startet opp i samarbeid med en frivillig fra den
spanske kulturorganisasjonen ACENOR. Ideen er at deltagere kan ta med påbegynt håndarbeid
hjemmefra eller få hjelp til å lære håndarbeid i gruppen. Drop-in gruppen hadde mellom 1-4
deltagere både høsten 2015 og våren 2016.
Antall kurs i vårsemesteret: 1
Antall kursplasser per uke: 10
Antall frivillige kursholdere: 1
Brettspill:
Det har i lengre tid vært mulig å låne diverse brettspill ved henvendelse i kaféen på Robin Hood
Huset, men da vi har sett begrenset bruk har det ved 5 anledninger blitt plassert ut sjakk og
Backgammon i kafeområdet. Spillene har blitt benyttet av mange personer, og ved flere
anledninger har spillene foregått på tvers av språk og bakgrunn. Vi merker en positiv endring i
det sosiale miljøet på huset, og et mål for neste semester blir å øke bruken av brettspill som
uformelt kontaktledd blant både husvenner og frivillige. Dette kan blant annet gjøres ved å lage
organiserte spill-møter, men også ved generell tilrettelegging gjennom å gjøre spillene mer synlig
og tilgjengelig i miljøet.
Språkkafé:
Som vist under Aktivitet 2, om tilbud om norsk- og samfunnsfagsopplæring, har vi dette året,
arrangert to åpne språktreningsgrupper per uke med frivillige gruppeledere. Her samles de som
ønsker å øve seg på å snakke norsk sammen med en norskspråklig gruppeleder og andre i en
språklæringsprosess. Noen tema forberedes av gruppeleder, med et mål om å sikre variasjon og
aktualitet, men ellers går samtalen fritt. Det veksles mellom lettere og tyngre tema. Denne våren
har det blant annet dreiet seg om alt fra matkultur, arbeidsmarked, eldreomsorg, global
oppvarming, Panama-lekkasjen, abortlov og alkoholbruk. Tiltaket er populært med både
gjenvendende deltakere og «drop-ins», spesielt da det ikke er anledning til å bli med på våre
formelle kurs et stykke ut i semesteret.
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Antall deltagere per gang per gruppe: 0-13 deltagere
Antall kursplasser per uke: 30
Antall frivillige kursholdere: 4
Matlaging med brukere: 13. oktober
Det åpnes for at brukere kan lage mat fra deres hjemland på kjøkkenet, under oppsyn og ledelse
fra kjøkkenansvarlig på Robin Hood Huset og med hjelp fra de faste frivillige på kjøkkenet.
Denne gangen ble det servert eritreisk mat til de besøkende, som var svært populært. Denne
type aktivitet bidrar til å styrke fellesskapet mellom brukere, frivillige og personal.
Juleverksted for husvenner og frivillige: 7. desember, 14. desember og 21. desember
I desember arrangerte Robin Hood Huset juleverksted for alle husvenner i de alminnelige
åpningstidene, hvor de som ønsker kan ta del i et kreativt fellesskap og lage kort og gaver til
høytiden. Det ble arrangert 3 ulike verksted, der husvennene fikk lage henholdsvis såpegaver,
julekort og pepperkaker.
For mange er dette blitt en viktig førjulstradisjon, og det oppleves som et møtepunkt hvor
terskelen for kontakt er spesielt lav. Det er derfor en viktig arena for å skape nye relasjoner
mellom husvenner på tvers av bakgrunn og situasjon. De frivillige og ansatte som er på huset den
dagen får også mulighet til å delta, som bidrar til å skape god kontakt mellom husvennene, de
frivillige og personalet.
Kulturell fredag:
Mange av våre besøkende har ikke anledning til å betale for dyre kulturelle arrangement. God
kulturforståelse er ofte et viktig element i integreringsprosessen. Musikk skaper fellesskap og
tilhørighet som bryter ned sosiale barrierer, og det er derfor en målsetning å kunne tilby
besøkende kulturelle drypp på Robin Hood Huset om lag en gang i måneden. I perioden har vi hatt
ti opptredener fra 10 forskjellige musikere eller grupper. Musikerne har sunget tekster på både
norsk, engelsk, spansk og romanes. Både musikere og besøkende har gitt oss svært gode
tilbakemeldinger, og flere av musikerne ønsker å komme på gjenvisitt. Det har vært utfordringer
med å få til opptredener på høstsemesteret, men flere at de forespurte har ønsket å opptre våren
2017.
Oversikt over opptredener på Robin Hood Huset i 2016:
08.02.16: Spontankonsert med en av husets venner
26.02.16: Harald Olsvik
04.03.16: Tor Leif Berge
11.03.16: Nefta Lee
01.04.16: Studinekoret Sirenene
08.04.16: Konsert og jam-session med Dan Forca og Tor Leif Berge i forbindelse med markering
av den internasjonale rom-dagen
15.04.16: Mannskoret Arme Riddere
22.04.16: Vokalensemblet Multa Paucis
01.05.16: Sangkoret Lyderhorn
06.05.16: Harald Olsvik – AVLYST grunnet sykdom
13.05.15: Valborg Bakke – AVLYST grunnet sykdom
17.05.16: Studentkoret Blandede Akademikere
14.09.16 Harald Olsvik
02.12.16 Plica Vocalis
30.12.16 Trygve Nystad
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Videre planer
Muligheten holdes også alltid åpen for at husvenner og etablerte frivillige skal kunne starte nye
aktiviteter på huset, basert på egne ferdigheter, ønsker og behov. Tidligere har det blant annet
resultert i tegne- og malekurs, datakurs, yoga m.m.

Aktivitet 5: Informasjonsmøter for innvandrere
Delmål: Arrangere informasjonsmøter for innvandrere om relevante tema; herunder
barns rettigheter i Norge, oppvekst og skole, det offentlige velferdssystemet i Norge, norsk
arbeidsliv – rettigheter og spilleregler, voksenopplæring, mv.
Temamøte 1: Norsk arbeidsliv og arbeidsrett.
Første temamøte ble gjennomført onsdag 13.april. 6 personer deltok på møtet. Temaet for møtet
var norsk arbeidsliv og arbeidsrett, og en fagforbundsrepresentant ble invitert for å holde
foredrag. Det ble informert om møtet gjennom oppslag i Stiftelsens lokaler, på sosiale medier og
på e-post til frivillige.
Temamøte 2: Barns oppvekst og levekår i Norge
Det var planlagt informasjonsmøte i november med en tverrfaglig gruppe i Bergen kommune som
har ansvar for informasjon og dialogmøter med ulike minoritetsgrupper om barneverntjenestens
arbeid. Dette møtet måtte uheldigvis utsettes grunnet sykemelding i gruppen, men det er planlagt
gjennomført i begynnelsen av 2017.

Aktivitet 6: Andre kurs og tilbud
Klesloftet:
Hver onsdag fra 13.00 til 15.00 åpnes klesloftet opp for våre husvenner. Til driften av dette kreves
minst to frivillige per gang, men man kan med fordel være tre. Én frivillig administrerer de
ventende og slipper dem til etter tur og en til to frivillige rydder blant klærne, gir tips og passer
på at man ikke overskrider antall plagg og tid. Før klesloftet åpnes brukes det en times tid på å
sortere og rydde på plass nye klær som har kommet gjennom uken. Jevnlig må det også støvsuges
og vaskes, og de klærne som har ligget lenge blir gitt videre til Fretex. Mellom to til tre frivillige
har drevet klesloftet hver uke.
Antall besøkende i perioden: 15 – 36 personer per gang
Antall frivillige i perioden: 9
Spanskkurs:
Spanskkurset fra høsten 2015 har blitt videreført med samme kjernedeltakere i 2016. Det har
dessuten utvidet seg til å omfatte samtalegrupper og møter både i og utenfor Robin Hood Huset
på kursholdere og deltakeres eget initiativ. Kurset har åpent for at nye elever kan melde seg på,
og har hatt tilskudd av noen flere faste deltakere og enkelte drop-ins. Fra mars har to nye frivillige
tatt over kurset, da den tidligere læreren ikke hadde mulighet til å holde det selv. Tilbudet ble fra
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høsten 2016 utvidet til å bestå av et kurs for nybegynnere og et kurs for viderekomne. Kurset har
hatt jevnt og stabilt oppmøte, med en elevkjerne som består hovedsakelig av alderspensjonister.
Antall kurs i vårsemesteret: 1
Antall kursplasser per uke: 10
Antall frivillige kursholdere til sammen: 3
Antall kurs i høstsemesteret: 2
Antall kursplasser per uke: 20
Antall frivillige kursholdere til sammen: 2
Engelskkurs:
Etter jevnlig etterspørsel ble det rekruttert en frivillig lærer og opprettet et engelskkurs for
nybegynnere, som hadde oppstart i uke 36, i Robin Hodd Husets alminnelige åpningstider. Kurset
krevede ingen forkunnskaper i engelsk, og målsetningen var at elevene skulle tilegne seg engelske
språkkunnskaper som kan brukes i arbeidslivet og i norsk samfunnsdeltagelse. Kurset var åpent
både for påmelding og for at man kunne delta på drop-in.
Ved gjennomføring av kurset var deltakelsen dessverre lav, og kurset ble avviklet i uke 42 etter
ønske fra kursleder. Tilbakemeldingene vi fikk var at kurset var for enkelt for flere av de
interesserte og for vanskelig for flere av de andre. Det er derfor planlagt oppstart av kurs for både
nybegynnere og viderekomne i februar 2017. Det er rekruttert to nye engelsklærere til dette
formål. Den ene læreren er lektorstudent og den andre læreren har tidligere erfaring med å
undervise engelsk til flyktninger på asylmottak i England. Planen er at kurset skal ha et fastlagt
undervisningsopplegg over 12 uker.
Antall kurs i høstsemesteret: 1
Antall kursplasser per uke: 10
Antall frivillige kursholdere til sammen: 1
Yoga:
Det ble rekruttert yoga-instruktør, og yoga-timer ble startet opp i uke 42. Instruktøren er
utdannet i hatha yoga, og den planlagte timen kombinerer ulike tøyemetoder med pustekontroll
og styrketrening for å oppnå avspenning, mobilitet og styrke. Kurset ble avviklet i uke 47 grunnet
manglende oppmøte, men det planlegges å starte opp nye yogatimer igjen våren 2017, da
etterspørselen erfaringsmessig er høyere på denne tiden av året.
Antall kurs i høstsemesteret: 1
Antall kursplasser per uke: 8
Antall frivillige kursholdere til sammen: 1
Tilbud fra samarbeidspartnere:
Vi har i perioden fått anledning til å tilby våre frivillige og husvenner gratis eller rabatterte
billetter til flere av Bergens attraksjoner og kulturelle begivenheter. Vi har i perioden kunnet tilby
billetter til forestillinger i samarbeid med DNS og Festspillene, begge i samarbeid med Kavlifondet,
Fyllingsdalen teater og Bergen filharmoniske Orkester, utlån av årskort til Ulriksbanen i
samarbeid med Ulriken 643, gratis hårklipp i samarbeid med Cutters og en rekke utflukter i
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forbindelse med barneaktiviteter i vår regi. AOF Hordaland – Sogn og Fjordane har videreført
samarbeidsavtale med Robin Hood Huset, der det hvert halvår tilbys 10 gratis kursplasser til våre
brukere, forutsatt at det er nok betalende deltagere til å sette opp kurset.
Bidragene i forbindelse med barneaktiviteter er nærmere beskrevet i egen rapport.
Til sammen estimerer vi verdien av disse bidragene, ekskludert barneaktiviteter, til å beløpe seg
til kr. 384.492,-

Oversikt over bidrag fra samarbeidspartnere:
Samarbeidspartner
AOF
Bergen Filharmoniske orkester
Cutters frisør
Den Nationale Scene
Festspillene
Ulriken 643 AS
Sum verdi:

Beskrivelse
Kurs
Konsertbilletter
Hårklipp
«Samtale før døden»
Konsertbilletter
Årskort til Ulriksbanen

Antall
13
431
117
15
313
10

Verdi
Kr.
115.420,Kr.
146.540,Kr.
50.232,Kr.
1.500,Kr.
54.420,Kr.
9.600,Kr. 377.712,-
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Prosjekt: Åktiviteter for bårn på Robin Hood Huset
Årsråpport: 2016

Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset.
Prosjekt: Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset
Prosjektperiode: 01.01.2016 – 31.12.2016
Målgruppe: Barn fra økonomisk eller sosialt vanskeligstilte familier i Bergen.

Om Stiftelsen Robin Hood Huset
Stiftelsen Robin Hood Huset driver Robin Hood Huset, et rusfritt og livssynsnøytralt
møtested for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen, etablert i 2004.
Huset har en variert brukergruppe bestående av blant annet uføre- og minstepensjonister,
sosialhjelpsmottakere, langtidsledige, arbeidsinnvandrere og både nyankomne og
lengeboende flyktninger. Mange av disse menneskene har forsørgeransvar for barn, og med
dette som bakgrunn har Robin Hood Huset startet særskilte aktiviteter rettet mot barn i
vanskeligstilte familier. Robin Hood huset er også være en arena for sosiale aktiviteter,
likemannsarbeid og sosialpolitisk interessearbeid som kan bidra til å fremme brukernes
sosiale nettverk og velferd. Alle tilbud på huset er gratis.
Robin Hood Huset holder åpent mandag – fredag kl. 09.30 – 16.00 året rundt. Her kan man
treffe andre over en kopp kaffe eller te, og lese dagens aviser. To dager i uken serveres varm
lunsj, tre dager er det kald mat, og det tilbys fersk frukt hver dag. Datamaskiner med
internett og et bibliotek med blant annet selvhjelpslitteratur kan benyttes av alle. Hver
fredag i tidsrommet 17.00 til 20.00 drives dessuten en åpen familiekafe hvor foreldre kan
treffes til sosialt samvær mens barna deltar i organiserte aktiviteter. I tillegg organiserer
Robin Hood Huset gratis aktiviteter og utflukter for barnefamilier hver helg og i
skoleferiene.
Huset har i 2016 hatt 5 ansatte i full- og deltidsstillinger, men er i stor grad drevet av
frivillige medarbeidere. I 2016 bidro frivillige med 14 000 arbeidstimer, eller ca 8,1 årsverk.
Disse sørger blant annet for drift av kafétilbudet, norsk-, engelsk- og spanskkurs, klesloft og
kreative tiltak. I tillegg tilbyr stiftelsen omfattende råd og veiledning, med spesielle tiltak
rettet mot fattige tilreisende fra EU / EØS og for vanskeligstilte familier
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Bakgrunn for tiltaket:
Robin Hood Husets besøkende er økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen
- herunder et økende antall barn og foreldre, mange av dem med bakgrunn fra andre land.
Denne har dannet et behov for å sikre råd- og veiledningstilbudet til foreldre, samt å sikre
og utvide tilbudet om aktiviteter for barn av fattige eller nettverkssøkende foreldre i
skoleferiene.
Robin Hood Husets aktivitetstilbud til barn og foreldre er gratis, og åpent for alle barn og
foreldre som vil delta. Gjennom å inkludere foreldrene i aktivitetene bidrar vi til integrering
og inkludering av de voksne på tvers av deres bakgrunn. I tillegg til økonomiske
utfordringer har mange familier begrenset sosialt nettverk eller liten oversikt over
aktivitetsmuligheter i Bergen. Tiltaket bidrar dermed også til at foreldre kan oppleve
fellesskap og utveksle erfaringer med andre foreldre som lever med lignende utfordringer,
samtidig som aktivitetstilbudet er en arena hvor alle barn deltar på like vilkår.
Prosjektet er gjort mulig gjennom tilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde, BKK-ansattes
velferdskasse og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir). I tillegg bidrar Bergens
kulturelle aktører med gratis og rabatterte billetter til diverse aktiviteter.

Målgruppe:
Barn fra økonomisk eller sosialt vanskeligstilte familier i Bergen, herunder et stort antall
innvandrerfamilier med svært varierende botid i Norge. Tiltaket er åpent for alle foreldre
eller besteforeldre med barn, og skal gi barn som av økonomiske, sosiale eller
integreringsmessige årsaker ikke har anledning til å delta i ferie- eller fritidsaktiviteter et
tilbud.

Mål og resultatmål:
Det overordnede formålet med prosjektet er å tilby barn fra økonomisk eller sosialt
vanskeligstilte familier i Bergen et variert, godt og meningsfylt ferie- og fritidstilbud hvor
de kan delta sammen med sine foreldre. Det er en målsetning å gi familier et sosialt
møtested hvor de kan utvide sine nettverk, og slik bedre sin sosiale situasjon.
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Forord
Robin Hood Huset har arrangert gratis aktiviteter for barn i økonomisk vanskeligstilte
familier
i
forbindelse
med
skoleferier siden
2015
under
prosjektet
«Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset». Aktivitetene ble gjennomført med støtte
fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde.
Fra 1. juni ble aktivitetstilbudet for barn og foreldre utvidet og skilt ut som et eget prosjekt,
under navnet «Aktiviteter for barn på Robin Hood huset». Undertegnede er ansatt som
aktivitetsleder i 60% stilling med ansvar for å administrere, gjennomføre og rapportere
prosjektet. Prosjektet er gjort mulig gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir).
Barn i Bergen som ikke har anledning til å reise på ferie eller delta i organiserte aktiviteter
får gjennom dette tilbudet positive og meningsfylte opplevelser i ferier og helger, og dermed
bedre oppvekstvilkår. Robin Hood Huset har lagt vekt på foreldredeltagelse, da denne typen
aktiviteter normalt er noe familier gjør sammen. Slik får barnene dele gode opplevelser og
minner med sine, samtidig som det gir tiltaket en sosial og kulturell integreringsfunksjon.
Aktivitetene får gode tilbakemeldinger av dem som deltar, og Robin Hood Huset opplever
en økende interesse for aktivitetstilbudet. Det at tilbudet er helt gratis er essensielt for
deltagerne, da vi erfarer at selv små utgifter hever terskelen for deltakelse betydelig,
spesielt blant de med størst behov for tilbudet. Robin Hood Huset vil med et fast
aktivitetstilbud skape en positiv sosial arena for familier som lever med
fattigdomsproblematikk.

Hege Wagtskjold Eriksen,
Aktivitetsleder barneaktiviteter
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Innledning med nøkkeltall
Prosjekt: «Aktiviteter for barn på Robin Hood Huset»
Robin Hood Huset har arrangert gratis aktiviteter for barn i skoleferier siden 2015, under
prosjektet "Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» med støtte fra Stiftelsen Anna
Jebsens Minde. I perioden frem til 1. juni 2016 ble det arrangert aktiviteter for barn og
foreldre i Vinter/påskeferien (disse feriene var slått sammen i 2016) og på 17. mai. I denne
perioden ble det arrangert 7 aktiviteter. Dette var aktiviteter som bading, kino, Fløyen,
formingsverksteder på Robin Hood Huset, og nasjonaldagsfeiring med tradisjonelle leker.
43 barn og 24 voksne fra til sammen 20 familier deltok i aktiviteter i denne perioden.
Fra 1. juni 2016 ble aktivitetstilbudet for barn og foreldre utvidet og skilt ut som et eget
prosjekt, under navnet «Aktiviteter for barn på Robin Hood huset». Prosjektet innebærer
en aktivitetsleder i 60% stilling hele året, og 80% i skolens sommerferie. Aktivitetsleder
jobber med å administrere, gjennomføre og rapportere om aktiviteter for barn og familier.
Robin Hood Huset har arrangert 3-4 aktiviteter i alle skoleferier, og Familiekafé og
lørdagsutflukter hver helg ellers i skoleruten. Aktivitetene er helt gratis, og åpne for alle.
Samtidig er de tilrettelagt for familier med kort botid og begrenset norskkompetanse. Slik
er aktivitetene tilgjengelige for barn av foreldre som ikke har råd eller mulighet til å reise
på ferie eller delta på dyre aktiviteter i skoleferier, eller til å delta i organisert aktivitet i
hverdagen. Prosjektet er muliggjort for i 2016 gjennom tilskudd fra Barne-, ungdoms -og
familiedirektoratet (BUFdir) over Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det er
søkt om tilskudd for 2017 gjennom samme tilskuddsordning.
Målgruppen for tiltaket er barn og unge i Bergen som lever med fattigdomsproblematikk,
herunder et stort antall innvandrerfamilier med svært varierende botid i Norge. Totalt i
2016 har 159 barn og 98 voksne fra til sammen 83 familier deltatt sammen med en forelder
ved minst én aktivitet. Barnene har noen ganger med seg en venn, og familier tar noen
ganger med seg besøkende familiemedlemmer, men disse er ikke registrert i kontaktlisten.
Det reelle antallet barn som har hatt glede av tilbudet er derfor høyere. Ved å gjøre tilbudet
åpent risikerer en at aktivitetene benyttes av mange som utenfor målgruppen, så langt har
dette vært selvregulerende og tilbudet benyttes i hovedsak av personer i målgruppen. Vi
ser det som en stor fordel å ikke utføre noen behovsprøving av deltakerne da dette
reduserer faren stempling og stigmatisering av brukerne, senker terskelen for deltagelse,
samt åpner for at barnene kan ta med venner som ikke faller inn i målgruppen og stimulerer
på denne måten interaksjon på tvers av sosioøkonomiske skiller. Noen få familier deltok på
nesten alle aktiviteter, mange deltok på mange, en del deltok av og til, og noen kun på
utvalgte aktiviteter. 92 familier har satt seg opp på kontaktlisten for aktivitetstilbudet, og
det kommer stadig nye familier til.
Familiene som benytter tilbudet har variert landbakgrunn og botid i Norge. Deltakende
familier i denne perioden har bakgrunn fra 29 land: Afghanistan, Algerie, Brasil, Colombia,
Cuba, Eritrea, Etiopia, Gambia, India, Irak, Iran, Kina, Korea, Latvia, Litauen, Marokko,
Norge, Peru, Polen, Portugal, Somalia, Spania, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Ukraina, Ungarn,
Uruguay, og Venezuela.
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Nøkkeltall:
Antall barn som har deltatt på aktiviteter: 159
Antall voksne: 99
Antall familier: 83
Antall aktiviteter: 78

Beskrivelse av prosjektet
Basert på positiv oppslutning om Robin Hood Husets allerede gjennomførte tiltak for barn
i skoleferier, og det potensialet vi ser for økt deltakelse fra barn i Bergen som lever i fattige
familier, har målet vært å utvikle og rendyrke et prosjekt for «Aktiviteter for barn på Robin
Hood Huset». Dette er gjort ved en videreføring og forsterkning av tilbudet til barn og
foreldre i alle skoleferier, samt opprettelse av et fast organisert aktivitetstilbud i forbindelse
med helger ellers i skoleåret. Robin Hood Huset ser at det ligger store barrierer i små
summer, alle aktiviteter skal derfor være helt gratis.
Robin Hood Huset har organisert tre til fire aktiviteter ukentlig i alle skoleferier. I
skoleruten er det etablert et fast organisert aktivitetstilbud knyttet til helger. Hver fredag
arrangeres en «Familiekafé», hvor foreldrene selv deltar i driften av kaféen, mens barnene
deltar i aktiviteter på huset. Hver lørdag tilbyr Robin Hood Huset ulike aktiviteter og
utflukter.
Aktivitetene er rettet mot barn, men forutsetter følge av
foresatte. Foresattes deltagelse gjør at aktivitetsleder kan
organisere aktiviteter uten å bruke ytterligere
personalressurser, men først og fremst at barna kan dele
disse opplevelsene med sine familier. Aktivitetene det
legges opp til, både utflukter og kafè, er vanlige
aktiviteter man normalt benytter sammen som familier.
Foreldre er ofte ekskluderte fra ulike aktivitetstilbud til
denne gruppen, noe som gir foreldre lite
referansegrunnlag for å støtte og ivareta barnas Mating av flaskelam på Langegården,
opplevelser. Foreldrenes deltagelse gir barna mulighet til sommerferien 2016.
å dele sine opplevelser med dem som betyr mest, og Foto: Stiftelsen Robin Hood Huset
bevare og ha glede av minnene fra opplevelsen sammen med sin familie. Subsidiært har
tiltaket en integreringsfunksjon. Et flertall av familiene som benytter tiltaket har
innvandringsbakgrunn, og varierende botid i Norge. Aktivitetene gir en mulighet til å bli
kjent med norsk fritid og andre familier innenfor en trygg og tilrettelagt ramme.
Aktivitetene danner en god arena for økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier til å
danne et sosialt fellesskap. Gjennom å delta i Robin Hood Husets aktivitetstilbud kan
foreldre utveksle erfaringer og lære av hverandre, samtidig som barnene er i positiv og
meningsfylt aktivitet. Aktivitetene varierer mellom aktiviteter familiene normalt ikke har
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tilgang til, og ulike gratis aktivitetsmuligheter i Bergen. Slik vil familiene senere kunne
reprodusere mange av aktivitetene selv.
Tiltaket bidrar til å gi barn i fattige familier en tryggere hverdag og tilværelse, og på denne
måten bidra til å sikre flere barn får mulighet til positive og gode opplevelser og dermed
bedre oppvekstsvilkår.

Tiltakets målsetninger/resultatmål
Den overordnede målsetningen for prosjektet er å bidra til at barn fra økonomisk
vanskeligstilte familier i Bergen får en bedre hverdag gjennom et godt og meningsfylt gratis
aktivitetstilbud i skoleferier og i helger. Tiltaket er åpent for alle, men er til for barn og
familier som ellers ikke har anledning til å ta del i organiserte aktiviteter.
Det er videre et mål å skape en sosial arena for økonomisk vanskeligstilte og
nettverkssøkende familier, hvor barnene kan være i positiv aktivitet og foreldre kan utvide
sitt nettverk, og utveksle erfaringer og kunnskap som kan bedre deres situasjon. Familiene
som bruker tilbudet har både ulik landbakgrunn, innvandringsbakgrunn og botid i Norge.
Barnene som går i barnehage og på skole snakker ofte godt norsk, og har ofte vært med på
aktiviteter gjennom skole, SFO eller barnehage. Foreldrene har i mange tilfeller begrenset
norskkompetanse og oversikt over aktivitetsmuligheter i Bergen, samt lite erfaring med
organisert aktivitet i Norge. Det er derfor en målsetning at foreldrene rustes med erfaringer,
språk og begreper knyttet til aktivitetene barna deltar i.
Det er en målsetning at aktivitetene skal bidra til at Robin Hood Huset blir et mer
barnevennlig sted der barnene kan ha mulighet til å være i positiv aktivitet mens foreldrene
benytter husets andre tilbud. Aktivitetstilbudet bidrar til å gi barn i fattige familier en
tryggere hverdag og tilværelse til å sikre at flere barn får mulighet til positive og gode
opplevelser og dermed bedre oppvekstsvilkår.
Konkrete målsetninger/resultatmål:
Robin Hood Huset har målsetning om å tilby aktiviteter for foreldre og barn fredag
ettermiddag, lørdag formiddag, og i forbindelse med skoleferiene.
Konkret er målsetningen å:
1. Tilby gratis aktiviteter for foreldre og barn tre til fire dager i uken i samtlige
skoleferier
2. Tilby ukentlige gratis aktiviteter for foreldre og barn fredag ettermiddag og lørdag
formiddag året igjennom, bestående av en Familiekafè hver fredag, og utflukter hver
lørdag.
3. Etablere Robin Hood Husets barne- og familieaktiviteter som en sosial arena for
økonomisk vanskeligstilte eller nettverkssøkende foreldre med barn.
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Vurdering av måloppnåelse
Vurdering av oppnåelse av overordnet målsetning:
Totalt har 159 barn fra 83 familier deltatt i tiltaket «Aktiviteter for barn på Robin Hood
Huset» i 2016, sammen med 99 foreldre, samt 9 besteforeldre og 8 tanter og onkler.
Aktivitetene er lagt opp slik at foreldrene har ansvar for, og deltar sammen med sine barn,
og har en sosial og nettverksbyggende effekt i tillegg til å være en aktivitetsarena for
barnene. Barnene deltok sammen med èn forelder på
utflukter, mens på «Familiekafeen» og andre aktiviteter på
huset - samt enkelte teaterforestillinger, har begge foreldre,
besteforeldre og andre nære familiemedlemmer vært
velkomne. Barnene har noen ganger med seg en venn, og
familier tar noen ganger med seg besøkende
familiemedlemmer eller venner, men disse er ikke registrert
i kontaktlisten. Det reelle antallet barn som har hatt glede av
tilbudet er derfor høyere.
Tur i Trollala-løypen på Fløyen,

Noen få familier deltok på nesten alle aktiviteter, mange sommerferien 2016.
deltok på mange, mange deltok på flere, og noen kun på Foto: Stiftelsen Robin Hood Huset
utvalgte aktiviteter. 92 familier har satt seg opp på kontaktlisten for aktivitetstilbudet, og
det kommer stadig nye familier til.
Aktivitetsleder har deltatt sammen med familiene i alle aktiviteter, og slik etablert god
kontakt med både barn og foreldre. Dette har gitt innsikt i familienes situasjon og behov, og
disse erfaringene tilsier at tiltaket har truffet godt innenfor formålet jfr. Rundskriv 01/2016.
Familiene som har deltatt i aktivitetene har hatt behov for å uttrykke og beskrive
utfordringer de har kjent på rundt barnenes ferieavvikling og fritid, og lettelse over å kunne
delta i et aktivitetstilbud uten egenandel. Med felles bussreiser og felles medbragt lunsj, er
Robin Hood Husets aktiviteter helt gratis. Alle barnene deltar under like vilkår, og i en større
gruppe blir det naturlig og sosialt, og ikke stigmatiserende å spise niste sammen fremfor
kioskmat hver for seg. Måltidene er blitt viktige og naturlige samlingspunkt, og gir tid til å
prate, bli bedre kjent, og utveksle erfaringer. Foreldrene har vært aktive deltagere både når
det gjelder det sosiale og det praktiske. Noen er involvert i organiseringen av
fellesmåltidene, noen hjelper til med tolking av
informasjon, og alle er flinke til å inkludere hverandre
og nye familier på tvers av kulturer. Gjennom
aktivitetene utveksler familiene erfaringer, og lærer
Bergen å kjenne. Aktivitetene har en klar
integreringsfunksjon, både sosialt, kulturelt og
språklig. Foreldredeltagelsen er både en ressurs for
organiseringen av tilbudet, for foreldrene selv, og for
barnene.
Etter først å ha hilst på hverandre, sørger
tre fedre for grillmat til turfølget i
Øygarden, sommerferien 2016.
Foto: Stiftelsen Robin Hood Huset

Familiene forteller hverandre og nye familier om
aktivitetene, noe som fører til at antallet familier og
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barn som har benyttet tilbudet stiger hver uke. Antall barn som hadde deltatt i aktiviteter
for barn arrangert under prosjektet «Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» frem
til 31.mai var 43, dette har steget til 159 barn per 31. desember under tiltaket «Aktiviteter
for barn på Robin Hood Huset». Dette viser at vi har truffet med mye av det arbeidet som
gjøres for rekruttering og informasjonsspredning. Flere av de nye familiene har hørt om
tilbudet gjennom kjente som har deltar eller deltatt tidligere. Det vitner om at både barn og
foreldre synes det er trygt og hyggelig å være med på aktiviteter på Robin Hood Huset, og
at de forteller om dette videre til venner og kjente.
Brukergruppens sammensetning etter bakgrunnsland
Over halvparten av barn som bor i lavinntektsfamilier i Bergen har innvandrerbakgrunn,
hvorav 34.8% er fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA og Oseania
utenom Australia og New Zealand, og 16.7% er fra EU, EFTA, USA, Canada, Australia og New
Zealand (barnefattigdom.no).
Familiene som bruker tilbudet har både ulik landbakgrunn, innvandringsbakgrunn og botid
i Norge. Familiene har bakgrunn fra 29 land: Afghanistan, Algerie, Brasil, Colombia, Cuba,
Eritrea, Etiopia, Gambia, India, Irak, Iran, Kina, Korea, Latvia, Litauen, Marokko, Norge, Peru,
Polen, Portugal, Somalia, Spania, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Ukraina, Ungarn, Uruguay og
Venezuela.
30 barn har bakgrunn fra Norge (19%), og utgjør den største enkeltgruppen. Resten av
barna har bakgrunn fra 28 forskjellige land. 59 barn har bakgrunn fra EØS-land (37%), og
til sammen 70 barn har bakgrunn fra land utenfor EØS (44%). Familiene med bakgrunn fra
EØS-området har ofte kommet til Norge som arbeidsinnvandrere, mens familiene med
bakgrunn fra land utenfor EØS har kommet som både flyktninger og arbeidsinnvandrere.
En del av disse har også kommet via EØS. Gjennom prosjektperioden har andelen barn med
bakgrunn fra EØS- området vært nokså stabil, mens det har vært en klar økning av både
norske barn og barn fra land utenfor EØS, i sistnevnte gruppe dreier dette seg i hovedsak
om nyankomne flyktninger. 57% av barnene bor i bydelene Bergenhus, Laksevåg og Årstad,
som skårer dårlig på flere av Bergen kommunes levekårsindikatorer. Disse bydelene har
flest lavinntektshusholdninger i Bergen, høyest andel innvandrere, barn som snakker dårlig
norsk ved skolestart, barn med enslige foreldre, barn med barnevernstiltak, et høyt antall
barneflyttinger, og en høy andel husholdninger som oppgir å ha lite sosialt nettverk.
(Bergen kommune 2016).
Landbakgrunn, deltakere
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Robin Hood Husets aktivitetstilbud møter gjennom dette tiltaket noen av
levekårsutfordringene til Bergen, ved å tilby barn fra økonomisk vanskeligstilte familier,
som også lever i levekårsutsatte områder i Bergen, gode opplevelser i helger og ferier. Det
tilbyr samtidig foreldre et møtested og mulighet til å utvikle sitt nettverk på tvers av
kulturer - i møte med norsk kultur, noe som i sin tur kan bedre barnenes oppvekstsituasjon.

Vurdering av oppnåelse av resultatmål punktvis:
1. Tilby gratis aktiviteter for foreldre og barn tre til fire dager i uken i samtlige
skoleferier
Robin Hood Huset har tilbudt 3-4 aktiviteter ukentlig for barn
som er hjemme i ferier, uten anledning til å delta i organiserte
aktiviteter. Det er arrangert tre til fire aktiviteter i samtlige
skoleferier. Barnene har deltatt i aktivitetene sammen med èn
forelder per familie. Aktivitetene har vært varierte og foregått
både innen- og utendørs, og variert mellom å bruke gratis
muligheter i Bergen og omegn, og aktiviteter familiene
normalt ikke har tilgang til. Barnene har vært med på med
bading, lange og korte turer både med og uten båt,
kanopadling, turer til byfjellene, museum, kunstverksted,
teater, kino, lekeland og mye annet. Aktivitetsleder har deltatt
ved alle aktivitetene, og hatt med niste til felles samlinger.
Dette har gitt aktivitetsleder anledning til å bli godt kjent med
familiene, og skapt en naturlig arena for at foreldre og barn
blir kjent med hverandre.

19 barn stekte pinnebrød i Lavvo i
Øygarden, Sommerferien 2016.
Foto: Stiftelsen Robin Hood Huset

I tillegg til å organisere egne aktiviteter, har aktivitetsleder benyttet gratis tilbud fra Bergen
kommune som er tilgjengelig for alle. Dette er gjort for å gjøre familiene kjent med gratis
eller rimelige aktivitetstilbud i bydelene. Hordaland Krins av Norsk Speiderforbund,
(HKNS) bidro med fem plasser til hver av sine to Friluftsleirer i Hardanger med overnatting
hvert år. Det ble kjøpt inn et sett med fem soveposer og liggeunderlag til utlån til dette
formålet og videre, mens HKNS stod for reise, opphold og lommepenger. HKNS tilbyr også
fem plasser til hver av sine Friluftsskoler, som er et dagtilbud. I 2016 deltok 8 barn på
Friluftsleirer i sommerferien, og 5 barn deltok på Friluftsskole i Høstferien.
2. Tilby ukentlige gratis aktiviteter for foreldre og barn fredag ettermiddag og lørdag
formiddag året igjennom, bestående av en Familiekafè hver fredag, og utflukter hver
lørdag.
Fra 2. september 2016 har Robin Hood Huset tilbudt aktiviteter hver fredag og lørdag. 128
barn fra 72 familier har deltatt i dette tilbudet i 2016.
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2.1. Fredager: Etablere en Familiekafé der foreldrene deltar i driften på omgang.
Hver fredag arrangeres det «Familiekafé» fra kl.17-20, hvor foreldre kan treffes over enkel
servering og barnene kan delta i aktiviteter på huset. Kaféen har hatt mellom 25 og 55
besøkende hver fredag. Omlag halvparten av disse er barn, resten er foreldre og
besteforeldre, og noen få tanter/onkler. Alle møtes til kveldsmat, før barnene deltar i
aktiviteter som spill, formingsverksteder, baking og filmvisning mens foreldrene får tid til å
prate og slappe av. Mange av familiene har blitt
kjent gjennom aktivitetstilbudet, og har kaféen
som møtested.

En frivillig får innføring i å lage empanadas av en
mor.
Foto: Stiftelsen Robin Hood Huset

Kaféen drives av frivillige medarbeidere og
aktivitetsleder, med hjelp fra foreldre.
Foreldrene deltar i vanlige kjøkkenoppgaver, og
tre ganger har foreldre laget mat fra sine
kulturer, etter eget ønske. Det er et mål å
etablere et system for at foreldrene har ansvar
for kafèarbeidet på omgang.

2.2 Lørdager: Utflukter, museumsbesøk, kinobesøk, turer
Hver lørdag arrangeres det utflukter til teater, museum, svømmehall eller annet, for barn i
følge med èn forelder. Robin Hood Huset har vært oppmøtested før utfluktene, noe som har
virket samlende for den videre aktiviteten. Fra slutten av november ble dette utvidet til å
være en formiddagsstund på Robin Hood Huset i forkant av utflukten. Dette gir dagen mer
innholdsrik, og danner et fellesskap for dem som skal på utflukt. Denne tiden brukes til
enkle aktiviteter knyttet til utflukten, som smøring av niste, men også spill og lignende.
Lørdagsutfluktene har en bredere deltagelse enn Familiekaféen, slik vil også familiene som
bare deltar lørdager få utviklet sitt sosiale nettverk.
3.Etablere Robin Hood Husets barne- og familieaktiviteter som en sosial arena for
økonomisk vanskeligstilte eller nettverkssøkende foreldre med barn.
Foreldre har i perioden deltatt sammen med sine
barn på aktivitetene, i et sosialt fellesskap med
andre familier. Mange familier har fått et utvidet
kontaktnettverk gjennom tilbudet, vist ved at de
ofte ringer til hverandre og avtaler i forkant av
aktivitetene. Det har vært en jevn tilstrømning av
nye familier gjennom sommeren, og starten på
høsten, og man ser at nettopp foreldrene er
Det er arrangert Familiekafé, semesterhovedkanal for rekruttering av nye familier. Dette
avslutninger, og lørdagssamlinger i kafeen.
viser at aktivitetstilbudet har truffet godt, og at
Foto: Stiftelsen Robin Hood Huset
familiene forteller om tilbudet til andre som kan ha
behov for det. De aller fleste aktiviteter har oppmøtested i kafeen, og mange familier møtes
også her før aktivitetene. Gjennom aktivitetstilbudet får også flere familier som har ulike
behov for støtte kjennskap til Robin Hood Husets andre tjenester. Flere foreldre har begynt
å besøke Robin Hood Huset i den ordinære åpningstiden, samt benytte seg av råd- og
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veiledningstilbudet. Dette bidrar til å styrke Robin Hood Huset som en sosial arena for
vanskeligstilte familier.

Tilbakemeldinger fra familier
Tilbakemeldingene fra familiene som har deltatt er svært positive. Disse tilbakemeldingene
er basert på samtaler med foreldre. Det er ikke ennå foretatt noen brukerevaluering, som
kan gi en mer nyansert tilbakemelding.
Mange av foreldrene har et behov for å snakke om sin situasjon. Noen har lite nettverk, noen
har vanskelige økonomiske forhold, både midlertidig og over tid. Det at tilbudet er helt
gratis, er noe som trekkes frem som viktig av foreldre som har benyttet aktivitetstilbudet.
Flere har erfaringer fra andre lignende tilbud, men har opplevd at det nesten alltid ligger
utgifter knyttet til deltagelse. Det dreier seg om egenandeler, men også utgifter til reise og
mat. Felles reise og nistemåltid trekkes frem som positivt, da det ikke blir problemstillinger
knyttet til lommepenger og kioskhandel, og det blir likt for barna. Mange føler seg også
tryggere ved å dra på utflukter som en del av en gruppe.
Flere foreldre som lever med fattigdomsproblematikk bekymrer seg mye for barna sine, og
hva situasjonen gjør med dem. Har de venner? Blir de ertet? Er de lei seg? Noen foreldre
forteller om at barna blir mobbet eller holdt utenfor på skolen, og at de har lite venner de
kan være med på frititiden. Disse foreldrene uttrykker at aktivitetstilbudet er et viktig sted
for disse barna. Alle barna har noen å leke med, og de gleder seg til å se hverandre «neste
gang». Foreldrene setter stor pris på være tilstede og se barna ha det morsomt sammen.
Noen familier er flyktninger med kort botid i
Norge. Disse familiene har lite nettverk, og
deres økonomiske og sosiale situasjon er
endret på kort tid. En av disse familiene
forteller om fortvilelse knyttet til det å ikke
ha en plan for ferier og helger, noe de alltid
hadde før de flyktet. De uttrykker stor glede
over å ha blitt kjent med nye mennesker, at
barna har fått nye venner, og at de gjennom
deltagelsen har fått kjennskap til
aktivitetsmuligheter som finnes i Bergen.

Koret Plica Vocalis på Familiekafeen desember 2016.
Foto: Stiftelsen Robin Hood Huset

Flere foreldre har også begynt å besøke Robin Hood Huset i ukedagene «i stedet for å sitte
hjemme, hver for seg», og er glade for å ha blitt tatt godt imot av andre husvenner. De setter
pris på å ha et sted hvor de vet at de vil møte kjente eller kunne få nye bekjentskaper hver
dag.

Rekruttering av målgruppen
Robin Hood Huset har gjennom eksisterende tiltak en betydelig kontaktflate i målgruppen,
og opplever en jevn pågang av henvendelser fra nye familier. Mer enn 90 familier har tatt
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kontakt med stiftelsen for informasjon om våre tilbud for barn, disse mottar ukentlig
informasjonsepost og SMS om kommende aktiviteter. Videre annonseres tilbudet på Robin
Hood Husets oppslagstavler på huset og i sosiale media. Det er også sendt ut informasjon til
relevante offentlige instanser, som sosialkontor og introduksjonssenter, og andre
organisasjoner Den mest effektive informasjonskanalen viser seg imidlertid å være SMS,
personlig kontakt, og familiene selv. Svært mange av familiene som kommer, har hørt om
tilbudet via familier som allerede deltar, eller har deltatt tidligere.

Erfaringer til videreutvikling av prosjektet
Robin Hood Huset ser at det ligger store barrierer i små summer, og fortsetter å tilby gratis
aktiviteter og utflukter i alle skoleferier, samt i helger. Robin Hood Huset vil etablere
aktivitetstilbudet som en fast sosial arena for økonomisk vanskeligstilte og
nettverkssøkende familier.
Når det gjelder «Familiekaféen» som er åpen på fredager, er det viktig å ha faste og trygge
frivillige som kan være med å ramme inn arrangementet, slik at foreldrene kan involveres i
driften på en trygg og god måte. Når det gjelder utflukter og aktiviteter i helger og ferier,
bygges det videre på erfaringer fra allerede gjennomførte aktiviteter.
Aktivitetsleder har sendt ut informasjon på e-post om aktivitetene, men det har vært
nødvendig med oppfølging via personlig kommunikasjon og SMS for å ha oversikt over
påmeldinger. Mange har lite erfaring med organisert aktivitet. Påmeldingene til enkelte
aktiviteter blir svært raskt fulle, og mange familier får avslag. Samtidig er det er utfordring
i at familier melder seg på, men ikke møter opp. Antall deltagere på utflukter er dermed
vanskelig å forutse, og kan variere mellom svært store og små grupper. Svært store grupper
med deltagere går imidlertid utover kvaliteten på aktiviteten. Det bør gjøres en vurdering
av hvorvidt prosjektet bør utvides, eller ha fastere rammer for deltagelse. Det bør også
gjøres en evaluering av prosjektet, som kan bidra til en informert utvikling av prosjektet.

Kilder:
Bergen kommune, Levekår og Helse i Bergen, 2016
www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/?region=K1201 (17.01.2017, 17:45)

Vedlegg:
1. Liste over eksterne bidragsytere i 2016
2. Liste over gjennomførte aktiviteter fra 1. juni til 31.desember 2016
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Vedlegg 1: Oversikt over gjennomførte aktiviteter for barn og foreldre
på Robin Hood Huset i 2016

Påske- og vinterferie, 21. mars – 1.april:
Mandag 21.mars: ADO Arena
Bading i svømmehallen med sklier, stupetårn m.m.
Antall barn: 19

Aldersgruppe: 3-14 år

Antall foreldre: 11

Antall Familier: 11

Tirsdag 22.mars: Tur til Fløyen
Aktivitetsleder tok banen opp sammen med familiene, tur og niste på toppen.
Antall barn: 17

Aldersgruppe: 3-12 år

Antall foreldre: 14

Antall Familier: 10

Onsdag 23.mars: Påskeverksted på Robin Hood Huset
Arrangementet varte fra 10 – 14.30. Klasserommet ble benyttet til Nintendo, påskeverksted,
brettspill og tegning. En frivillig utkledd som Robin Hood delte ut påskeegg til alle
deltagende barn.
Antall barn: 31

Aldersgruppe: 0-16 år

Antall foreldre: 17

Antall Familier: 16

Onsdag 30.mars: ADO Arena
Bading i svømmehallen med sklier, stupetårn m.m.
Antall barn: 24

Aldersgruppe: 3-16 år

Antall foreldre: 12

Antall Familier: 12

Torsdag 31.mars: Spill, Nintendo og kreativt verksted på Robin Hood Huset
Arrangementet varte fra 10.30 – 15.00. Barna spilte spill, Nintendo, tegnet og laget smykker.
Antall barn: 14

Aldersgruppe: 3-12 år

Antall foreldre: 9

Antall Familier: 11

Fredag 1. april: Kino
Aktivitetsleder tok med barn og en foresatt på Bergen Kino
Antall barn: 22

Aldersgruppe: 3-12 år

Antall foreldre: 10

Antall Familier: 13

17. mai
Det ble arrangert 9 ulike aktiviteter som varte fra kl 13.00 – 16.00 i klasserommet i 3. etasje.
Aktivitetene var typiske eksempler på 17.mai-leker med tilhørende premier i form av
godteri og is. Student i praksis ledet aktivitetene sammen med tre frivillige. Dagen var todelt
med leker på begynnelsen og deretter Nintendo Wii og håndverksted på slutten av dagen.
Antall barn: 25

Aldersgruppe: 1-16 år

Antall foreldre: 5

Antall Familier: 7
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Sommerferien 20. juni til 20. august:
20.- 24.juni: Friluftsleiren, Hordaland Krins av Norsk Speiderforbund
Tre barn fra Robin Hood Huset deltok på Friluftsleiren. Reise, opphold og lommepenger ble
gitt av HKNS. Barna bodde i lavvo og deltok i aktiviteter som bading, kanopadling, fisking,
spikking og bålsamlinger.
Antall barn: 3

Alder: 10-12 år

Antall foreldre: 0

Antall Familier: 3

Landbakgrunn: Latvia, Peru, Spania
Tirsdag 21.juni: Kunstlab på KODE 4
Kunstlab er barnas eget kunstmuseum i Bergen. Besøket på museet varte fra kl 10 til 12.
Resten av dagen ble benyttet til sommeraktiviteter som såpebobler, lek og is-spising i Robin
Hood Husets bakgård
Antall barn: 8

Aldersgruppe: 2-11 år

Antall foreldre: 2

Antall Familier: 3

Landbakgrunn: Irak, Somalia
Torsdag 23.juni: Gårdsbesøk til Langegården
Barna fikk hilse på alle dyrene, mate griser, hester og et flaskelam, hente egg i hønsehuset,
og kjøre på tur med hest og vogn. Nisten ble spist foran bål i Langegårdens Grue.
Antall barn: 7

Aldersgruppe: 2-13 år

Antall foreldre: 2

Antall Familier: 3

Landbakgrunn: Irak, Somalia
Fredag 24 juni: Vannlek i Nygårdsparken
Aktivitetsleder hadde med vannpistoler og en mengde vannballonger. Frilek, vannkrig og
piknik ble avholdt i øsende regn. Både barn og voksne deltok i leken. Fire barn var med
tilbake til Robin Hood Huset etter aktiviteten. Ett av barna hadde fødselsdag. Dette ble feiret
med film og godteri og sang, og barnet fikk en symbolsk gave.
Antall barn: 14

Aldersgruppe: 2-13 år

Antall foreldre: 8

Antall Familier: 8

Landbakgrunn: India, Irak, Somalia, Uruguay
Mandag 27-29. juni: Grafittikurs på Elvetun Ungdomshus i regi av Bergen kommune
Aktivitetsleder organiserte påmelding gjennom deltaker.no, og avtalte med Laksevåg,
Loddefjord og Fyllingsdalen Kulturkontor. Aktivitetsleder fulgte barna med buss den første
dagen, og viste veien til ungdomshuset. Barna deltok uten foreldre.
Antall barn: 6

Alder: 10-14 år

Antall foreldre: 0

Antall Familier: 4
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Landbakgrunn: Latvia, Peru, Polen og Spania
Torsdag 30. juni: Tur til Gamlehaugen
På grunn av svært dårlig vær var det kun èn familie som var interessert i aktiviteten.
Aktiviteten ble likevel gjennomført, da relasjonsdanning med denne familien ble vurdert
som viktig. Følget tok buss til Gamlehaugen, gikk tur i parken, og hadde en piknik ved sjøen.
Deretter fulgte en omvisning i slottet, før retur med buss tilbake til Robin Hood Huset.
Antall barn: 3

Aldersgruppe: 8-13 år

Antall foreldre: 1

Antall Familier: 1

Fredag 1. juli: Formingsverksted på Robin Hood
Det ble planlagt en utstilling på slutten av sommerferien, og barna malte kunstverk til
denne. Aktivitetsleder, som har kunstutdannelse, ledet aktiviteten.
Antall barn: 3

Aldersgruppe: 8-13 år

Antall foreldre: 0

Antall Familier: 1

Lørdag 2. juli: Bading på ADO Arena
På grunn av været ble et besøk til klatreparken Høyt&Lavt utsatt til et senere tidspunkt, og
familiene som var påmeldt til denne ble invitert til ADO Arena for bading.
Antall barn: 8

Aldersgruppe: 4-15 år

Antall foreldre: 3

Antall Familier: 4

Landbakgrunn: Irak, Latvia, Marokko og Polen
Torsdag 7. juli: Tegneserieworkshop med Kim Holm
Tegneserieskaperen Kim Holm ledet workshopen i 3 timer, og hadde fokus på den kreative
prosessen - Å tegne fritt, uten å begrense seg selv. Barna ble utfordret til "å tegne stygt, ut
fra dårlige ideer". Resultatet var morsomme tegninger og mange gode ideer.
Antall barn: 4

Aldersgruppe: 8-13 år

Antall foreldre: 0

Antall Familier: 2

Landbakgrunn: Irak, Marokko
Fredag 8. juli: Tur til Fløyen
Oppmøte på Robin Hood Huset kl. 10.30, følget tok Fløybanen opp til Fløyen. Lek på
lekeplassen, grilling og kanopadling ved Skomakerdiket.
Antall barn: 11

Aldersgruppe: 3-13 år

Antall foreldre: 6

Antall Familier: 7

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Somalia, Sri Lanka, Tyrkia og Uruguay
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Søndag 10.juli: Tur med dampskipet Oster til Vestnorsk Utvandringsmuseum på
Sletta
Båtturen tok ca 3 timer hver vei, noe som ga alle god tid til å bli kjent. På Sletta fikk de som
ønsket det omvisning på det Vestnorske utvandringsmuseet, og alle barna fikk is.
Antall barn: 17

Aldersgruppe: 0-13 år

Antall foreldre: 11

Antall Familier: 9

Landbakgrunn: India, Peru, Somalia, Syria, Tyrkia, Ukraina
Tirsdag 12. Juli: Barneyoga på Robin Hood Huset med Kristen Steiner
Yogalærer Kristen Steiner ledet aktiviteten uten foreldre tilstede. Yogatimen var spesielt
tilpasset barn, og barna lærte pusteteknikker og enkle, morsomme øvelser.
Antall barn: 5

Aldersgruppe: 4-13 år

Antall foreldre: 0

Antall Familier: 3

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Uruguay
Onsdag 13.juli: Båttur fra Haakonsvern med Bergen kommune
Båtturen fra Håkonsvern var arrangert av Forsvaret og Bergen kommune. Robin Hood
Huset deltok sammen med andre grupper og familier. Båtturen gikk til en liten øy, hvor man
kunne delta i pirat-rebusløp og fiskekonkurranse, og Forsvaret stilte med grillmat. Gruppen
fra Robin Hood Huset benyttet også anledningen til å bade og se etter liv i fjæra.
Antall barn: 9

Aldersgruppe: 4-14 år

Antall foreldre: 7

Antall Familier: 4

Landbakgrunn: Irak, Tyrkia, Norge
Fredag 15. juli: Bading på ADO Arena
Bading i svømmehallen med sklier, stupetårn m.m.
Antall barn: 8

Aldersgruppe: 7-15 år

Antall foreldre: 5

Antall Familier: 5

Landbakgrunn: Irak, Norge, Marokko, Sri Lanka, Tyrkia
Tirsdag 19. juli: Formingsverksted på Robin hood Huset
Barna fikk ta gipsavstøpninger av ansiktene sine, og male dem med fine farger.
Antall barn: 6

Aldersgruppe: 7-13 år

Antall foreldre: 1

Antall Familier: 4

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Sri Lanka, Tyrkia
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Onsdag 20. juli: Tur til Øygarden
Det store turfølget tok buss fra Bergen til Kystmuseet i Øygarden om morgenen. Kystmuseet
hadde gjort klart uteområdet for grillfest i solen, og alle barna fikk grille pinnebrød og pølser
på bål i Lavvoen. Barna fikk prøve å skyte med pil og bue, og både barn og voksne dro på
kanoturer i Ovågen. Ettermiddagen ble tilbragt på en lokal badeplass med yrende liv i
skjellsanden. Det ble samlet strandkrabber, skjell og småfisk i kopper med stor iver. Følget
tok buss tilbake til Bergen på kvelden.
Antall barn: 19

Aldersgruppe: 4-17 år

Antall foreldre: 19

Antall Familier: 10

Landbakgrunn: Afghanistan, Irak, Kina, Marokko, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Uruguay
Fredag 22.juli: Bading på Nordnes sjøbad
Mange trosset gråværet og badet utendørs denne dagen. Innimellom måtte barn og voksne
tines i badstuen.
Antall barn: 16

Aldersgruppe: 0-15 år

Antall foreldre: 10

Antall Familier: 8

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Norge, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Uruguay
Tirsdag 26. juli: Forming på Robin Hood Huset – kulltegning
Aktivitetsleder, som har kunstutdannelse, ga en innføring i kull som tegneredskap. Barna
tegnet tegninger og bilder til Robin Hood Husets sommerutstilling.
Antall barn: 13

Aldersgruppe: 5-13 år

Antall foreldre: 3

Antall Familier: 8

Landbakgrunn: Irak, Kina, Marokko, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Venezuela
Onsdag 27. juli: Akvariet
Barn og voksne tilbragte en hel dag på Akvariet, og fikk med seg både sjøløveshow og
pingvinkyllingveiing. Aktivitetsleder arrangerte fiskerebus hvor deltagerne jobbet i
grupper i hele akvariet, og alle barna fikk premie. Lunsjen ble spist i fellesskap utendørs.
Antall barn: 14

Aldersgruppe: 0-14 år

Antall foreldre: 10

Antall Familier: 9

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Norge, Peru, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Venezuela
Onsdag 27. juli: Teater: Kaptein Knurr og Marineminemysteriet
Familiene trosset kraftig nedbør for å se spennende utendørsteater sent på kvelden.
Antall barn: 8

Aldersgruppe: 5-11 år

Antall foreldre: 7

Antall Familier: 7

Landbakgrunn: Colombia, Kina, Marokko, Norge, Peru, Ukraina
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Torsdag 28.juli: Kunstlab, KODE 4
Kunstlab er barnas eget kunstmuseum i Bergen.
Antall barn: 7

Aldersgruppe: 5-13 år

Antall foreldre: 5

Antall Familier: 5

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Sri Lanka, Tyrkia, Venezuela
Tirsdag 2. august: Lek i Nygårdsparken
Pga svært dårlig vær møtte kun en familie opp denne dagen. I stedet for utelek var det ønske
om å se film på Robin Hood Huset.
Tirsdag 2. – torsdag 4. august: Overnatting i Tubakuba
En familie fikk overnatte to netter i Tubakuba på Fløyen, da deres barn hadde spesielle
behov som ikke gjorde det mulig å delta på Friluftsleirene.
Onsdag 3. august: Fløyen
Alle tok Fløybanen opp og gikk tur i Trollskogen, før felles lunsj. Det ble plukket og spist
mengder av blåbær. Deretter gikk alle til Skomakerdiket og padlet i kano. Alle barna fikk
diplom på vei hjem etter å ha gått Trollala-løypen.
Antall barn: 14

Aldersgruppe: 3-13 år

Antall foreldre: 12

Antall Familier: 8

Landbakgrunn: Irak, Norge, Peru, Sri Lanka, Syria, Tyrkia
Fredag 5. august: Gråværsbading på Nordnes sjøbad
Store og små tilbragte tre timer i bassenget på Nordnes, noen dristet seg også til å hoppe i
den kalde sjøen.
Antall barn: 11

Aldersgruppe: 7-14 år

Antall foreldre: 5

Antall Familier: 6

Landbakgrunn: Irak, Latvia, Marokko, Sri Lanka, Syria
Søndag 7. august: Kino - «Kjæledyrenes hemmelige liv»
52 personer med bakgrunn fra 13 land var på kino sammen denne ettermiddagen. Før
filmen ble det delt ut popcornbegre til familiene og snopeposer til barna, på en felles samling
på Robin Hood Huset.
Antall barn: 36

Aldersgruppe: 3-14 år

Antall foreldre: 16

Antall Familier: 19

Landbakgrunn: Colombia, Irak, Kina, Latvia, Marokko, Norge, Peru, Romania, Somalia, Sri
Lanka, Syria, Tyrkia, Venezuela
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Mandag 8.- Fredag 12. august: Friluftsleiren
Fem barn fra Robin Hood Huset deltok på Friluftsleiren 2016, sammen med 19 andre barn.
Reise, opphold og lommepenger ble gitt av Hordaland Krins av Norsk Speiderforbund.
Barna bodde i lavvo og deltok i aktiviteter som bading, kanopadling, fisking, spikking og
bålsamlinger.
Antall barn: 5

Aldersgruppe: 9-13 år

Antall foreldre: 0

Antall Familier: 5

Landbakgrunn: Kina, Norge, Spania, Sri Lanka
Tirsdag 9.august: Baluba lekeland
På grunn av ekstrem nedbør ble tur til Arboretet utsatt, og turen gikk heller til lekeland på
Flaktveit. Barna lekte intenst en hel dag, kun avbrutt av lunsj- og vaffelpause. Noen barn
turte også å rutsje i «fritt fall»- sklien.
Antall barn: 18

Aldersgruppe: 2-13 år

Antall foreldre: 11

Antall Familier: 11

Landbakgrunn: Irak, Syria, Somalia, Tyrkia, Venezuela
Onsdag 10. august: Ulriken
Gruppen tok buss til Ulriksbanen, og ble møtt av haglstorm ved avstigning på toppen. Plan
om froskejakt på toppen ble byttet ut med bolle- og kaffeslabberas på restauranten. Her
kunne man følge værskiftene gjennom panoramavinduer, og løpe ut for å ta utsiktsbilder og
selfier mellom bygene.
Antall barn: 6

Aldersgruppe: 4-11 år

Antall foreldre: 3

Antall Familier: 3

Landbakgrunn: Somalia, Syria, Tyrkia
Torsdag 11. august: Bading på ADO arena
Bading i svømmehallen med sklier, stupetårn m.m.
Antall barn: 19

Aldersgruppe: 4-14 år

Antall foreldre: 10

Antall Familier: 10

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Somalia, Syria, Tyrkia
Lørdag 13. august: Utstilling og avslutningsfest for sommeraktivitetene
Barn, foreldre og besteforeldre ble invitert til å se barnas kunstverk fra sommeraktivitetene.
En kokk stilte frivillig for anledningen, og det ble servert partybrus fra stettglass. Små og
store hadde en fin samling rundt et godt måltid, for å markere avslutningen av sommeren.
Antall barn: 15

Aldersgruppe: 2-15 år

Antall foreldre: 14

Antall Familier: 10

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Norge, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Uruguay
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Høstferien 10. – 16. oktober 2016
10.-14. oktober: Friluftsskole, Hordaland Krins av Norsk Speiderforbund
Seks barn fra Robin Hood Huset deltok på Friluftsskolen. Barna deltok i aktiviteter som
spikking, bålsamlinger og orientering. I løpet av uken ble det grunnet pent vær det en
spontan overnatting i telt.
Antall barn: 6

Alder: 9-13 år

Antall foreldre: 0

Antall Familier: 4

Landbakgrunn: Latvia, Kina, Norge, Polen.
Tirsdag 11.oktober: Kino: «Peter og Dragen»
Familiene møttes på Robin Hood Huset før filmen, og alle barna fikk snopeposer
Antall barn: 20

Barnas alder: 5-15

Antall voksne: 8

Antall familier: 9

Landbakgrunn: Irak, Kina, Norge, Polen, Spania, Syria, Tyrkia
Onsdag 12. oktober: Formingsverksted – Høstlykter
Formingsverksted på Robin Hood Huset, barna laget lykter av syltetøyglass og
decoupageutstyr.
Antall barn: 5

Barnas alder: 5-12

Antall voksne: 2

Antall familier: 3

Landbakgrunn: Irak, Polen, Tyrkia
Fredag 14. oktober: Familiekafé med syrisk mat
To av mødrene fra kaféen lagde en deilig syrisk gryte og kake.
Antall barn: 18

Barnas alder: 0-17

Antall voksne: 21

Antall familier: 10

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Polen, Spania, Syria, Tyrkia
Lørdag 15.oktober: AdO Arena
Bading i svømmehallen med sklier, stupetårn m.m.
Antall barn: 22

Barnas alder: 0-15

Antall voksne: 13

Antall familier: 10

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Polen, Syria, Tyrkia
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Juleferien 21. – 31. desember 2016
Lørdag 24. desember: JULAFTEN - Grøtfest
67 personer var samlet til julegrøt- og stemning, og Robin Hood kom på besøk med gaver til
alle!
Antall barn: 41

Barnenes alder: 0-157

Antall voksne: 26

Antall familier: 21

Landbakgrunn: Afghanistan, Irak, Iran, Kina, Marokko, Polen, Portugal, Spania, Sri Lanka,
Syria, Ukraina, Uruguay
Tirsdag 27 desember: Bading på AdO Arena
Samling på Robin Hood Huset med nistesmøring, før bading i svømmehallen med sklier,
stupetårn m.m.
Antall barn: 15

Barnenes alder: 0-15

Antall voksne: 9

Antall familier: 9

Landbakgrunn: Irak, Kina, Polen, Sri Lanka, Syria, Ukraina
Torsdag 29. desember: Kino – Dyrene i Hakkebakkeskogen
Alle møttes på «godtebutikken» på Robin Hood Huset, før samlet avgang til Bergen kino.
Antall barn: 22

Barnenes alder: 0-15

Antall voksne: 10

Antall familier: 10

Landbakgrunn: Gambia, Irak, Kina, Marokko, Norge, Portugal, Somalia, Sri Lanka, Syria
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Familiekafeer og helgeaktiviteter i høstsemesteret fra 1.
september
Fredag 02. september: Familiekafè med kunstverksted
Servering av enkel mat og søtt, barna malte med staffeli og lerret i 3. etg.
Antall barn: 20

Aldersgruppe: 0-15 år

Antall foreldre: 19

Antall Familier: 12

Landbakgrunn: Latvia, Marokko, Polen, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Ukraina, Uruguay
Lørdag 03. september: Teaterforestillingen «Greger Grinebiter» på Cornerteateret
21 barn og voksne gikk sammen til teateret på Møhlenpris for å se stykket, som var en
blanding av figurteater, animasjon og teater.
Antall barn: 13

Aldersgruppe: 4-11 år

Antall foreldre: 8

Antall Familier: 8

Landbakgrunn: Colombia, Latvia, Marokko, Sri Lanka, Syria
Fredag 09. september: Familiekafè med brettspill
Servering av enkel mat og søtt, barna spilte spill, lekte og tegnet
Antall barn: 22

Aldersgruppe: 0-15 år

Antall foreldre: 20

Antall Familier: 12

Landbakgrunn: Etiopia, Irak, Marokko, Norge, Polen, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Uruguay
Lørdag 10. september: Kulturhistoriske samlinger
Aktivitetsleder tok med barn og foreldre på Universitetet i Bergen sitt naturhistoriske
museum.
Antall barn: 5

Aldersgruppe: 0-12 år

Antall foreldre: 5

Antall Familier: 3

Landbakgrunn: Portugal
Fredag 16. september: Familiekafè med smykkeverksted
Servering av enkel mat og is i varmen, barna laget smykker i 3.etg.
Antall barn: 18

Aldersgruppe: 0-15 år

Antall foreldre: 20

Antall Familier: 10

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Polen, Portugal, Sri Lanka, Syria, Tyrkia, Ukraina, Uruguay
Lørdag 17.september: Bading på AdO Arena
Bading i svømmehallen med sklier, stupetårn m.m.
Antall barn: 32

Aldersgruppe: 0-15 år

Antall foreldre: 24

Antall Familier: 17

Landbakgrunn: Irak, Kina, Norge, Polen, Portugal, Spania, Syria, Ukraina
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Fredag 23. September: Familiekafè
Det ble servert tomatsuppe med makaroni og egg, barna malte med sugerør i 3. etasje.
Antall barn: 17

Aldersgruppe: 0-15 år

Antall foreldre: 20

Antall Familier: 11

Landbakgrunn: Irak, Latvia, Marokko, Norge, Polen, Portugal, Spania, Sri Lanka, Syria
Søndag 25.september: Eventyrspill
Barna deltok sammen med aktivitetsleder i et levende rollespill, hvor Nygårdsparken denne
dagen var det magiske «Enhjørningslandet». Barna deltok i ulike lag, som spilte med og mot
hverandre.
Antall barn: 10

Aldersgruppe: 7-12 år

Antall foreldre: 0

Antall Familier: 7

Landbakgrunn: Norge, Polen, Portugal, Spania, Syria
Fredag 30.september: Familiekafè
Det ble servert hjemmelaget gulrotsuppe til alle, deretter gikk barna til 3.etg på «Robin
Hood Kino». Her satt barna på gulvet med matter, puter, popcorn og snop, mens filmen
«Svein og Rotta» gikk på lerretet.
Antall barn: 11

Aldersgruppe: 4-15 år

Antall foreldre: 14

Antall Familier: 7

Landbakgrunn: Irak, Sri Lanka, Syria, Uruguay, Polen
Lørdag 1. oktober: Norges Fiskerimuseum
Barn og foreldre deltok i skattejakt, og utforsket museet som bød på mange interaktive og
gøyale utfordringer.
Antall barn: 9

Barnas alder: 1-12

Antall voksne: 6

Antall familier: 6

Landbakgrunn: Cuba, Latvia, Norge, Portugal, Syria, Venezuela
Fredag 7. oktober: Familiekafè
Det ble servert hjemmelaget grønnsakssuppe til alle. Alle barna, samt noen foreldre deltok
i bakingen av gulrotkaker som ble servert senere.
Antall barn: 16

Barnas alder: 0-15

Antall voksne: 16

Antall familier: 8

Landbakgrunn: Kina, Polen, Syria, Sri Lanka, Tyrkia, Ukraina
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Søndag 9. oktober: Tur til Fløyen
47 personer dro på tur til Fløyen i nydelig oktobersol. Her kunne familiene være med på
mating av geiter, gå tur, bruke lekeplass og den nye klatreparken, og padle i kano på
skomakerdiket. Det ble grillet pølser til en felles samling for dem som ville være med, og de
aller fleste kom på denne. Mange tilbragte hele dagen på fjellet.
Antall barn: 25

Barnas alder: 0-15

Antall voksne: 22

Antall familier: 13

Landbakgrunn: Cuba, Irak, Latvia, Norge, Polen, Portugal, Spania, Syria, Tyrkia, Ukraina
Fredag 21.oktober: Teater: «Robin Hood» på Fyllingsdalen teater
Fyllingsdalen teater inviterte alle deltakere på våre barneaktiviteter til å komme og se deres
oppsetning av «Robin Hood».
53 personer

15 familier

Landbakgrunn: Colombia, Kina, Norge, Polen, Sri Lanka, Syria, Tyrkia
Fredag 28. oktober: Familiekafé med halloweentema
Gresskårsuppe, visning åv filmen «The Nightmåre before Christmås”.
Antall barn: 15

Barnas alder: 1-15

Antall voksne: 9

Antall familier: 5

Landbakgrunn: Irak, Polen, Syria
Lørdag 29. oktober: Baluba Lekeland
Alle tok buss sammen til Baluba lekeland i Åsane, hvor barna lekte i timevis, kun avbrutt av
en vaffelpause.
Antall barn: 27

Barnas alder: 1-15

Antall voksne: 14

Antall familier: 14

Landbakgrunn: Irak, Iran, Kina, Norge, Polen, Portugal, Syria
Fredag 4.november: Familiekafé med pepperkakehus
Det ble bygget og pyntet et Robin Hood Hus til Pepperkakebyen, og alle familiene fikk prøve
å lage egne hus.
Antall barn: 18

Barnas alder: 1-13

Antall voksne: 13

Antall familier: 8

Landbakgrunn: Irak, Norge, Polen, Portugal, Syria, Ungarn, Uruguay
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Lørdag 5. november: Barnas kulturhus med Jubelblues og verksteder
Blueskonsert «Jubelblues» med Good Times Charlie, før barna kunne velge mellom leikaring
med Bondeungdomslaget Ervingen, kurs i «Minitrombone» og «Jungelinstallasjon» for de
minste
Antall barn: 13

Barnas alder: 1-13

Antall voksne: 8

Antall familier: 9

Landbakgrunn: Norge, Polen, Portugal, Spania, Syria
Torsdag 10.november: «Mummitroll i kulissene» på DNS
Barneforestilling på Den Nationale Scene
Antall barn: 30

Barnas alder: 4-13

Antall voksne: 18

Antall familier: 14

Landbakgrunn: Kina, Norge, Portugal, Spania, Syria
Fredag 11.november: Familiekafé med kurdisk mat
To mødre og en frivillig lagde Biriyani, kurdisk mat. Et barn lærte bort en strikketeknikk til
de andre barna.
Antall barn: 23

Barnas alder: 1-17

Antall voksne: 24

Antall familier: 10

Landbakgrunn: Irak, Marokko, Norge, Syria
Lørdag 12. november: Bading på AdO arena
Bading i svømmehallen med sklier, stupetårn m.m.
Antall barn: 21

Barnas alder: 3-13

Antall voksne: 12

Antall familier: 12

Landbakgrunn: Colombia, Kina, Latvia, Norge, Polen, Portugal, Spania, Syria
Fredag 18. november: Familiekafé med marsipanverksted
Enkel servering og marsipanverksted
Antall barn: 9

Barnas alder: 1-13

Antall voksne: 8

Antall familier: 4

Landbakgrunn: Irak, Syria
Lørdag 19. november: Glassfusing på S12 Galleri og verksted
To grupper på ca 10 personer hver laget flott glasskunst, med teknikken glassfusing
Antall barn: 20

Barnas alder: 4-13

Antall voksne: 13

Antall familier: 11

Landbakgrunn: Kina, Latvia, Norge, Polen, Portugal, Spania, Syria
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Fredag 25.november: Familiekafé
Felles måltid, før barna produserte metervis av julelenker i papir. Det ble avholdt en
konkurranse om å lage lengst lenke.
Antall barn: 14

Barnas alder: 0-13

Antall voksne: 12

Antall familier: 6

Landbakgrunn: Irak, Syria, Tyrkia
Lørdag 26. november: Juleverksted og Lysfesten
Nisse- og julekortproduksjon, julebrus og pepperkaker. Halvparten av familiene ble med til
Lysfesten, hvor det var konsert og fyrverkeri.
Antall barn: 16

Barnas alder: 5-13

Antall voksne: 17

Antall familier: 9

Landbakgrunn: Irak, Kina, Polen, Syria
Fredag 2.desember: Familiekafé med Empanadas og Kor
En av mødrene laget empanadas i samarbeid med frivillige, og koret Plica Vocalis holdt
julekonsert. Dette ble en minneverdig opplevelse for alle, da brannalarmen gikk idèt koret
entret kafèen, og 30 sangere sprang over gaten og startet konserten på fortauet.
Antall barn: 21

Barnenes alder: 1-17

Antall voksne: 21

Antall familier: 9

Landbakgrunn: Irak, Kina, Korea, Norge, Syria, Uruguay
Lørdag 3. desember: Pepperkakebaking og Pepperkakebyen
Barnene bakte og pyntet pepperkaker på Robin Hood Huset, før alle dro sammen til
Pepperkakebyen. Her kunne man se Robin Hood-pepperkakehuset sentralt plassert i byen,
og kose seg i rutsjebanen.
Antall barn: 26

Barnenes alder: 1-17

Antall voksne: 17

Antall familier: 13

Landbakgrunn: Irak, Kina, Latvia, Marokko, Polen, Norge, Syria
Fredag 9. desember: Familiekafé med filmvisning
Felles måltid, før barnene så filmen «Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa».
Antall barn: 26

Barnenes alder: 1-17

Antall voksne: 17

Antall familier: 13

Landbakgrunn: Irak, Kina, Polen, Syria, Uruguay

Årsrapport 2016 – Prosjekt: Aktiviteter for barn på RHH - Side 28 av 30

Søndag 11. desember: Skøyter i Bergenshallen
Alle møtte på Robin Hood Huset til felles frokost og matpakkesmøring fra kl.11-12, før felles
reise med bybanen til Bergenshallen. Her fikk alle leie skøyter, før felles retur til sentrum
kl.15.30.
Antall barn: 12

Barnenes alder: 2-15

Antall voksne: 8

Antall familier: 8

Landbakgrunn: Colombia, Irak, Kina, Latvia, Norge, Syria, Uruguay
Fredag 16. desember: Familiekafé
60 personer var samlet til felles måltid, før foreldre fikk anledning til å se på barneklær i 3.
etg, mens barnene pyntet Robin Hood Husets Juletre.
Antall barn: 33

Barnenes alder: 0-15

Antall voksne: 28

Antall familier: 21

Landbakgrunn: Afghanistan, Gambia, Irak, Kina, Marokko, Sri Lanka, Syria, Tyrkia
Lørdag 17. desember: Juleverksted og «Musikalske julekort» med BFUng
Varm sjokolade, frukt og pepperkaker, glanspapir, sakser og limstifter på Robin Hood Huset
før konserten. I Grieghallen fikk man høre flott musikk av Ungdomsharmonien, blant annet
til filmen «Snømannen», og se ballett fra «Nøtteknekkeren».
Antall barn: 32

Barnenes alder: 0-15

Antall voksne: 25

Antall familier: 15

Landbakgrunn: Afghanistan, Polen, Portugal, Norge, Spania, Sri Lanka, Syria
Fredag 23. desember: Familiekafé med formingsverksted
Felles måltid, før barna malte malerier i 3. etg
Antall barn: 32

Barnenes alder: 0-17

Antall voksne: 25

Antall familier: 15

Landbakgrunn: Afghanistan, Irak, Kina, Spania, Sri Lanka, Syria, Ukraina, Uruguay
Fredag 31. desember: Familiekafé med juletrefest
Felles måltid, før kaffe og kaker ble servert, og sanghefter ble delt ut. Alle foreldrene måtte
være med å synge, mens alle barna gikk rundt juletreet.
Antall barn: 15

Barnenes alder: 0-17

Antall voksne: 14

Antall familier: 8

Landbakgrunn: Afghanistan, Irak, Kina, Marokko, Syria
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Vedlegg 2: Oversikt over bidrag fra samarbeidspartnere i 2016
Samarbeidspartner
Akvariet i Bergen
Anonym giver
Anonym giver
Baluba lekeland
Bergen Filharmoniske
Orkester
Bergen Filharmoniske
Orkester
Bergen Kino
Bergen kommune
Bergen kommune
Den Nationale Scene
Den Nationale Scene
Fløien AS
Fløien AS
Fyllingsdalen teater
Galleri S12
Galleri S12
Hordaland Krins av
Norsk speiderforbund
Hordaland Krins av
Norsk speiderforbund
Hordaland Krins av
Norsk speiderforbund
KODE
Kulturoperatørene
Museum Vest
Kystmuseet
Museum Vest
Fiskerimuseet
Nordhordaland
Veteranbåtlag
Open Window
Theatre
Ulriken 643 AS
Universitetsmuseene i
Bergen
Sum verdi:

Beskrivelse
Fribilletter
Fribilletter til Bergen Kino
Liggeunderlag til Friluftsleirer
SFO-rabatt
«Roald Dahls Lille Rødhette»
«Musikalske julekort» Med BFUng
Skolerabatt
Grafittikurs på Elvetun Ungdomshus
Båttur til Haakonsvern
«Tonje Glimmerdal»
«Mummi i kulissene»
Fløibanen tur/retur billetter
Tursekk
«Robin Hood»
Rabatt på Glassfusingsverksted
Gavekort på glassblåsing for barn
som deltok på glassfusingsverksted
«Friluftsleiren» i uke 25, inkl. reise
og lommepenger til barna
«Friluftsleiren» i uke 32, inkl. reise
og lommepenger til barna
«Friluftsskolen» i uke 41

Antall
12
30
3
70
34

Verdi
Kr. 3.000,Kr. 3.500,Kr.
597,Kr. 3.375,Kr. 3.400,-

40 Kr.
113
9
16
37
50
90
24
53
33
20

4.000,-

Kr. 6.780,Gratis kurs
Kr.
800,Kr. 3.700,Kr. 5.000,Kr. 5.850,Kr. 4.800,Kr. 9.275,Kr. 4.000,Kr. 4.000,-

3 Kr.

6.510,-

5 Kr. 10.850,6 Kr.

4200,-

7 Kr.

700,-

15 Kr.

4.400,-

38 Kr.

1.440,-

15 Kr.

630,-

Halv pris på billetter til DS Oster

28 Kr

4.500,-

Rabatt på billetter

10 Kr.

450,-

Årskort til Ulriksbanen
Inngang
til
Kulturhistoriske
samlinger

10 Kr.
10 Kr.

9.600,300,-

Fri adgang til kunstmuseene i
Bergen
Førpremiere på «Kaptein Knurr og
Marineminemysteriet»
Inngang, tilrettelegging for grillfest
og aktiviteter, og kanopadling
Gratis inngang

Kr. 105.657,-
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