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1 Innledning
2020 har vært et annerledes og anstrengende år for hele det norske og globale samfunnet.
Som ellers i kriser ser vi at de som allerede har det vanskelig er de som rammes hardest.
For mange av Robin Hood Husets brukere har en allerede utfordrende hverdag blitt enda
tyngre.
Mange nye fjes har funnet veien til Robin Hood Huset i løpet av året som er gått, enten for å
søke hjelp, bruke nødvendige digitale verktøy eller komme seg ut av huset og finne et slags
fellesskap i et år preget av karantene og isolasjon.
Det har vært en krevende tid også for de ansatte ved Robin Hood Huset, hvor bekymring for
egen helse og strenge smittevernstiltak fra stat og kommune har preget hvordan vi jobber
for å kunne gi et godt tilbud til våre husvenner. Vi har måttet gjøre løpende justeringer i
våre tilbud etter nye retningslinjer og etter nye behov.
I tett samarbeid med Bergen kommune og med andre organisasjoner i frivillig ideell sektor
har vi bygget og formidlet kunnskap, opprettet tilbud og etter beste evne forsøkt å utfylle
hverandre slik at målgruppens eksisterende og nye behov har blitt møtt.
Vi er glade for at vi igjennom dette svært spesielle året har greid å holde døren til Robin
Hood Huset åpen, og kunnet tilby nye og gamle husvenner et pusterom på veien.

2 Om Robin Hood Huset
2.1

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. 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 kafé i 1. etasje, kontorer, samtalerom,
datarom og møtebord i 2, etasje, kontorer og undervisningsrom i 3. etasje, samt en
loftsetasje med lager og bytteloft for klær.
Stiftelsen Robin Hood Huset har ikke medlemskap eller registrering av brukere av huset,
men antall besøkende telles på daglig basis. Vi registrerer også antall frivillige som deltar i
driften av Robin Hood Huset. For prosjekt «Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på
Robin Hood Huset» er det etablert en interessentliste over foreldre som mottar ukentlige
eposter med informasjon om tilbudet.
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I 2020 har vi blant annet drevet kafétilbud, råd og veiledning, ferie- og fritidsaktiviteter for
barnefamilier, deltakelse gjennom frivillighet og gitt tilgang til datamaskiner og annet
teknisk utstyr.
Robin Hood Huset tilbyr også lån av lokaler til andre organisasjoner og legger til rette for
gruppebaserte aktiviteter, både i og utenfor Robin Hood Husets ordinære åpningstider.

2.2

Identitet og verdigrunnlag

Stiftelsen Robin Hood Huset bygger sin virksomhet på stiftelsens vedtekter og
verdidokument.
Stiftelsen er selveid, politisk uavhengig og livssynsnøytral. Stiftelsen driver Robin Hood
Huset, et rusfritt møtested, ressurs- og kompetansesenter for fattige og nettverkssøkende i
Bergen og omegn. Stiftelsen skal være en relevant og synlig samfunnsaktør innen sosial- og
velferdsspørsmål. Arbeidet vårt har som mål å begrense effektene av og bekjempe
fattigdom og utenforskap ved å jobbe på individ-, gruppe- og systemnivå.
For stiftelsen er det et sentralt prinsipp at alle som er knyttet til Robin Hood Huset er
deltagere og bidragsytere i et sosialt fellesskap, ikke givere eller mottagere. For å
synliggjøre dette har vi valgt betegnelsen “husvenn” for alle med tilknytning til Robin Hood
Huset; det være seg besøkende, frivillige eller givere.
Arbeidet til stiftelsen bygger på verdiene åpen, styrkende og bevisstgjørende. Huset er et
pusterom for mennesker som trenger et sted å møtes, bli sett, delta eller bare være, her og
nå og på livsveien. Derav slagordet «Robin Hood Huset – et pusterom på veien».
I 2020 har vi først og fremst hatt et mål om å holde huset fysisk åpent, og opprettholde flest
mulig av våre tilbud til de som trenger å komme til Robin Hood Huset. Gjennom strenge
smittevernstiltak og stor innsats fra ansatt og frivillig personale har vi kunnet tilby et åpent
møtested med tilpasset drift.
Vi har fokusert på å styrke de som faller utenfor gjennom å tilby næringsrik mat, et trygt og
sosialt oppholdsrom, råd og veiledning og tilgang til grunnleggende digitale verktøy til alle
som har hatt behov for dette.
Vi har også jobbet bevisstgjørende gjennom å spre informasjon og kunnskap om smittevern,
rettsendringer og tiltak til våre husvenner, og gjennom å synliggjøre de særlige
utfordringene enkelte grupper har stått i under nedstengningene gjennom dialog med
offentlige myndigheter, andre organisasjoner og i media.
Gjennom vårt Robin Hood Husets samlede arbeid bygger vi kunnskap og et fellesskap som
gir den enkelte og grupper kunnskap og makt til å endre både sin egen situasjon og
samfunnet.
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3 Aktivitet i 2020
3.1

Åpningstider

Møtestedet Robin Hood Huset har i perioden 1.januar -15.mars vært åpent mandag-fredag
fra kl. 9.30-kl.16.00, med unntak av helligdager. I tillegg har det vært arrangert familiekafé
og utflukter i helger og skoleferier.
Hver første mandag i måneden har huset holdt stengt med unntak av husmøte for å gjøre
rom for utvidet personalmøte, veiledning i personalgruppen og felleslunsj for de frivillige.
Husmøtet er en arena hvor alle husvenner; brukere, frivillige, bidragsytere og ansatte,
månedlig inviteres til å komme med innspill og forslag, samt være med på å diskutere og
påvirke driften av huset. 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. Det jobbes kontinuerlig med å tilpasse formen på husmøtene for å sikre
størst mulig deltakelse inkludering. I dag inviteres interesserte deltakere til å komme med
skriftlige forslag og tema på papir i kaféen eller på mail, muntlig til de ansatte eller direkte
på møtet.
I perioden 16.mars -31.desember har de generelle åpningstidene vært justert til mandagfredag kl. 10.00-15.00. Bakgrunnen for dette har vært behovet for økt renhold og økt
møtevirksomhet i personalgruppen. Imidlertid gikk vi i perioden april-august bort fra å
holde huset stengt første mandag i måneden, og har i tillegg holdt huset åpent de fleste
helligdager i påsken, pinsen og julen 2020.
Familiekafé og aktiviteter på huset i helger og skoleferier har måttet utgå etter 16.mars
2020. Imidlertid har huset arrangert en rekke aktiviteter for familier utenfor Robin Hood
Huset i denne perioden, se punkt 3.2.4 for en nærmere beskrivelse.

3.2

Prosjekter og tiltak

3.2.1 Kjøkken og kafé
Kaféen på Robin Hood Huset startet som et sosialt tiltak hvor mennesker kunne møtes over
en kopp kaffe og enkel felleslunsj. Å kunne gå på kafé for å spise noe, ta en kopp kaffe eller
te, lese en avis og møte andre mennesker har blitt en normal og betydningsfull del av norske
byboeres hverdag og har i stor grad tatt over for de uformelle kaffebesøkene i hjemmet.
Flere og flere sosiale arenaer flytter over i den kommersielle delen av samfunnet.
Kafétiltaket på Robin Hood Huset har utviklet seg mye, fra de gamle lokalene i
Hollendergaten til nye lokaler i Magnus Barfotsgate i 2013, og deretter ved en
totalrenovering høsten 2019. I dag er kaféen på Robin Hood Huset et fullverdig gratis
alternativ til de kommersielle sosiale møteplassene i Bergen, og er et pusterom på veien for
økonomisk og sosialt vanskeligstilte.
Kafédriften skal også være en sosial og ivaretagende møteplass. Gjester skal føle seg
velkomne til å sitte i fred eller være i dialog med andre gjester og personale. Den gir
mennesker som av forskjellige årsaker er utenfor arbeidslivet mulighet til å være
virksomme, bruke sine evner og tilegne seg kompetanse og erfaring som oppleves som
nyttig ut fra den enkeltes situasjon og ønsker gjennom frivillig arbeid.
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I tillegg til det sosiale aspektet har kaféen et mål om å servere god og næringsrik mat og
samtidig bekjempe matsvinn i samfunnet. Det oppnår vi gjennom å benytte råvarer som
ellers ville blitt kastet gjennom samarbeid med Matsentralen Vestland, Coop Extra
Håkonsgaten og flere grossister, kaféer og andre nærinsmiddelaktører i regionen. Kaféen
bruker i underkant av 1 000 kr i uken til supplerende innkjøp, og man kan med trygghet si
at hoveddelen av måltidene som serveres i kaféen er laget av mat som ellers ville blitt kastet.
Kafédriften i 2020 har vært sterkt preget av situasjonen knyttet til covid-19 og tiltak for å
bekjempe pandemien. Vi har måttet kutte ned på antall sitteplasser i kaféen og antall
frivillige på jobb, innført strenge rutiner for renhold og bruk av munnbind, samt ført
smittesporingslister når dette har vært anbefalt eller påkrevd av regjeringen eller
kommunen. Det har vært utfordrende å ivareta både besøkende og frivilliges behov under
disse forutsetningene. Vi har imidlertid sett at kaféen har vært desto viktigere for våre
husvenner i året som har gått, da mange andre sosiale arenaer har falt bort og flere har fått
en vanskeligere økonomisk situasjon under pandemien. Med unntak av 1,5 dager har vi
holdt kaféen åpen alle ordinære hverdager, og på flere helligdager enn vi normalt sett
holder åpent. Nøkkeltall for kjøkken og kafé i 2020:
Antall besøkende: 13 949
Maks besøkende på en dag: 148
Snitt besøkende på en dag: 55
Maks besøkende i uken: 624
Snitt antall besøkende i uken: 226

Antall frivillige i perioden: 63
Antall nasjonaliteter: 32
Aldersspenn: 20-72
Kjønnsfordeling: 65% kvinner, 35% menn

Antall måltid servert: 25 108
Snitt antall måltid per besøk: 1,8
Snitt antall måltid i uken: 474
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2020, se Appendix A – Årsrapport
2020 for kjøkken og kafé på Robin Hood Huset.

3.2.2 Frivillighetskoordinator
Stiftelsen Robin Hood Huset har siden 2015 drevet prosjektet «Frivillighetskoordinator på
Robin Hood Huset». I 2016 ble det inngått en avtale med Kvalifondet om videreutvikling og
finansiering av prosjektet. Frem til og med 2020 fullfinansierte Kavlifondet prosjektet før
de trekker seg gradvis ut fra og med 2021.
Robin Hood Huset er avhengig av en stor og stabil frivilligbase for å kunne gi et godt tilbud
til våre mange husvenner. Det er derfor ansatt en frivillighetskoordinator i full stilling som
primært arbeider med å skape gode rammer for medvirkning og inkludering gjennom
frivillig arbeid, samt styrke tilbudet av og kvaliteten på frivillig drevne tilbud på Robin Hood
Huset. Frivillighetskoordinator står blant annet for rekruttering og oppfølging av frivillige
medarbeidere, bemanning og organisering av de frivillig drevne tilbudene på huset og
administrering av diverse samarbeidsavtaler med kulturliv og andre private aktører.
De frivillige står for en betydelig andel av husets drift, enten selvstendig eller i samarbeid
med de ansatte, herunder kafé, kurs, yoga/pilates og familieaktiviteter. De ulike aktivitetene
krever frivillige med et vidt spenn i faglig og personlig kompetanse som
frivillighetskoordinator må ta hensyn til. Målgruppen for tiltaket som helhet er personer
bosatt i Bergen med inkluderingsmessige, sosiale- eller økonomiske utfordringer, med
særlig fokus på innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet.
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Frivillighetskoordinator har også ansvar for å organisere de frivillig ledede språkkursene
på Robin Hood Huset. Gode norskkunnskaper er en forutsetning for integrering og
deltakelse i norsk arbeidsliv og samfunnsliv.
I 2020 har det vært svært utfordrende å arrangere norskkurs for vår målgruppe. Kursene
ble innstilt 13. mars som følge av pandemisituasjonen. Vi gjorde forsøk på å overføre
kursene til den digitale plattformen «Whereby», men dette viste seg å være utfordrende.
Svært mange av elevene ved kursene mangler verktøyene og/eller kunnskapen som trengs
for å ha utbytte av digitale læringsplattformer. Det var også en stor utfordring for flere av
de frivillige kursholderne, særlig blant de eldste.
Høsten 2020 startet vi opp nye kurs med fysisk oppmøte i tråd med gjeldende anbefalinger
for smittevern. Det ble satt et maksantall på 9 elever per klasse og bare fire klasser i norsk
– A1, A2, B1 og B2. Antallet kurs og størrelsen på klassene er styrt av romkapasiteten på
huset og behovet for grundig renhold mellom hver klasse som benytter seg av lokalene. For
høstsemesteret valgte vi å prioritere elever som fikk vårsemesterets kurs avbrutt som følge
av covid-19.
Antall kurs i vårsemesteret: 6
Antall kursplasser: 92
Antall frivillige kursholdere: 19

Antall kurs i høstsemesteret: 4
Antall kursplasser: 36
Antall frivillige kursholdere: 12

I 2020 har vi hatt et særlig fokus på oppfølging og ivaretakelse av frivillige, særlig fordi
mange frivillige opplevde å få sitt frivillige engasjement redusert eller satt på pause, eller
fått endrede oppgaver som følge av pandemien. Erfaringen er at vi på tross av dette har klart
å bevare et stort antall frivillige som er med stiftelsen videre.
Høsten 2020 besluttet vi at «Klesloftet» skal avvikles. «Klesloftet» har vært en gratis
bruktbutikk for klær hver uke. Tanken bak har vært å tilby besøkende en kostnadsfri
shopping-opplevelse, og å tilby økonomisk vanskeligstilte gode, varme klær. Ordningen om
utdeling av klær har imidlertid aldri passet godt inn i Robin Hood Husets verdier og
arbeidsmetode, og tilbudet har i perioder vært konfliktfylt mellom gjester og frivillige. I
både andre og tredje kvartal har klesloftet holdt stengt for besøkende av hensyn til
smittevern og det har vært beskjeden etterspørsel i perioden. Møllaren Frivilligsentral har
startet opp et lignende tilbud høsten 2020 som vi opplever at i stor grad dekker behovet for
vår målgruppe.
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2020, se Appendix B – Årsrapport
2020 for Prosjekt – frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset.

3.2.3 Råd og veiledning for fattige tilreisende fra EU
Stiftelsen har siden 2013 drevet rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU og EØSområdet. Tiltaket har som formål å begrense antallet personer i Bergen som må livnære seg
ved tigging og gatearbeid gjennom å tilby kvalifisert råd og veiledning til gatearbeidere,
arbeidssøkende og andre tilreisende fra EU/EØS i prekære situasjoner. Tiltaket fokuserer
på veiledning i arbeidsliv og eventuelt oppfordring til retur, å bekjempe utnyttelse og
arbeidslivkriminalitet, samt å bedre fattige tilreisende sin posisjon og stilling i
arbeidsmarkedet. I tillegg har stiftelsen påtatt seg et ansvar for å bygge og formidle
kunnskap om de forhold og problemstillinger som blir synlige for oss i målgruppen, basert
på det særegne perspektivet stiftelsen får tilgang til.
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Rådgivningstiltaket på Robin Hood Huset har en stor og etablert kontaktflate som bygger
på husets øvrige tilbud: Kafé med matservering, bytteloft for klær, kurs, datamaskiner,
oppholdsrom, toalett m.m. Alle tilbud ved Robin Hood Huset er gratis. Husets brukere viser
stor tillit til personalet, både de brukerne som tilfaller prosjektets målgruppe og i
brukergruppen generelt.
2020 har vært betydelig preget av utfordringer knyttet til korona-pandemien, som har
krevd endringer i drift og ført til særskilte utfordringer for rådsøkende. Ved Robin Hood
Huset har tilbud om kurs måtte stenges midlertidig ned i perioder og bytteloftet blitt
avviklet. Det er også satt restriksjoner i antall som kan oppholde seg på huset til enhver tid.
Få aktører, være seg offentlige eller ideelle, har tilbudt veiledning ved fysisk oppmøte siden
midten av mars, og av de som har kommet på banen er det få som kan tilby et møte uten
avtale (drop-in). Ved Robin Hood Huset har vi tilrettelagt for rådgivning med fysisk
oppmøte på en måte som ivaretar hensyn til smittevern. Vi har under hele perioden vært
tilgjengelig for både timeavtaler og drop-in. Vi er blitt oppsøkt av flere nye personer, og
mange som er kjent for oss fra tidligere har i større grad søkt bistand fra oss i møte med
offentlige systemer når de ikke har kunnet få personlig veiledning ved oppmøte i det
offentlige.
Det har blitt arbeidet mye med å bistå fattige tilreisende med hjemreise, sikring av bolig og
smittemessig trygge forhold, samt å bistå personer fra EØS, tredjeland og Norge i sin
kontakt med NAV og andre offentlige myndigheter.
Stiftelsen har hatt tett dialog med lokale myndigheter og med andre frivillige aktører under
pandemien, og har kunnet utveksle informasjon og koordinere tilbud. Kommunikasjonen
har blant annet gjort det mulig å utvikle strategier for å møte ulike vanskeligstilte gruppers
behov.
I prosjektåret 2020 er det til sammen blitt gjennomført 1005 loggførte råd- og
veiledningssamtaler på Robin Hood Huset, i tillegg er det lagt ned et vesentlig miljøarbeid i
form av tilstedeværelse og uformelle samtaler i kafé og oppholdsrom. 56% av de loggførte
samtalene har vært med EØS-borgere, og en betydelig andel av tredjelandsborgere som har
benyttet rådgivningstilbudet omfattes av EØS-regelverket som familiemedlem.
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2020, se Appendix C – Årsrapport
2020 for «Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS».

3.2.4 Ferie- og fritidsaktiviteter for barnefamilier
Robin Hood Huset har siden 2015 tilbudt og videreutviklet et aktivitetstiltak rettet mot
økonomisk vanskeligstilte barnefamilier. Tiltakets hovedmålsetning er å tilby et gratis,
positivt og meningsfylt ferie- og fritidstilbud hvor barn kan delta sammen med sine
betydningsfulle voksenpersoner. Tiltaket fremmer inkludering gjennom aktiv deltakelse, og
gir familier mulighet til å utvide sine sosiale nettverk. Alle som deltar i Robin Hood Husets
aktiviteter er deltagere og bidragsytere i et sosialt fellesskap, ikke mottagere. Dette bidrar
til inkludering og bygger deltagerkompetanse som også kan overføres til andre arenaer.
Barn deltar sammen med sine foresatte, slik de normalt gjør utenfor organiserte tiltak, noe
som bidrar til å opprettholde og styrke barnets viktigste relasjon og familiens felles
referansegrunnlag.
Fra 1. mars 2020 har tiltaket blitt driftet med en koronarelatert tilleggsbevilgning fra
Bergen Kommune, da tiltaket ikke ble innvilget tilskudd fra Bufdir for tilskuddsåret 2020,
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samt tilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde og BKK. Bergen Kommune fremsatte for
2020 en prioritert liste med 40 tiltak ovenfor Bufdir, hvorav nr. 1-28 hadde særlig
anbefaling, basert på direktoratets retningslinjer og kriterier, samt egne målsettinger i
planarbeid for barn, unge og deres familier. Tiltaket «Fritids- og ferieaktiviteter for
barnefamilier på Robin Hood Huset» var innstilt som nr. 26 på prioriteringslisten, og fikk
ikke støtte for tilskuddsåret 2020. Ustabilitet i finansieringen innebærer en uforutsigbarhet
for ansatte, frivillige og for deltakerne i tiltaket.
I tillegg har Bergens kulturelle aktører bidratt betydelig i form av gratis og rabatterte
billetter til diverse aktiviteter.
I 2020 har vi arrangert 70 familieaktiviteter, hvor 316 barn fra 173 familier har deltatt med
186 foreldre eller andre viktige voksenpersoner.
Tiltaket måtte i en periode stenge ned som følge av strenge smittevernrestriksjoner fra
myndighetene fra og med 12. mars, som gjorde det umulig å gjennomføre planlagte
aktiviteter frem til skolens sommerferie. I løpet av våren 2020 har derfor mange aktiviteter
utgått. Vi startet opp med aktiviteter igjen 23. juni, med en ny nedstengning i uke 37-38 og
i uke 45-47 grunnet høy smitte i Bergen.
I vårt sommerferietilbud for vanskeligstilte barnefamilier ble det planlagt og gjennomført
to aktiviteter i uken sentralt i Bergen, samt et større sommerferieprosjekt hvor totalt 40
familier fikk reise på en 4-netters ferie på Voss. Første gruppe med fem familier reiste på
ferie onsdag 24. juni, og de siste fem familiene reiste onsdag 12. august. Etter sommerferien
var vi tilbake til ordinær skolerute i uke 34 hvor vi har klart å tilby aktiviteter hver lørdag
og søndag.
Tiltaket har måttet holde stengt av smittevernsmessige årsaker i til sammen 17 uker.
Likevel har flere barn deltatt på Robin Hood Husets aktiviteter i 2020 enn i 2019.
For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2020, se Appendix D – Årsrapport
2020 for «Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset».

3.3

Formidling

I kjerneverdien «bevisstgjørende» som Robin Hood Huset jobber etter ligger det et mål om
å bygge og formidle kunnskap om målgruppen og om samfunnet, og til målgruppen,
forvaltning, beslutningstakere, utdanningsinstitusjoner og den generelle befolkningen.
Blant virkemidlene vi ofte bruker i formidling er rapportering om arbeidet i stiftelsen, åpne
møter og debatter for målgruppen og for den generelle befolkningen, samarbeid og dialog
med offentlig forvaltning, politikere og andre organisasjoner i fattigdoms- og
migrasjonsfeltet, samt samarbeid med utdanningsinstitusjoner i form av foredrag og
mottak av studenter til gjennomføring av praksis.
I 2020 har det ikke latt seg gjøre å avholde åpne møter og arrangementer for våre husvenner
eller for et bredere publikum. Flere informasjonsmøter har vært planlagt, men har blitt
utsatt eller avlyst på grunn av restriksjoner knyttet til smittevern.
Vi har gjort forsøk på å digitalisere deler av vår virksomhet, særlig språkkurs, og har erfart
at de som benytter våre tilbud i liten grad har tilgang til nødvendige verktøy og/eller
mangler digital kunnskap for å nyttiggjøre seg slike tilbud.
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Dialogen med kommune, politikere og øvrig organisasjonsliv i 2020 har vært svært tett. I
perioder har stiftelsen vært i daglig kontakt med ledere for etat for sosiale tjenester og med
seksjon for sosial, velferd og inkludering. Formålet har vært å gi hyppige oppdateringer på
situasjonen for økonomisk vanskeligstilte i Bergen under pandemien, særlig i de første
månedene etter nedstengning av samfunnet i mars 2020, da de aller fleste offentlige og
private tilbud til denne gruppen stengte dørene.
Vi har vært en synlig stemme i mediebildet også i 2020, hvor vi har uttalt oss til pressen i
minst 14 saker, hatt 2 egenproduserte tekster i avisene og vært del av minst 44 oppslag i
ulike nyhetsredaksjoner.
I 2020 har vi opprettholdt samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og tatt imot en
student i sosialt arbeid til tredjeårspraksis, tatt imot førsteårsstudenter til omvisning og
foredrag om Robin Hood Huset samt som forelesere på masterstudiet i sosialt arbeid og på
sykepleierstudiet.

3.4

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 vederlagsfritt når det gjelder organisasjoner/grupper som arbeider for samme
formål eller målgruppe som Robin Hood Huset.
Wayback Bergen er en stiftelse som jobber for at straffedømte kan leve et liv uten
kriminalitet og rusmisbruk. De låner kaféen til fellesmiddag en gang i uken på kveldstid.

4 Økonomi
Stiftelsens virksomhet har gjennom de siste ni årene vært gjennom en periode med
vedvarende vekst i aktivitetsområder, brukere, frivillige og lønnede medarbeidere. I 2011
hadde stiftelsen totale driftskostnader på 1 782 263, for 2020 beløp de totale driftsutgiftene
seg til 7 190 132, en vekst på over 300 prosent. Veksten i kostnadene reflekterer utover den
allmenne kostnadsveksten økningen i aktivitet og kvalitet på Robin Hood Husets tilbud.
Veksten har vært muliggjort gjennom prosjektorganisering og – finansiering over
øremerkede tilskuddsordninger, økt driftsstøtte fra Bergen kommune og betydelige bidrag
fra Kavlifondet, Stiftelsen Anna Jebsens Minde og andre private bidragsytere. Da vi gikk inn
i 2020 visste vi at vi stod foran et utfordrende år da det langvarige samarbeidet med
Kavlifondet om «Prosjekt Frivillighetskoordinator» gikk inn i sitt siste år, samtidig som
finansieringssituasjonen for «Prosjekt Ferie- og fritidsaktiviteter for barnefamilier» var
usikker. I tillegg er det en vedvarende utfordring at drifts- og prosjekttilskudd fra Arbeids
og velferdsdirektoratet ikke justeres tilsvarende lønns- og kostnadsvekst, og at det reelle
tilskuddet dermed blir lavere fra år til år.
I en liten organisasjon som Robin Hood Huset der under halvparten av inntektene er frie og
relativt forutsigbare driftstilskudd vil det alltid være utfordrende å sikre tilstrekkelig
økonomi til å videreføre etablert aktivitetsnivå. Vi er i denne situasjonen svært takknemlige
for at Bergen kommune ser verdien av å videreføre det viktige arbeidet med koordinering
av det frivillige bidraget i stiftelsen som en fast ansatt frivillighetskoordinator muliggjør, og
har fulgt opp bortfallet av finansiering fra Kavlifondet med en økning av driftstilskuddet
med kr 350 000 for 2021. Stiftelsens arbeid når også økonomisk vanskeligstilte i Bergens
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omegnskommuner og vi er takknemlige for at Vestland Fylkeskommune anerkjenner dette
gjennom å de siste årene ha ytt et driftstilskudd på kr 200 000 til vårt arbeid.
Bergen kommunes tilleggsbevilgning på en million kroner til stiftelsens arbeid for barn og
unge og to betydelige bidrag fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde på til sammen tre hundre
tusen kroner har i et år preget av mange nedstengte tilbud gjort det mulig for oss å tilby et
stort og godt ferie- og fritidstilbud til vanskeligstilte barnefamilier til tross for bortfall av kr
520 000 i tilskudd fra Bufdir for 2020. For 2021 er Robin Hood Husets tiltak rettet mot
vanskeligstilte barnefamilier innstilt som nummer to på Bergen kommunes
prioriteringsliste ovenfor direktoratet og vi føler oss dermed relativt trygge på tiltakets
finansiering i kommende prosjektperiode.
Private bidragsytere har i 2020 sørget for en større oppgradering av Robin Hood Husets
tekniske installasjoner i form av nye audio/video-systemer i samtlige etasjer for
undervisning, kulturformidling og møter. Stiftelsen har også mottatt betydelige frie
gavemidler der deler har gått til drift og resten blir satt av til å møte fremtidige behov.
Robin Hood Huset driver i utgangspunktet ikke sin virksomhet med mål om å generere
overskudd. Like fullt har vi i 2020 oppnådd et positivt driftsresultat på kr 350 848, som i all
hovedsak skriver seg ikke øremerkede gaver fra privatpersoner og selskaper, størrelsen på
gaver som tilflyter stiftelsen varierer mye fra år til år og årets resultat settes av som økt
egenkapital som senere vil kunne benyttes til å finansiere deler av driften.

____________________
Marcos Amano,
Daglig leder
Stiftelsen Robin Hood Huset
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Forord
2020 har vært et utypisk år. Den pågående covid-19 pandemien preger hvordan Robin Hood
Huset kan drive sine tiltak og denne årsrapporten vil reflektere hvordan tiltaket for kjøkken og
kafé har imøtekommet utfordringene vi har stått i dette året. Rapporten sin oppbygging viser til
målsetningene for kjøkken og kafé-arbeidet, tiltakene for å nå dem, samt evaluering av hvordan
ulike mål og delmål har fungert. I tillegg vil rapporten gi nøkkeltall for 2020.
For Robin Hood Huset har det vært viktig å kunne holde åpent under de forutsetningene at de
som kommer innom denne døren skal ha et så trygt besøk som mulig – både husvenner, frivillige
og ansatte. I den daglige driften av Huset er smittevernstiltakene godt synlig i kjøkken og
kaférommet. Kaféen er første møtet med Huset for alle som besøker oss, og det er her vi virkelig
får være et sosialt pusterom. Behovet for et sosialt pusterom har kanskje vært viktigere enn
noensinne dette foregående året. Vi har valgt å holde dørene åpent hele året samtidig som vi også
har vært tydelig på å opprettholde strenge smittevernstiltak.
Sitteplassene i kafeen er redusert fra 43 til 15. De ansatte og frivillige på kjøkkenet har på seg
munnbind og vi har pleksiglass over serveringsdisken. Renhold og tilgang til munnbind og
desinfeksjon er økt. I tredje kvartal av 2020 opplevde Bergen en økt smittetopp og innførte nye
lokale smittevernstiltak. For serveringssteder innebar dette at det ble stilt krav til å legitimere og
registrere alle våre gjester. I praksis har dette betydd at ‘kaféen som ikke stiller spørsmål’ har
vært nødt til å sende bort gjester som ikke har eller ønsker å vise noen form for legitimasjon. Slike
problemstillinger har vært utfordrende, og jeg vil i denne rapporten redegjøre for endringer som
har blitt gjort og utdype om hvordan de nødvendige smittevernsrestriksjonene har aktualisert
refleksjoner om formålet til kaféen og kjøkkenet.
Samtidig ser vi at 2020 har vært et år der kaféen på Robin Hood Huset har aktualisert seg for flere
nye husvenner. Året har vært en økonomisk og sosial påkjenning for mange, og når faste
holdepunkt har opphørt har vi opplevd at mennesker som ikke før har anvendt seg av våre tiltak
har benyttet seg av vår åpne dør.
22.01.2021, Bergen
Malin Kleppe
Tiltaksleder for kjøkken og kafé / miljøarbeider
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Kjøkken og kafé - mål og delmål:
Det overordnede formålet med kjøkken og kaféarbeidet er å skape en åpen møteplass som er et
pusterom på veien for mennesker som lever i økonomisk vanskelighet. Arbeidet har to
hovedmål med tilhørende delmål. Delmål 1.4, og 2.4 er nye delmål for 2020.
1

Drive en åpen og inkluderende kafé
1.1 Tilby en kaféopplevelse av god kvalitet
1.2 En sosial og ivaretagende møteplass
1.3 Oppfølging og ivaretagelse av frivillige
1.4 En trygg kafé og kjøkken under Covid-19 pandemien

2

Bidra til å unngå matsvinn og bedre ernæring og matopplevelser for økonomisk
vanskeligstilte
2.1 Bekjempe matsvinn
2.2 Trygg drift gjennom ivaretakelse av matsikkerhet
2.3 Tilby god, tiltalende og næringsrik mat til økonomisk vanskeligstilte
2.4 Inspirere frivillige til å bli kunnskapsleverandører i matlagingen

Nøkkeltall for 2020:
Antall besøkende: 13 949
Maks besøkende på en dag: 148
Snitt besøkende på en dag: 55
Maks besøkende i uken: 624
Snitt antall besøkende i uken: 226

Antall måltid servert: 25 108
Snitt antall måltid per besøk: 1,8
Snitt antall måltid i uken: 474

Antall frivillige i perioden: 63
Antall nasjonaliteter: 32
Aldersspenn: 20 - 72
Kjønnsfordeling: 65 % kvinner, 35 % menn
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Mål 1: Drive en åpen og inkluderende kafé
Beskrivelse av målsetning
Å kunne gå på kafé for å spise noe, ta en kopp kaffe eller te, lese en avis og møte andre mennesker
har blitt en normal og betydningsfull del av norske byboeres hverdag og har i stor grad tatt over
for de uformelle kaffebesøkene i hjemmet. Flere og flere sosiale arenaer flytter over i den
kommersielle delen av samfunnet, og i takt med den allmenne velstandsutviklingen har de
opplevde kravene til hva som er greit å invitere gjester til i hjemmet økt. Kaféer og restauranter i
Bergen har endret seg både i form av interiør og variasjon av hva som serveres. En liten, men
økende andel av befolkningen har ikke fått tatt del i utviklingen og opplever å sakke akterut i
kjøpekraft og mulighet til å benytte seg av kommersielle tilbud og tjenester.
Kaféen på Robin Hood Huset har som formål å tilby et gratis alternativ til de kommersielle sosiale
møteplassene i byen vår og være et pusterom på veien for økonomisk og sosialt
vanskeligstilte. Kafédriften skal gi mennesker som av forskjellige årsaker er utenfor arbeidslivet
mulighet til å være virksomme, bruke sine evner og tilegne seg kompetanse og erfaring som
oppleves som nyttig ut fra den enkeltes situasjon og ønsker.

Delmål 1.1: Tilby en kaféopplevelse av god kvalitet
Kaféen på Robin Hood Huset har som mål å være nabolagskaféen for den som ikke kan ta seg råd
til å gå på kafé, kantinen for den som ikke har en jobb eller et studiested å gå til, og møtestedet
for den som ellers kan føle seg utenfor. Kaféen er et sosialt rom for å møte venner, et rom for å
lese aviser og et rom for gode måltid gjennom dagen. De som benytter kaféen skal kunne føle seg
verdsatt og likeverdig med andre i samfunnet, derfor er det viktig for oss at kaféen i størst mulig
grad tilbyr en opplevelse og kvalitet på linje med tilsvarende kommersielle tilbud, og at den
eneste merkbare forskjellen er at man ikke betaler.

Tiltak for å nå delmålet

Vi vil at våre gjester skal
oppleve kvalitet i måten
maten
er
presentert og
tilberedt og i kaféens
utforming. Kjøkkenet bruker
tid
på
innbydende
presentasjon av maten og god
service.
Presentasjonen er
viktig for å skape en
opplevelse
for
våre
husvenner som tydeliggjør at
Robin Hood Huset sin kafé
ikke bare er til for å stilne
sulten, men et sted som måler
seg med kommersielle tilbud.
Selv om vår mat er gratis, skal
det ikke gå på bekostning av
kvaliteten av måltidet.
Kaférommet og kjøkkenet gjennomgikk en helrenovering høsten 2019. Ved å investere i estetisk
vakre materialer av høy kvalitet er kaférommet blitt et innbydende og koselig lokale som kan
sammenlignes med de beste kommersielle kaféene i byen. Også dette bidrar til opplevelsen av
inkludering i samfunnslivet.
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Hver morgen settes det ut ferske dagsaviser. Våre gjester kan daglig lese BA, BT, Aftenposten,
Dagens Næringsliv, Klassekampen og Vårt Land. I tillegg får vi Le Monde, Dag og Tid, Utrop og
Klar Tale ved utgivelse. Et bredt utvalg av aviser og tidsskrift er med på å gjøre kaféen til et
uformelt og hyggelig sted å oppholde seg, alene eller sammen med andre.
Evaluering av måloppnåelse og veien videre
Tiltaksleder og de frivillige på kjøkkenet har gjennom 2020 servert næringsrik og
appetittvekkende mat, presentert på en innbydende måte. Kaférommet er vakkert innredet i
materialer av høy estetisk kvalitet, og aviser har vært tilgjengelig gjennom hele perioden.
Kaférommet er imidlertid sterkt preget av gjeldende smittevernsrestriksjoner, som igjen
påvirker opplevelsen (se utdypning under delmål 1.4). I kaféen er det kun lov å oppholde seg 15
gjester til enhver tid for å sikre avstand, og blir det flere må tiltaksleder be noen gå. Når det er
fullt setter vi opp et sperrebånd i inngangsdøren. Det er satt opp bånd ved inngangen som fører
gjestene til disken for registrering, og vi tilbyr munnbind til alle besøkende. På gulvet er det
klistremerker som oppfordrer til en meters avstand. Mellom kaférommet og kjøkkenet er det satt
opp pleksiglass, og kjøkkenpersonalet er alle ikledd munnbind. Dette er smittevernstiltak vi har
vurdert som nødvendig for å kunne oppnå hovedmålet vårt om å holde kaféen åpen i en pågående
pandemi. Tiltakene påvirker kaférommet i en retning vi ikke ønsker, men er nødvendige så lenge
smitten vedvarer.

Delmål 1.2 En sosial og ivaretagende møteplass
For kafeen på Robin Hood Huset er det et tydelig mål at alle som kommer inn i kafeen skal føle
seg velkomne, og bli møtt med smil og varme fra både ansatte og frivillige. Besøkende husvenner
med spørsmål eller tilbakemeldinger skal møtes av serviceinnstilt personale. Akkurat som på den
faste nabolagskaféen skal Robin Hood Huset sin kafé kunne være en plass der man møter kjente
ansikter og et sted man kan bli kjent med nye mennesker rundt et måltid. En kan også oppleve å
føle seg ivaretatt gjennom å få være i fred alene, så selv om kaféen legger til rette for sosial
samhandling er det også mulighet for å sitte uforstyrret.
Under pandemien vi har sett et behov hos våre husvenner for et trygt sted å være når verden
rundt oppleves kaotisk og utrygg. Flere av våre husvenner er bostedsløse, uten fast bopel eller
trangbodde, og har ikke kunnet følge oppfordringen om å ‘holde seg hjemme’. Husvenner som har
‘holdt seg hjemme’ de første månedene av pandemien begynte etter hvert å komme tilbake da de
følte seg ensomme isolert i boligene sine.
Hvordan skal man ivareta et sosialt rom når det er en smittesituasjon som oppfordrer til avstand
for å hindre spredning? Denne problemstillingen har vi jobbet aktivt med i tiltaket for kjøkken og
kafé på Robin Hood Huset for å kunne ivareta både trygghet og sosiale behov for mennesker med
begrenset nettverk og økonomiske midler.
Tiltak for å nå delmålet
På Robin Hood Huset jobber vi bevisst med å bygge ned forskjellene mellom dem som produserer
og serverer mat, og dem som konsumerer. Tiltaksleder jobber med dette budskapet både med
frivillige og husvenner. Vår kafé er ikke konstituert av ‘snille givere’ og ‘passive mottakere’, men
er en felles arena hvor vi alle kan styrke oss sammen. Det er derfor viktig i vår forståelse av oss
selv å presisere at kaféen ikke er et dagsenter, suppekjøkken eller varmestue. Vi driver ikke med
oppdragervirksomhet mot gjestene – men vi møtes i solidaritet som verdige likemenn.
Under covid-19 pandemien har det vært viktig for oss å holde fast ved at våre gjester skal kunne
oppholde seg i kaféen så lenge de har behov for, og ikke skal møte tidsrestriksjoner som del av
smittevernstiltakene. I vår daglige praksis ser vi at behovet for et godt oppholdsrom, sosiale
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møter og utveksling av erfaringer er viktigere for våre husvenner enn øyeblikksbehovet for mat.
Selv om pandemien har endret hvordan vi kan være sosiale med hverandre, har den også
krystallisert ut viktigheten av at kaféen på Robin Hood Huset er en sosial og ivaretakende
møteplass.
Avgjørelsen om å ikke ha tidsrestriksjoner for besøkende er også en del av samspillet med andre
ideelle aktører i byen. For eksempel har Blå Kors og hvite bånd dagsenter, som ligger få minutt
unna, fokusert på å tilby middag til flest mulig med begrensning på hvor lenge man kan sitte.
Mange av våre husvenner forteller at de både har benyttet seg av Blå Kors sitt mattilbud og vårt
sosiale pusterom, og at disse har utfylt hverandre.
Det skal nevnes at vi i løpet av pandemien også har opplevd et økt uttrykt behov for mat av
materielle årsaker. Flere har kontaktet oss for å spørre om det er mulig å hente matvarer og
ferdige retter. Dette er nærmere redegjort for under tiltaksdelen for mål 2.3.
Et ledd i å være en sosial og ivaretagende møteplass er at alle husvenner skal få kjenne eierskap
til Robin Hood Huset, og bidra så mye som de selv ønsker eller evner. Husmøtet som avholdes
den første mandagen i hver måned er en av måtene vi legger til rette for dette. Husmøtet er en
arena for deltakelse for alle husvenner, det vil si gjester, frivillige, ansatte og andre interesserte.
Her kan man komme med ris og ros, fremme diskusjoner, stille spørsmål og være med å påvirke
driften av Robin Hood Huset. Vi oppfordrer våre gjester til å skrive ned innspill til husmøtet og
legge dem i en i kafeen, og ellers delta aktivt i møtene når de har anledning.
Evaluering av måloppnåelse og veien videre
Å holde kaféen åpen, uten tidsrestriksjoner, men med økte smittevern, vurderes å være riktig
avgjørelse for å kunne beholde en ivaretakende og sosial møteplass. Det befester kaféen sin
hovedfunksjonen som møteplass, heller enn som et sted for å få mat.
Vi har strukket oss langt for å opprettholde en sosial og inkluderende møteplass under de
gjeldene forutsetninger, og klart å holde kaféen åpen hele året. Flere av de besøkende er
stamgjester – samtidig har vi i 2020 opplevd en økning av husvenner vi aldri har sett før på Robin
Hood Huset. Mange mennesker i Bergen opplever personlige utfordringer med hensyn til
økonomi og sosialt nettverk, og har blitt tipset om å besøke oss. Kaféen er første møte med huset,
og fungerer også som en informasjonssentral for andre tilbud ved huset og hos andre aktører som
de kan benytte seg av.
En utfordring som har preget første etasje under pandemien er at det har blitt en skarpere
skillelinje mellom kjøkken og kafé. Både på grunn av plassmangel, og for å redusere antall
mennesker som er i nær kontakt med hverandre har vi vært restriktive med å la ansatte og
frivillige oppholde seg i kaférommet. Tiltaksleder merker at dette er en ekstra utfordring med
hensyn til daglige oppfølgingssamtaler med husvenner. Ved å miste det vante samtalerommet
kan konflikter mellom husvenner eskalere fordi vi er mindre tilgjengelig for å snakke om ulike
utfordringer som kan oppstå i løpet av en dag. Det gjøres en løpende vurdering på hvordan vi kan
være mer tilgjengelig for gjester i kaférommet uten at det skal gå utover nødvendig smittevern.
Som de fleste andre serveringssteder har besøksantallet til kaféen på Robin Hood Huset blitt
redusert som følge av Covid-19 pandemien. Vi har både fysiske begrensninger på hvor mange
som får oppholde seg i kaféen, og det er flere som unngår å besøke offentlige rom slik som kaféer
for å verne seg selv og sine nærkontakter mot smitte. Figuren nedenfor viser besøkstall per
kvartal i 2020, mot besøkstall per kvartal i 2019.
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Figuren viser hvordan besøksantallet ble merkbart redusert etter smittevernstiltak som trådte i
kraft 12. mars 2020. Vi antar at denne trenden vil fortsette så lenge vi må opprettholde strenge
smittevernstiltak. Det er verdt å merke seg økningen av besøkende fra 2. til 3. kvartal. Det
samsvarer med tilbakemeldinger fra husvenner om at de noen måneder inn i pandemien ikke
lenger klarte å ‘holde seg hjemme’, men oppsøkte oss for å motvirke isolasjon og ensomhet.
Nedgangen av besøkende fra 3. til 4. kvartal kan forklares med den nye smittebølgen i Bergen og
påfølgende skjerpede smittevernstiltak, slik som ID kontroll.

Delmål 1.3 Oppfølging og ivaretagelse av frivillige
Det er et mål for oss at de frivillige skal oppleve glede og mestring ved kjøkkenarbeidet. Våre
frivillige er en kompleks og sammensatt gruppe med ulik driv og motivasjon for å bidra i vårt
arbeid, for eksempel språktrening, sosialt samvær og samhold eller sosialt
engasjement. De frivilliges motivasjon for arbeidet skal bli møtt og forvaltet av tiltaksleder for
kjøkken og kafé.
Det har vært en betydelig reduksjon av antall frivillige som har kunnet være på kjøkkenet
gjennom 2020 for å sikre forsvarlig avstand mellom personalet på kjøkkenet. Fra et gjennomsnitt
på 7 frivillige på kjøkkenet hver dag i 2019 er det mot slutten av 2020 et snitt på 3. De fleste
frivillige jobber nå på hele dager på kjøkkenet, fra kl. 09.30 til kl. 15.30. Det er for å redusere antall
mennesker som er i kontakt i løpet av dagen.
Tiltak for å nå delmålet
Hver morgen har tiltaksleder for kjøkkenet en halvtimes morgenmøte med dagens frivillige hvor
de i fellesskap går gjennom driftsplan slik at de frivillige kan få eierskap til hva vi gjør
på kjøkkenet.
De frivillige vi har er fra mange ulike land og språkbakgrunner. I løpet av 2020 har det arbeidet
frivillige fra 32 ulike land på kjøkkenet. Arbeidsspråket på kjøkkenet er norsk, og for å styrke
språkpraksisen er det er et mål om å alltid ha minst en norsktalende frivillig på kjøkkenet, i tillegg
til den ansatte.
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Det tette samarbeidet mellom tiltaksleder og frivillige på kjøkkenet gjør oss i stand til å vurdere
styrker og ressurser hos de ulike frivillige, slik at kjøkkenet blir en arena for mestring og mening
for mennesker med ulike tilpasningsbehov. På Robin Hood Huset tilrettelegger vi for den enkelte
gjennom å sette sammen team som utfyller hverandre og spiller på hverandres styrker.
Ved å ta på alvor ønsket om at
kaféen skal være et sted hvor folk
kan komme som de er, legger vi
også til rette for at kjøkkenet skal
være
et
meningsfullt
arbeidsfellesskap for mennesker
med ulike motivasjoner og
forutsetninger.
En
kjøkkenmedarbeider på Robin
Hood Huset skal ikke måtte trå inn
i en rolle man ikke er komfortabel
med for å utføre sitt arbeid. Blant
de frivillige i 2020 har noen behov
for
å
kvalifisere
seg
til
arbeidsmarkedet, mens andre er
mennesker som står varig utenfor
ordinært arbeidsliv. Noen har
utfordringer knyttet til psykisk
Kjøkkenfrivillige i sving
eller somatisk helse, andre har et
behov for økt kunnskap om språk eller kultur. Noen trenger et sosialt nettverk og
arbeidsfellesskap, andre har et sosialt engasjement som de får utløp for gjennom frivillig arbeid
hos oss.
Våre kjøkkenmedarbeidere i 2020 var i et aldersspenn fra 20 til 72 år. De frivillige har stor
variasjon i både erfaring fra arbeidsliv og kjøkkenkunnskap. På huset styrker eller dyrker vi frem
en interesse for mat, og en evne til å tilpasse seg et storkjøkkens ramme og rollen i å være en
servicemedarbeider på en kafé. Flere av de frivillige er i en arbeidssøkingsprosess, og setter pris
på at tiltaksleder for kjøkken kan brukes som referanse for mulige arbeidsgivere.
Tiltaksleder og frivillighetskoordinator sender en ukentlig epost til de kjøkkenfrivillige som skal
arbeide kommende uke for å holde dem oppdatert om vakter, og gi annen relevant informasjon
om hva som foregår på huset. Disse epostene bidrar til opplevelsen av å være i en arbeidsturnus,
som for flere av våre frivillige som har stått utenfor ordinært arbeid i lang tid er en måte å
motvirke utenforskap.
Evaluering av måloppnåelse og veien videre
De frivillige rapporterer høy grad av trivsel, og at de føler seg ivaretatt i måten kjøkkenet drives
på. I løpet av året har det etablert seg noenlunde faste arbeidsteam, og de frivillige omtaler
hverandre som ‘kolleger’ og arbeidet de gjør ved Robin Hood Huset som ‘jobb’. Flere frivillige
etablerer vennskap på kjøkkenet, og tar også initiativ til å møtes på fritiden.
Morgenmøtet tjener en viktig funksjon da det styrker fellesskapet blant dem som jobber på
kjøkkenet og er en ypperlig arena for at frivillige får medbestemmelse og kan bidra med sin
kunnskap i hva som skal lages på kjøkkenet hver dag. Det er også et sted for kollegial prat, og gjør
både tiltaksleder bedre kjent med de frivillige og de frivillige bedre kjent med hverandre.
På grunn av smittevern har vi i 2020 ikke arrangert så mange frivilligsamlinger eller
frivilliglunsjer som vi kunne ønske. Før nedstengelsene hadde vi en frivilligsamling med fokus på
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sosialt samvær og å bli bedre kjent, samt to frivilliglunsjer der kjøkkenpersonalet kunne dele
måltid og tanker med personalgruppen. Tiltaksleder og frivillighetskoordinator vurderer
muligheten for sosiale sammenkomster utenom arbeidstid fortløpende, men dette året har
behovet for trygg samhandling har vært det viktigste å ivareta. For tiden er det flere aktive
frivillige på kjøkkenet enn hva vi kan samle på huset med tilstrekkelig avstand. Det har vært
vurdert å invitere til å frivillighetssamlinger med påmeldinger og da også inntaksstopp når vi når
15 personer sammenlagt. Så snart det er trygt vil vi gjenopprette frivilligsamlinger og
frivilliglunsjer.

Delmål 1.4: En trygg kafé og kjøkken under Covid-19 pandemien
Dette delmålet ligger som en forutsetning for alt vi kan gjøre i første etasje på Robin Hood Huset
i den pågående pandemisituasjonen. Vi har et ansvar for å sørge for at alle som besøker Robin
Hood Huset kan føle seg trygge, og at vår drift gjør vår del for å hindre videre smittespredning.
Under dette punktet er derfor alle våre smitteverntiltak opplistet, samt en evaluering av deres
måloppnåelse.
Tiltak for å nå delmålet:
Siden nedstengelsene 12. mars 2020 har åpningstidene til kaféen til Robin Hood Huset blitt
redusert med en og en halv time. Fra tidligere ordinære åpningstider (09.30-16.00) er huset nå
åpent for besøkende fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Den reduserte åpningstiden skyldes behovet for økt
renhold og overflatedesinfeksjon, og behovet for informasjonsformidling i personalet. Hver dag
før og etter stengetid sikres det at alle berøringsflater er desinfisert, og personalet har hatt
hyppige møter med informasjon om smitte- og tiltakssituasjonen, samt evaluering av egne tiltak.
Sitteplassene i kaféen er redusert fra 41 til 15 stk for å legge til rette for minst en meters avstand
mellom hver gjest. Det har naturlig nok også endret det visuelle uttrykket og det fysiske oppsettet
i kaférommet, og de ulike bordene er nå mindre sosiale enheter. Ved 15 personer i kaféen blir det
hengt opp et bånd i døra for å signalisere at det er fullt, og et skilt som ber nye gjester om å vente
til de blir sluppet inn. Hvis det skulle være mer enn 15 personer i kaféen vil tiltaksleder be noen
gjester gå til vi er nede i forsvarlig antall.

Det er økt tilgang til desinfeksjonsmiddel. Ved inngangsdøra henger håndsprit som gjestene
oppfordres til å bruke før de kommer inn, og på disken ved bestilling. Vi har gratis munnbind
tilgjengelig for alle besøkende som skal benyttes når de beveger seg i kaférommet. Ved
kjøkkendisken er det desinfeksjonsservietter som husvennene kan benytte seg av for å
desinfisere sitt eget sitteområde før de setter seg ned. Alle berøringspunkt slik som mat, kopper,
bestikk, kaffekanne, tannpirkere, etc, er flyttet inn på kjøkkenet og all servering skjer fra
kjøkkendisken. Slik minimeres kontaktpunkter hvor gjester berører de samme overflatene.
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Fra tredje kvartal har Robin Hood Huset sin kafé tidvis vært pålagt ny lokal smittevernsforskrift
for Bergen Kommune som krever legitimering av alle gjester, og registrering av navn,
telefonnummer og tidspunkt av hensyn til smittesporing. Forskriften har vært et lokalt tiltak for
å slå ned på økt spredning i kommunen. Besøksjournal blir oppbevart på tiltaksleder sitt låste
kontor og makuleres etter 10 dager. Ved to anledninger siden innføringen av de lokale
smittevernreglene har kravet om legitimering bortfalt, men kommunen oppfordrer fremdeles
sterkt at serveringssteder skal registrere navn og telefonnumre på besøkende for å lette
smittesporing dersom et utbrudd skulle oppstå. Kaféen på Robin Hood Huset er tydelige på at vi
følger smittevernstiltak fra myndighetene, og fortsetter å føre registreringslister så lenge dette er
anbefalt. Vi vil ikke be om legitimasjon eller sende bort gjester som ikke kan legitimere seg når
det ikke er forskriftspålagt.
Blant de frivillige og ansatte på kjøkkenet har vi innført påbud om munnbind. Dette påbudet er
ikke hjemlet i forskrift, men et tiltak for å sikre tryggheten til menneskene som jobber på
kjøkkenet da vi ser at det praktiske kjøkkenarbeidet vanskeliggjør å holde en meters avstand
gjennom hele arbeidsdagen.

Evaluering og veien videre
Siden kaféen på Robin Hood Huset ikke driver kommersiell drift så er det ikke det
inntektsbringende behovet som har holdt dørene våre åpne, men behovet for å kunne tilby en
trygg, sosial og ivaretakende møteplass for mennesker som ikke har mange alternative
oppholdssteder når samfunnet har stengt ned.
Det har ikke vært påvist smitte av Covid-19 på Robin Hood Huset gjennom hele pandemiperioden.
Flere av de ansatte har testet seg for covid-19 ved milde symptomer, men ingen har blitt påvist
positive. Vi evaluerer derfor smitteverntiltakene som vellykkede så langt og nødvendige for
videre drift slik smittesituasjonen er nå.
Samtidig er vi bevisste at smittevernstiltakene er et direkte inngrep i mye av det kaféen ønsker å
være. Det er en dissonans mellom ønsket om å være et pusterom som ikke stiller spørsmål til våre
besøkende, og å tidvis kreve legitimasjon for å kunne oppholde seg i kaféen. Derfor vurderer vi
også løpende de tiltakene som er iverksatt og hvilke tiltak som til enhver tid oppleves nødvendige
under vekslende smittetrykk i samfunnet.

Mål 2: Bidra til å unngå matsvinn og bedre ernæring og
matopplevelser for økonomisk vanskeligstilte
Beskrivelse av målsetning
Vi har som mål å være en aktiv deltaker i begrensing av matsvinn, og har bærekraftig
og rettferdig ressursutnyttelse som et overordnet prinsipp i driften. Ved å skape trygge,
næringsrike og fristende måltid av råvarer som ikke regnes som egnet for kommersielt salg
ønsker vi å bidra og oppfordre til en mer økonomisk og bærekraftig bruk av matressurser. Maten
vi produserer skal inkludere de viktigste næringsgruppene, være smakfull og gi gode og varige
matopplevelser.
Samtidig krever håndteringen av overskuddsvarer at vår matproduksjon har et ekstra fokus på
matsikkerhet. For at vi skal fortsette å servere mat til våre besøkende er det helt vesentlig at både
gjester og myndigheter er sikre på at maten vi leverer er trygg.
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Delmål 2.1: Bekjempe matsvinn
Robin Hood Huset har som mål å være et sted som omdanner overskuddsmat til fristende
matretter. Vi har en målsetting om at hoveddelen av råvarene som brukes i kaféen skal være
matressurser som eller ville bli kastet.
Gjennom å tilby gratis måltider av god kvalitet er vi en trygg og attraktiv mottaker av ulike
bedrifters overskuddsvarer. Vårt ukesbudsjett for matvarer ligger på 1.000 kr, noe som
forutsetter at våre hovedressurser er overskuddsvarer for å kunne opprettholde en
matproduksjon av vår størrelse.
Tiltak for å nå målet
Det hentes daglig varer hos Coop Extra Håkonsgaten og det mottas ukentlig varer fra
Matsentralen og Godt Brød. I 2020 har vi også mottatt donasjoner fra grossister som Unilever,
Kavli og TINE, samt en rekke ulike butikker og restauranter i Bergensområdet som har sett seg
nødt til å stenge på kort varsel grunnet smittevernstiltak. Varene vi mottar er en blanding av
datovarer, overskuddsvarer og varer med skjønnhetsfeil. Ved å drive egen matproduksjon har vi
mulighet til å ta imot mye og varierte matressurser både av tørrvarer, frysevarer og ferskvarer.
Varene gjennomgås av tiltaksleder for å sortere ut varer som ikke er trygge å anvende og sørge
for oppbevaring på forsvarlig vis.
På grunn av den reduserte personalmengden på kjøkkenet etter koronatiltakene har vi i 2020
servert varmmat hver dag, da det frikjøper tid på ettermiddagen til å starte nedvask. Måltidene
er satt sammen for å sikre at viktige næringsgrupper er inkludert.
Evaluering av måloppnåelse og veien videre
Vi serverer hver dag mye og god mat på et svært begrenset budsjett. I 2020 har vi servert 25.108
måltid som er transformert fra overskuddsmat. Kjøkkenbudsjettet rom for 1.000 kr i uken som
kan brukes til matvarer, vi kan derfor trygt si at hoveddelen av maten som produseres på Robin
Hood Huset er fra matvarer som ellers ville kastes. Hovedvekten av matressursene våre er hentet
ut fra Matsentralen Vestland. Tabellen nedenfor viser mengden mat vi har reddet fra
Matsentralen, et estimat fra Matsentralen om hvor mange måltid dette utgjør, og hvordan vårt
arbeid har redusert CO2 utslipp.
Overskuddsmat fra Matsentralen 2020
Vekt
Måltid
Redusert CO2 utslipp

7 782 kg
15 564
23 256 kg CO2

Leverandøravtalene våre med Coop og Matsentralen sikrer at vi har nok matvarer. Tidvis har det
heller vært en utfordring at vi får inn mer fersk mat enn vi har behov for med det reduserte
besøkstallet, og tiltaksleder har derfor satt avtalen med Coop Extra på pause i perioder. I 2019
serverte vi nærmere 56.000 måltid og vi kan anslå lignende tall når vi er tilbake i normal drift. Vi
må derfor være bevisste at vi vedlikeholder samarbeidsavtaler, til tross for endret drift i 2020.

Delmål 2.2: Trygg drift gjennom ivaretakelse av matsikkerhet
For at vi skal kunne fortsette å servere mat til et stort antall besøkende er det vesentlig at ansatte,
frivillige, gjester og myndigheter er sikre på at maten vi tilbyr er trygg. For å ivareta
matsikkerhet er det et mål for kjøkken og kafé på Robin Hood Huset å ha
gode internkontrollrutiner for matsikkerhet (IK-mat), gjennomføre kurs om matsikkerhet for
ansatte og gjennomføre opplæring av frivillige, samt ha et kontinuerlig fokus på matsikkerhet i
dialog med frivillige.
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Tiltak for å nå delmålet
Tiltaksleder for kjøkkenet har i 2020 videreutviklet og kvalitetssikret praksis rundt de skriftlige
rutinene som ble nedskrevet i 2019 etter kurs i matsikkerhet i 2019. Rutinene sikrer
et transparent og forutsigbart system for matsikkerhet i henhold til renhold, allergener,
temperaturer og datostempling.
Det er utarbeidet en egen renholdsplan for kjøkkenet som beskriver utførelse og hyppighet av
hver renholdsoppgave. Lett tilgjengelig på kjøkkenet finnes det skriftlig temperaturregister for
kjøl- og fryseskap, servering av varmmat og nedkjøling av mat med en enkel bruksanvisning for
hvordan temperaturer skal føres. Det arbeides med en risikoanalyse med en systematisk
gjennomgang av kaféens mattilbud for å se på hvordan maten lages og hvilke farer som er knyttet
til produksjonen.
Alle matvarer vi mottar blir kontrollert av tiltaksleder for å sikre at de er trygge å servere.
Matvarene blir deretter lagret forsvarlig i kjøl-, frys-, eller tørrvare lager. Tiltaksleder er også i
daglig dialog med de frivillige for å lære bort rutinene for matsikkerhet og hvorfor vi lagrer og
tilbereder maten slik vi gjør.
Evaluering av måloppnåelse og veien videre
I første kvartal 2020 ble kjøkkenet til Robin Hood Huset inspisert av Mattilsynet.
Representantene fra Mattilsynet kommenterte at kjøkkendriften ble utført med et bevisst forhold
til matsikkerhet, og fant ingen funn som ville varsle om vedtak. I rapporten skrives det;
«Oppsummering av inspeksjonen
Inspeksjonen var ein umeldt rutineinspeksjon.
Under inspeksjonen såg vi på følgjande område:
• reinhald og orden
• vedlikehald av lokale
• rutinar for internkontrollsystemet inkl. registrering av temperaturar
• rutinar for handhygiene
• merking av allergen
• handtering av avfall
• kontroll med skadedyr
Vi har ikkje funne noko som vil medføre varsel om vedtak.
I rapporten rettleier vi om nedkjøling, rutinar ved matforgifting og garderobe/personleg
hygiene.
Det var reint og god orden i lokale ved inspeksjonen. Vedlikehaldet var bra, og de har gode
rutinar for dagleg drift og internkontroll.»
Videre vil vi fortsette de gode rutinene for matsikkerhet. Det er viktig at rutinene for matsikkerhet
ikke er avhengig av at tiltaksleder er på kjøkkenet, og at alle med aktivt kjøkkenansvar ser til at
de frivillige produserer mat i tråd med rutinene.

Delmål 2.3: Tilby god, tiltalende og næringsrik mat til økonomisk
vanskeligstilte
Mattilbudet ved Robin Hood Huset skal først og fremst tjene et sosialt formål, men for mange
utgjør dette mattilbudet en betydelig bedring av deres ernæringsmessige situasjon. En stor andel
av Robin Hood Husets husvenner har trang økonomi, hvilket påvirker tilgangen til næringsrikt og
variert kosthold. I tillegg har vi husvenner som ikke har regelmessig tilgang på kjøkken, og
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dermed ikke mulighet til å tilberede varmmat. Vi har som mål å servere mat som smaker godt, er
trygg, ser innbydende ut og som har høy næringsverdi.
Ved Robin Hood Huset ser vi at selv lave kostnader skaper høye terskler. Å sørge for at kaféen er
gratis for alle besøkende senker terskelen for å bruke tilbudet, sørger for at alle har tilgang til all
maten og reduserer forskjellene mellom mennesker i kaféen.
Tiltak for å nå delmålet
Ved å fokusere på delte måltid heller enn utdelt mat skaper Robin Hood Huset et likeverd da alle
som besøker huset spiser og deler samme mat helt kostnadsfritt. Vi har valgt å begrense utdeling
av mat til å ta med seg for å unngå å skape passive mottakerforhold. Vår praksis er fleksibel nok
til at dersom husvenner melder inn akutte behov for mat til utenom våre åpningstider prøver vi
å imøtekomme dette i den grad vi har egnede matvarer tilgjengelig.
Vi serverer havregrøt med diverse tilbehør til frokost hver dag, og lunsj fra ca 12.30. På grunn av
reduksjonen i antall frivillige medarbeidere på kjøkkenet lager vi nå vanligvis kun varmlunsjer,
og har ikke løpende produksjon av kalde retter. Vi frikjøper da tid til det økte renholdet.
Måltidene vi komponerer er satt sammen slik at det er ernæringsmessig fullverdig, med variert
innhold av grønnsaker, proteiner og kornprodukter. Dersom lunsjen inneholder fisk eller kjøtt
sørger vi for å ha et vegetaralternativ tilgjengelig for husvenner som av ulike årsaker ikke spiser
animalske produkter. På slutten av dagen serverer vi dessert og frukt avhengig av hva vi har
tilgjengelig.
Våren 2020 tok vi initiativ til et samarbeid med andre frivillige aktører i byen for å kunne tilby
matkasser til økonomisk vanskeligstilte mennesker som satt i karantene. Tiltaket ble til for å
imøtekomme det økte og akutte materielle behovet for mat. Tilbudet ble avviklet i juni, da
situasjonen knyttet til smitte og økonomi var mer oversiktlig og avklart.
Evaluering av måloppnåelse og veien videre
I løpet av 2020 har kafeen ved Robin Hood Huset servert 25.108 måltid til 13.949 besøkende. Ved
å ha mat tilgjengelig fra åpning og frem til rett før stenging når vi et bredt spekter av mennesker
med trang økonomi. Maten vi serverer er variert og ernæringsmessig velkomponert, og sikrer
tilgang på et sunt kosthold for mennesker med begrenset mulighet til å lage egen mat.
Vi har holdt på gratisprinsippet gjennom hele perioden, og fått gode tilbakemeldinger fra
besøkende og frivillige husvenner på at maten er tiltalende og smaker godt.

Delmål 2.4: Inspirere frivillige til å bli kunnskapsleverandører i matlagingen
I løpet av 2020 hadde kjøkkenet på Robin Hood Huset 63 frivillige fra 32 ulike land. Det er en
kunnskapsbase som lar oss tenke enda mer kreativt om hvordan vi skal bruke de råvarene vi til
enhver tid har. Vi har et mål om at frivillige som ønsker det skal få en aktiv rolle i å påvirke maten
vi lager utfra egen matbakgrunn. Dette er både for å øke vår kunnskap og variasjon i hva som
serveres, men også for å øke mestring, eierskap og kvalitet på arbeidstrening blant de frivillige
på kjøkkenet.
Som tiltaksleder i kaféen er det viktig å forstå at de frivillige har ulike behov, og der en del vil
blomstre og vokse av å få mer ansvar er det andre som trenger tydelige retningslinjer og
arbeidsoppgaver og ikke vil trives med å ha ansvar for smakskomponering. Det er rom for begge
leirer på kjøkkenet til Robin Hood Huset.
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Tiltak for å nå delmålet
På morgenmøtene inviteres alle til å komme med innspill og erfaringer
om hva vi bør lage med de tilgjengelige ressursene. Den som kommer
med forslaget får ansvar for oppskrift og krydring. Frivillige har fått
skrive ned sine oppskrifter med navn, eks; «Allisons yoghurt
and blueberry cake», som vi også deler på våre nettsider.
Evaluering av måloppnåelse og veien videre
Fokuset på å la frivillige få mer eierskap til maten som lages har vært
positiv. Vi har fått mange gode bidrag og smaksopplevelser, og frivillige
støtter hverandre til å komme med sine tanker og bidrag.

Refleksjoner for 2021
Det fremste ønsket for driften av kjøkken og kafé 2021 avhenger av faktorer vi ikke kan
kontrollere. Vi ønsker å komme tilbake til normaldrift og lette på de strenge smittevernstiltakene,
men en slik tilbakevending vil ikke skje forhastet. Som i 2020 vil Robin Hood Huset følge
myndighetenes anbefalte smittevernstiltak og tilpasse driften til å møte disse.
Et ønske for 2021 er å utforske potensialet i endrede åpningstider. I 2020 ble Huset aktualisert
for flere nye husvenner som ikke tidligere har benyttet seg av vårt tilbud. Vi ønsker å teste ut å
holde ettermiddagsåpent en dag i uka, for å se hvilket utslag det kan gjøre på Robin Hood Huset
sin relevans inn mot målgruppen økonomisk og sosialt vanskeligstilte. Vi vet at mange i denne
gruppen har en løs tilknytning til arbeidslivet, og kan være opptatt i våre ordinære åpningstider.
Å ha åpent på ettermiddagstid kan gjøre kaféen til en viktig møteplass for enda flere. En
ettermiddagsåpning kan også benyttes til å gjennomføre flere sosialpolitiske eller kulturelle
arrangementer.
2021 medfører også en endring i personalsituasjonen. Tiltaksleder for kjøkken og kafé, Malin
Kleppe, går ut i foreldrepermisjon fra 04. februar til 22. oktober, og Goran Indjic er ansatt om
vikar. Goran er sosialantropolog med lang sosialfaglig erfaring både fra Bergen og Oslo, samt
erfaring fra serveringsbransjen. Goran er et velkomment tilskudd i personalgruppen, og riktig
mann å ha i første etasje med sin oppriktige interesse for å få frem det beste både i mennesker og
mat.
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Prosjekt: Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset
Årsrapport 2020
Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset.
Prosjekt: Frivillighetskoordinator
Prosjektperiode: 01.01.2020 – 31.12.2020
Målgruppe: Frivillige ved Robin Hood Huset
Tilskuddsyter: Kavlifondet

Forord
Dette året ble ikke slik vi hadde forestilt oss det. Da Coronapandemien traff Norge i mars,
medførte dette nedstenging av store, viktige samfunnsinstitusjoner, samt en betydelig nedgang i
sosial omgang med andre mennesker. For våre husvenner, så vel som for våre frivillige, var
perioden fra mars til august særlig utfordrende, med redusert aktivitet på huset og restriksjoner
knyttet til bruk av kafeen – hjertet på Robin Hood Huset.
2020 har vært preget av stadige omskiftinger og endringer knyttet til hvordan vi driver Robin
Hood Huset, aktivitetene vi tilbyr og hvordan vi ivaretar våre frivillige og våre besøkende. Vi har
sett at det er tungt for vår målgruppe, så vel som for våre frivillige, å måtte leve med stadige
omskiftinger og betydelig redusert sosial kontakt. Uforutsigbarhet og ensomhet tærer på. Året
har vært tungt, men også lærerikt. Vi står igjen som bedre rustet til å håndtere det som nå ser ut
til å bli enda et år preget av smittevernrestriksjoner og periodevise nedstenginger av viktige
samfunnsinstitusjoner. Vi skal fortsatt drive Robin Hood Huset som en åpen, inkluderende arena
for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende – selv om smitteverntiltak kan virke
begrensende for hvilke tiltak og aktiviteter vi kan iverksette i det nye året.
Selv om 2020 til tider var et svært krevende år, var det også flere lyspunkter som må nevnes. Det
første er at vi ser at vi har klart å beholde en stor andel av våre frivillige til tross for pandemien.
Dernest ble én av våre frivillige kåret til «Årets nykommer i frivilligheten 2020» av Frivillighet
Norge og Frivillig.no – et høydepunkt for Robin Hood Huset, men også for den frivillige som ble
svært glad og stolt. Til slutt må jeg også trekke frem kursvirksomheten ved Robin Hood Huset i
høst som et lyspunkt. Med unntak av to ukers nedstenging av kursene i november-desember som
følge av lokale smitteverntiltak, klarte vi å tilby språkkurs hele høsten.
Som frivillighetskoordinator er jeg stolt over arbeidet som er blitt gjort for – og med – de frivillige.
Frivillige har i stor grad bidratt til at vi har kunnet holde huset åpent, og sørget for liv, aktivitet
og glede i et år som har vært så veldig annerledes andre.

Lene Fauskanger
Frivillighetskoordinator ved Stiftelsen Robin Hood Huset
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Bakgrunn
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 er et sted for
sosialt samvær, selvhjelp, kompetansebygging og sosialpolitisk interessearbeid.
Vi har en mangfoldig brukergruppe; sosialhjelpsmottakere, uføretrygdede, minstepensjonister,
arbeidsledige, langtidssykemeldte, asylsøkere, lengeboende flyktninger og arbeidsmigranter,
inkludert barn, 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 løpet av 2020 hadde vi 13 949 besøkende i kafeen. I tillegg til dette kommer besøkende og
aktivitetsdeltakere på helg og kveldstid, slik som språkkurs, barne- og familieaktiviteter og
pensjonistkafe. En betydelig andel av våre brukere er personer med utenlandsk opprinnelse og
kort botid i Norge, mange uten rett til offentlig norskopplæringstilbud. I tillegg er det en økende
gruppe lengeboende innvandrere med «oppbrukte rettigheter».
Robin Hood Huset er unikt i Bergen, og det er heller ikke sammenlignbare tilbud i andre norske
byer. Midt i byen fordelt over tre og en halv etasje rommer huset en gratis kafé, selvhjelpsarenaer,
høyt spesialiserte og kvalifiserte råd- og veiledningstilbud, et stort kurstilbud og flerfoldige
arenaer for frivillig innsats. 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 sine ressurser og sin tid.
På Robin Hood Huset får man dekket både grunnleggende behov for næring og sosialt samvær
gjennom våre tilbud, som gratis kafé og andre aktiviteter. 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 bistand eller noen å dele sin livssituasjon med. Vi
organiserer også aktiviteter for barn og familier i skoleferier og i helgene gjennom et eget
aktivitets- og integreringstiltak for vanskeligstilte barn og foreldre.

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, er det derfor
ansatt en frivillighetskoordinator som primært arbeider med å skape gode rammer for
medvirkning og inkludering gjennom frivillig arbeid, samt styrke tilbudet av og kvaliteten på
frivillig drevne tilbud på Robin Hood Huset.
Prosjektet «Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» innebærer en ansatt
frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset i full stilling. Lene Fauskanger er ansatt som
frivillighetskoordinator ved Robin Hood Huset siden oktober 2019. Fauskanger er utdannet
sosionom, har en mastergrad i samfunnsarbeid og videreutdanning i veiledning, og har erfaring
fra arbeid med barn og unge fra barneverntjenesten og i Utekontakten. Fauskanger har også
erfaring fra studentpolitisk arbeid og fagforeningsarbeid.
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Frivillighetskoordinator er ansvarlig for rekruttering, opplæring og motivering av de frivillige, og
skal sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig bemanning til alle husets tiltak.
Ansvarsområdene omfatter også oppfølging av de frivillige, samt ivaretakelse av deres behov som
medarbeidere. De frivillige står for en betydelig andel av husets drift, enten selvstendig eller i
samarbeid med de ansatte, herunder kafé, kurs, yoga/pilates og barn- og familieaktiviteter. De
ulike aktivitetene krever frivillige med 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. Frivillighetskoordinator
sørger også for kontakt med kulturlivet i form av forespørsler om gratis kulturarrangementer til
de frivillige og husets besøkende.
Prosjektet er siden 01.04.16 finansiert av Kavlifondet og en begrenset egenandel. Avtalen med
Kavlifondet utløper i 2022, i 2021 vil Kavlifondet halvere sitt bidrag til prosjektet til 350.000,- kr.

Målgruppe
Målgruppen for tiltaket som helhet er personer bosatt i Bergen med inkluderingsmessige, sosialeeller økonomiske utfordringer, med særlig fokus på innvandrere uten fast tilknytning til
arbeidsmarkedet. Sistnevnte gruppe utgjorde en stor andel av de frivillige ved Robin Hood Huset
i 2019. I løpet av 2019 hadde 93 av 174 personer som utførte frivillig arbeid ved stiftelsen et
annet statsborgerskap enn norsk. Frivilliggruppen i 2019 bestod av mennesker fra 44 forskjellige
nasjoner, både i og utenfor EU/EØS. Språktrening og ønsket om arbeidserfaring i en norsk
kontekst er for majoriteten av disse en viktig motivasjonsfaktor for det frivillige engasjementet
på huset.
I 2020 har vi hatt 54 av 112 frivillige med et annet statsborgerskap enn norsk, med 39 forskjellige
nasjonaliteter representert i frivilliggruppen. En majoritet av disse har landbakgrunn innenfor
EU/EØS. Denne gruppen har hovedsakelig opphold i Norge som arbeidssøkere, arbeidstakere
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. Blant tredjelandsborgerne som utfører frivillig arbeid hos oss, er de fleste kommet
til landet som asylsøkere, flyktninger eller gjennom familiegjenforening. Vi ser at denne gruppen
har sine største utfordringer innen språk, sosial integrering og tilknytning til arbeidslivet. En stor
andel av våre frivillige er også gjester på og brukere av huset som ønsker å delta i et
arbeidsfellesskap, med meningsfylt sosialt samvær.
Den store variasjonen blant de frivillige innebærer også varierende behov for oppfølging.
Frivilliggruppen ved Robin Hood Huset har et vidt spenn, i stor grad tilsvarende husets
målgruppe. Noen har behov for å kvalifisere seg til arbeidsmarkedet, mens andre står varig
utenfor ordinært arbeidsliv. Noen har utfordringer knyttet til psykisk eller somatisk helse,
andre har et behov for økt kunnskap om språk eller kultur. Noen trenger et sosialt nettverk og
arbeidsfellesskap, andre har mer å gi i tillegg til jobb og studier, og får utløp for dette gjennom
frivillig arbeid hos oss. Denne sammensetningen av frivillige skaper en unik mulighet til å drive
både inkluderings- og integreringsarbeid av personer som er varig utenfor arbeidslivet, personer
med særlige behov eller personer som bare trenger litt hjelp og kompetanseheving for å komme
i arbeid.
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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. Styrket frivilligbase på Robin Hood Huset
2. Styrke Robin Hood Huset som inkluderings- og integreringsarena med fokus på språk-,
arbeidstrening og samfunnsdeltagelse

Nøkkeltall perioden 1. januar 2020 – 31.12.2021
Antall frivillige: 119
Antall nye frivillige: 53
Antall frivillige som har sluttet: 23
Antall frivillige medarbeidere som også deltar på norskkurs: 9
Antall norskkurs: 10
Antall norskkursplasser tilbudt: 130
Antall andre kurs og læringsaktiviteter: 8
Antall gjennomførte kulturarrangementer: 0
Antall henvendelser om frivillig arbeid ved Robin Hood Huset: 96
Antall timer frivillig arbeid: 6482,3 – tilsvarende 3,82 årsverk.
I 2020 har vi hatt et særlig fokus på oppfølging og ivaretakelse av frivillige, særlig fordi mange
frivillige opplevde å få sitt frivillige engasjement satt på pause eller redusert som følge av
pandemien. Noen frivillige har også fått endrede oppgaver som følge av at stiftelsen har måttet
gjøre noen endringer i driften dette året. Imidlertid erfarer vi at vi har klart å bevare et stort antall
frivillige som i mars fikk sitt frivillige engasjement satt på pause.
Fra våren 2020 og utover året, fikk vi svært mange henvendelser om frivillig arbeid. Flere av de
som kontaktet oss oppga å være permitterte og i behov av noe å fylle dagene med. Vi har
dessverre ikke hatt kapasitet eller rom til å ta imot alle som har kontaktet oss med ønske om å få
arbeide frivillig hos oss, men alle har fått svar på henvendelsene sine og frivillighetskoordinator
har bedt om tillatelse til å notere ned navn og kontaktinformasjon slik at det vil være mulig å
kontakte dem på et senere tidspunkt når vi ser at vi har tilstrekkelig med oppgaver og kapasitet
til å ta dem imot.
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Mål 1: Styrket frivilligbase på Robin Hood Huset
Aktivitet 1: Videreføre og styrke frivillighetsarbeidet ved Robin Hood Huset.
Delmål 1: Fortsette arbeidet med å sikre en høy andel frivillig innsats ved Robin
Hood Huset med en funksjonell balanse mellom faste og stabile frivillige og
frivillige med kortere engasjement eller større behov for oppfølging og
tilrettelegging.
I første kvartal i 2020 hadde Robin Hood Huset til sammen 100 frivillige som arbeidet innen ulike
aktiviteter og arenaer på huset. Siden utbruddet av Covid-19 medfølgende restriksjoner har
antallet frivillige vært redusert, i andre kvartal hadde vi bare 20 frivillige på jobb. I all hovedsak
frivillige som arbeidet på kjøkkenet, som PC-verter og som bidro i annet arbeid på huset, samt
med forsøk på nettbasert språkundervisning. Mot slutten av andre kvartal startet vi arbeidet med
en gradvis gjenåpning av huset, hvor vi startet med tilbakeføring av frivillige. Les mer om dette
under “Frivillig arbeid under Covid-19”.
I tredje kvartal hadde vi et større antall frivillige på jobb. Høsten 2020 gjenopptok vi
språkkursene i spansk, engelsk og norsk, samt de to åpne samtalegruppene i norsk og engelsk.
Dette medførte naturlig nok til at vi fikk økt aktivitet og flere frivillige på huset. I samme periode
tok vi også inn flere frivillige på kjøkkenet og i kafeen.
Siden prosjektets oppstart i 2015 har andelen frivillige ved Robin Hood Huset økt hvert år frem
til 2019. I 2019 hadde Robin Hood Huset 174 frivillige, og frivilligbasen hadde stabilisert seg noe
med tanke på frivillige som ble værende over lenger tid. Vi ønsker en balanse mellom nye frivillige
med kortere engasjement som trenger arbeidserfaring og/eller språktrening for å delta i
ordinært arbeidsliv og mellom frivillige som har vært frivillige ved Robin Hood Huset i flere år og
som bidrar med mye kunnskap og trygghet i møte med de nye.
Til tross for nedgangen i antall aktive frivillige i 2020 grunnet pandemien, har vi likevel fått 53
nye frivillige i stiftelsen. Et kjennetegn ved det frivillige arbeidet dette året er at de frivillige i
større grad enn før arbeider mer enn tidligere, opptil flere dager i uken, og at de arbeider på flere
arenaer. Samtidig har arbeidsoppgavene endret seg, og nye arbeidsoppgaver har kommet til, hvor
de frivillige har vært sentrale i utformingen av disse.
Hvor ofte de frivillige arbeider på Robin Hood Huset:
Frivillige med faste dager en til flere dager i uken: 106
Frivillige som jobber nå og da: 5
Gjengangere (har tidligere vært frivillig på RHH, og sluttet grunnet jobb, sykdom, reise eller
utdanning, og begynt som frivillig igjen senere): 3
Variasjon i kjønn, alder og nasjonalitet i frivilliggruppen
Kjønnsfordeling: 85 (71%) kvinner og 34 menn (29%)
Alder: 18-81
Nasjonaliteter: 20 ulike nasjonaliteter. De fordeler seg slik:
Norge: 61
EU/EØS: 23
Land utenfor EU/EØS: 35
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Rekruttering av frivillige:
Robin Hood Huset har i løpet av året jevnlig mottatt forespørsler fra personer som ønsker å jobbe
frivillig. Dels er disse husvenner som ønsker å delta i et arbeidsfellesskap, lære språk og gi tilbake
til arbeidet på huset, og dels er det sosialt engasjerte mennesker som ser viktigheten av stiftelsens
arbeid.
Etter mars måned fikk vi også en del forespørsler fra personer som oppgir å være permitterte og
som av den grunn har tid og lyst til å arbeide frivillig. Da vi har hatt et begrenset antall frivillige
på jobb for å forhindre smittespredning og muliggjøre smittesporing, har alle som har kontaktet
oss med forespørsel om frivillig arbeid blitt registrert og frivillighetskoordinator har bedt om
tillatelse til å kontakte dem på et senere tidspunkt. Ved gradvis gjenåpning av et større og mer
omfattende aktivitetstilbud vil frivillighetskoordinator kalle disse personene inn for en
frivilligsamtale.
Frivillighetskoordinator har arbeidet noe med rekruttering i denne perioden. Det har vært
knyttet til behovet for frivillige på ulike aktiviteter, herunder språkkurs. Frivillig.no har vært
benyttet for å rekruttere spansklærere og norsklærere. Frivillighetskoordinator har hatt særlig
fokus på å rekruttere frivillige i gruppen av frivillige ved Robin Hood Huset som i mars fikk sin
aktivitet satt på pause og derigjennom ble permittert fra sitt frivillige arbeid ved oppstart av
aktiviteter. Dette med sikte på å ivareta og bevare frivillige i organisasjonen. Ved oppstart av
språkkurs høsten 2020, var det bare tre nye frivillige i gruppen av kursholdere. Dette kom av at
kursholderne på våren ønsket å være med videre på høstens kurs. Dette tyder på at de frivillige
kursholderne trives godt i sitt frivillige arbeid, samt at vi har sørget for god oppfølging i perioden
mars-august og opprettholdt både kontakten og relasjonen.
Kjøkkenet oppnår normalt tilstrekkelig bemanning gjennom forespørsel og kontakt. I
rekrutteringsarbeidet benyttes frivillig.no, sosiale medier og oppslag i kafeen.
Frivillighetskoordinator erfarer også at kjøkkendriften er særlig interessant for bedrifter som
arbeider med personer i behov av arbeidstrening og arbeidsutprøving, og mottar en del
henvendelser vedrørende dette.
Funksjonell balanse:
I 2020 har det startet 53 nye frivillige, mens 23 har sluttet. Da det har vært et annerledes år for
alle, er antallet nye frivillige lavt sammenlignet med tidligere. Dette skyldes som nevnt mindre
behov for, og mindre kapasitet til å ta imot nye frivillige. De fleste frivillige som har sluttet i år,
sluttet før mars måned. Flere frivillige fra EU/EØS som var kommet til Norge som arbeidssøkende
og som i mellomtiden arbeidet ved Robin Hood Huset, oppga at de returnerte til hjemlandet da
de i februar måned fryktet en total nedstenging med tilhørende innreiseforbud. Andre fikk lønnet
arbeid andre steder.
Dette året har også flere av de frivillige arbeidet innen ulike aktiviteter og arenaer på huset.
Frivillige som har hatt kjøkken og kafé som sine hovedaktivitet, har også bidratt som PC-verter,
språklærer og på familieaktivitetene. Dette har vært svært positivt for organisasjonen, men det
har også vært viktig for frivillige som har mistet sin hovedaktivitet som følge av restriksjoner å
kunne få bidra på andre måter. I tillegg opplever vi å ha flere frivillige som ønsker å arbeide flere
dager i uken og hele dager, noe som skaper kontinuitet i arbeidet og trygghet i organisasjonen.
Det er flere frivillige som ikke har vært aktive siden mars 2020. Flere har kontaktet
frivillighetskoordinator og gitt uttrykk for at de ønsker å returnere til sitt frivillige arbeid så fort
de vurderer det som trygt. Dette er i all hovedsak personer som grunnet sin alder og helsemessige
situasjon vurderer seg til å være i risikogruppen for et alvorlig sykdomsforløp dersom de skulle
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bli smittet av Covid-19. Frivillighetskoordinator har forsøkt å holde kontakten med disse i løpet
av 2020, i håp om at de vil returnere til sitt frivillige engasjement så snart de opplever å være
trygge nok til det.
Evaluering:
Lik 2019 synes 2020 også å være et år preget av en god balanse mellom frivillige som blir værende
over tid og frivillige som er innom i kortere perioder. Vi ser imidlertid at vi er noe sårbare med
en mindre frivilliggruppe i 2020. Sykdom eller frafall i frivilliggruppen medfører sårbarhet i
driften med et mindre antall personer som kan arbeide i andres sted. Frivillighetskoordinator har
gjennomført flere samtaler med frivillige som ønsker å arbeide flere dager om behovet for å ta
inn flere frivillige for slik å sikre stabilitet i driften av huset ved eventuell sykdom eller frafall. Det
vil være behov for å ta inn nye frivillige i 2021 og sikre større stabilitet, samtidig som frivilliges
ønsker om å jobbe flere dager hensyntas så langt som mulig.

Delmål 2: Fortsette arbeidet med å sikre oppfølging og ivaretagelse av frivillige
som rekrutteres til drift av kafé, kurs, aktiviteter mv.
Oppfølging og ivaretakelse av frivillige ved Robin Hood Huset:
De frivillige medarbeiderne er sentrale i driften av Robin Hood Huset. De fleste av husets tilbud
er i hovedsak drevet av frivillige, selvstendig eller i samarbeid med de ansatte. Det legges derfor
vekt på god ivaretakelse gjennom frivillighetskoordinators tilgjengelighet og åpenhet. Dette
bidrar igjen til å bygge et godt arbeidsmiljø og trygghet for den enkelte frivillige.
Frivillighetskoordinator er tilgjengelig for frivillige som ønsker samtale og veiledning, og øvrige
ansatte er tilgjengelige ved behov for råd og veiledning på særlige kompetansefelt.
I løpet av året har frivillighetskoordinator gjennomført flere frivilligsamtaler med fokus på råd,
veiledning og støtte – sistnevnte er beskrevet mer i detalj under «Frivillig arbeid under Covid19». Frivillighetskoordinator har i tillegg hatt jevnlige uformelle, ikke-journalførte samtaler med
de frivillige som har arbeidet på huset dette året. Samtalene har i stor grad dreid seg om
hverdagen under Covid-19 pandemien og de frivilliges livssituasjon utenfor Robin Hood Huset,
samt arbeidssituasjon og økonomisk situasjon, herunder hvordan søke om dagpenger og hvordan
finne jobb.
Alle frivillige får ved forespørsel attest etter å ha vært tilknyttet Robin Hood Huset i tilstrekkelig
fartstid. Tilstrekkelig fartstid for den enkelte frivillige kan variere. Dette vurderes individuelt med
bakgrunn i antall timer og over hvor stort tidsrom den frivillige har arbeidet. Noen jobber
intensivt korte perioder, mens andre jobber få vakter og timer, men over lang tid.
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 og inkludering i samfunnet og arbeidsmarkedet.
Antall frivillige som har bedt om og fått attest i 2020: 17
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Medarbeidersamtaler i 2020
Det er ulike grunner til at mennesker velger å arbeide frivillig. Mens noen oppgir et sterkt
samfunnsengasjement og et ønske om å gi av sin tid til andre, oppgir noen at de ønsker et sosialt
nettverk, noe å fylle dagene med, eller så oppgir de å være i behov av mer arbeidserfaring for å
bedre sine sjanser på arbeidsmarkedet. Imidlertid medfører ulik motivasjon ulike behov for
oppfølging og ivaretakelse. Mye av frivillighetskoordinators oppfølging og ivaretakelse av de
frivillige skjer gjennom daglige kontaktpunkt. Blant annet arbeider frivillighetskoordinator
daglig én time på kjøkkenet sammen med de frivillige ved tiltaksleders lunsjavvikling, legger til
rette for frivillige kursholdere i det de ankommer huset, og er ellers tilgjengelig på telefon og
epost for de frivillige – både på kveldstid og i helgene dersom det er behov for dette.
Frivillighetskoordinator gjennomfører også individuelle medarbeidersamtaler med frivillige
hvor fokus for samtalene er å kartlegge de frivilliges trivsel, behov og ønsker knyttet til det
frivillige arbeidet, samt å få innspill på driften av huset og det frivillige arbeidet i sin helhet. På
bakgrunn av at det har vært et skifte av frivillighetskoordinator på huset, har det også vært et
ledd i å gi frivillighetskoordinator mulighet til å bli bedre kjent med frivillige som har vært
frivillige ved stiftelsen over lenger tid.
Frivillighetskoordinator startet arbeidet med innkalling til medarbeidersamtaler i starten av
2020, men har ikke fått gjennomført formaliserte medarbeidersamtaler grunnet utbruddet av
Covid-19 og påfølgende restriksjoner. Frivillighetskoordinator har imidlertid gjennomført
oppfølgingssamtaler med frivillige over telefon i denne perioden, hatt uformelle samtaler med de
frivillige som har vært på jobb eller besøkt huset, samt holdt kontakten med frivillige over sms og
epost. For mer om dette, les «Frivillig arbeid under Covid-19».
Medarbeiderundersøkelse høsten 2020
Frivillighetskoordinator har siden 2016 gjennomført en årlig medarbeiderundersøkelse blant de
frivillige ved stiftelsen. Tidligere år har resultatene fra medarbeiderundersøkelsen blitt
sammenlignet med resultatene fra tidligere år, hvor man ser på de frivilliges tilfredshet med
Robin Hood Huset og hvorvidt de benytter seg av husets andre tilbud. Medarbeiderundersøkelsen
tar sikte på å kartlegge de frivilliges trivsel, opplevelse av fellesskap og mestring, og områder de
ønsker forbedret.
Høsten 2020 sendte frivillighetskoordinator ut medarbeiderundersøkelsen til alle frivillige
tilknyttet Robin Hood Huset via epost. Årets medarbeiderundersøkelse omfattet, som ved
tidligere år, spørsmål om trivsel, mestring og motivasjon, men også spørsmål om hvordan de
frivillige opplevde det å få sitt frivillige engasjement satt på pause i mars, og om oppfølgingen fra
frivillighetskoordinator i denne perioden.
Medarbeiderundersøkelsen ble sendt ut til alle
som hadde jobbet ved Robin Hood Huset i løpet
av 2020 og dem som på tidspunktet arbeidet ved
huset. Dette utgjorde totalt 110 personer. 47
personer svarte på undersøkelsen, en
svarprosent på 51%. Dette er en høyere
svarprosent enn året før, hvor svarprosenten
var 35%.

Kjønnsfordeling
respondenter

Antall menn

Antall kvinner
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Aldersfordeling respondenter

Blant de frivillige som svarte på undersøkelsen
er det en fordeling knyttet til kjønn, fartstid og
arbeidsområder som er relativt representativ
for de frivillige på Robin Hood Huset.
Det er flest kvinner som har besvart
undersøkelsen, men det er også kvinner som
utgjør majoriteten av de frivillige på Robin Hood
Huset.

Mens det i 2019 var en overvekt av unge som
besvarte medarbeiderundersøkelsen, er det i
2020 en overvekt av eldre som har deltatt. Dette kan henge sammen med at vi mot slutten av
2019 fikk mange nye frivillige som var pensjonister og uførepensjonister, og hvor deres
engasjement ved Robin Hood Huset førte til at vi fikk flere forespørsler om frivillig arbeid fra
denne gruppen.
18-29

30-39

40-49

50-59

60 år eller mer

Vi kan også se at aldersfordelingen er noe knyttet til hvilke aktiviteter de frivillige driver på Robin
Hood Huset. Språkkursene har en større andel eldre frivillige med pedagogisk bakgrunn.
Kjøkkenet og kaféen har en større andel unge mennesker som søker arbeidserfaring og
språkpraksis.
Når det gjelder arbeidsoppgavene som frivillig, ser fordelingen slik ut:

Type frivillig arbeid
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Som det fremgår av oversikten utgjør
kjøkkenet den arenaen på Robin Hood
Huset som sysselsetter flest frivillige. I
første kvartal arbeidet i snitt 10 frivillige
på kjøkkenet hver dag. Etter mars 2020 ble
andelen frivillige på kjøkkenet redusert, i
tråd med restriksjoner og nasjonale
anbefalinger tilknyttet smittevern. Flere
av
deltakerne
i
årets
medarbeiderundersøkelse oppgir at de
måtte sette sitt frivillige engasjement på
kjøkkenet på pause som følge av
pandemien.

Oversikten omfatter ikke alle aktiviteter vi
har hatt i 2020, slik som CV- og jobbsøkerhjelp, Yoga, Pilates og tolkehjelp. Dette innebærer at de
frivillige ved disse aktivitetene ikke har deltatt i undersøkelsen. Samtidig innbefatter oversikten
en ny frivillig arena: PC-vert. Dette var en oppgave som oppstod på bakgrunn av pandemien og
smitteverntiltak ved huset.
Undersøkelsen gir oss også et innblikk i varigheten av de frivilliges engasjement. En stor andel
oppgir å ha jobbet som frivillig ved Robin Hood Huset i flere måneder, ett år eller over ett år:

Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset–Årsrapport 2020 – Side 11 av 37

Varighet frivillig
engasjement
30
20
10
0
Dager

Uker

Måneder

1 år

Mer enn
1 år

Tabellen viser at majoriteten av respondentene
har vært frivillig ved Robin Hood Huset over
lengre tid. Noen av disse har jobbet ved huset
kontinuerlig over flere år, mens andre har hatt
lengre eller kortere pauser i løpet av denne tiden.
Samtidig skyldes trolig det høye antallet av
respondenter med lang fartstid på Robin Hood
Huset det faktum at det er svært få nye frivillige
dette året grunnet pandemien. Under andre
omstendigheter ville antallet frivillige med
kortere fartstid trolig hatt høyere representasjon

i utvalget.
Motivasjon, engasjement og bakgrunnen for
frivillig arbeid blir også inkludert i
undersøkelsen:

Motivasjon for frivillig arbeid
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Sammenlignet med fjorårets undersøkelse,
hvor språktrening og arbeidstrening ble
fremhevet som viktige årsaker for å inngå i
frivillig arbeid ved Robin Hood Huset, ser vi at
samfunnsengasjement og det sosiale fremtrer
som hovedårsaker til å arbeide frivillig. Som
nevnt er det færre nye frivillige i år, og færre i
gruppen av arbeidssøkere, noe som kan
forklare
hvorfor
språktrening
og
arbeidstrening ikke fremheves i like stor grad
som tidligere som hovedmotivasjon for frivillig engasjement.
Undersøkelsen inkluderer også spørsmål om de frivilliges trivsel og mestring. Alle
respondentene, 100%, oppgir at de trives i sitt frivillige arbeid ved Robin Hood Huset og at de
opplever arbeidshverdagen sin som meningsfylt. Alt i alt synes de frivillige å ha en god opplevelse
av det å være frivillige ved Robin Hood Huset. Dette underbygger langt på vei de muntlige
tilbakemeldingene ansattgruppen mottar i løpet av året.
På spørsmål om hva de frivillige er mest fornøyde med har respondentene mulighet til å oppgi
langsvar. Her er noen utdrag fra undersøkelsen:
«Det sosiale er veldig bra. Gode motiverte kollegaer med positiv innstilling. Får mye
påvirkning på hva og hvordan vi skal lage maten»
«Er svært fornøyd med jobben til frivillighets koordinator, som har vært utrolig tilgjengelig
og gitt god orientering underveis»
«Informasjon, opplæring og oppfølging»
«I really like the friendly staff and that they are so approachable.»
Undersøkelsen tar også sikte på å få frem de frivilliges tanker om hva som kan bidra til å gjøre
opplevelsen av å arbeide frivillig enda bedre. Derfor bes de om å svare på hva de er mindre
fornøyde med, og hva de ønsker mer av. Her er noen av respondentenes svar:
«Det bør være flere lokaler»
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«Mengde arbeid, skulle gjerne hatt flere oppgaver å gjøre.»
«Having the corona measures in place and not being able to do all the activities as before.»
«Deltakernes innsats»
Tilbakemeldingene fra de frivillige er viktige, og gir oss mulighet til å forbedre deres opplevelse
som frivillige. I 2019 ble tilbakemeldingene fra de frivillige om bedre garderobeforhold sentrale,
og i 2020 har vi utbedret disse betraktelig. Tilbakemeldingene gir oss også et innblikk i hva de er
fornøyde med, noe som er viktig for å bevare og beholde de frivillige. Tilbakemeldingene tas med
i stiftelsens videre arbeid og i dialoger om hvordan vi kan legge til rette for frivillig innsats på
huset.
Dette årets undersøkelse omfattet også spørsmål om hvordan de frivillige hadde opplevd
nedstengingen av samfunnet i mars og hvordan de opplevde kontakten med Robin Hood Huset i
en periode hvor driften ble dramatisk endret som følge av pandemien. Her er noen utdrag fra
respondentene i spørsmålet om hvordan de opplevde Robin Hood Husets håndtering av
oppfølging og kontakt med frivillige som følge av Covid-19:
«Jeg synes dere håndterte det riktig»
«Tenker egentlig at Robin Hood Huset gjorde det dere kunne. Det var ikke mulig å holde
kursene fysisk og også digitale kurs viste seg å være vanskelig så det fikk vi ikke gjort noe
med.»
«Jeg synes håndteringen fra RHH har vært svært godt håndtert, med ukentlige informative
meldinger»
«Perfect job! Some changes in opening hours are communicated in the last minute but it is
understandable considering the situation.»
«In my opinion you did great! I guess it would have been easier to just stop operating at all,
though you've managed to stay open and provide not just meals for those who are in need,
but what more important safe social environment for people who might have been alone and
forgotten.»
Tilbakemeldingene på Robin Hood Husets håndtering av driften under Coronautbruddet har vært
overveiende positivt. Dette er godt å høre. Samtidig vet vi at flere opplevde perioden fra mars og
frem til sommeren som krevende, da vi hadde få eller ingen frivillige på jobb og ikke alle kunne
returnere til sitt frivillige arbeid.
Ukentlig epost til frivillige som arbeider på kjøkkenet
De frivillige som arbeider på kjøkkenet mottar hver fredag epost fra frivillighetskoordinator og
kjøkkenleder/miljøterapeut i kafeen med oversikt over vaktene deres, samt annen relevant
informasjon. Dette vil typisk være informasjon om intern rekruttering, kommende kurs og
aktiviteter på huset, kulturtilbud, 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 mange 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.
I andre kvartal sendte frivillighetskoordinator ukentlige eposter til alle frivillige ved Robin Hood
Huset – ikke utelukkende kjøkkenfrivillige. Dette ble gjort for å opprettholde kontinuitet og
kontaktpunkt for de frivillige som opplevde at aktiviteter og deres frivillige engasjement ble satt
på pause. Det var også et ledd i å informere om driften av huset i en unntakstilstand.
Tilbakemeldingene fra de frivillige på denne kontakten har vært positiv. Flere av de frivillige har
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fortalt frivillighetskoordinator at det var positivt å få oppdateringer på hvordan det stod til med
de ansatte og de besøkende på huset. De ukentlige oppdateringsepostene til samtlige frivillige
ved Robin Hood Huset ble avviklet mot slutten av andre kvartal da arbeidet med gradvis
gjenåpning av aktiviteter og tilbud ble startet. Frivillighetskoordinator tok da kontakt med
frivillige som arbeidet på huset før 13. mars og kartla hvem som hadde ønske om og mulighet til
å komme tilbake som frivillige på huset.
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 og eierskap til huset og dets aktiviteter.

Månedlig lunsj for frivillige som arbeider på kjøkkenet
Antall gjennomførte samlinger: 2
Våren 2018 ble det innført en månedlig lunsj med ansatte og frivillige som arbeider på kjøkkenet,
og dette møtepunktet ble videreført i 2019 og i 2020. Ansatte og frivillige lager lunsj sammen og
lunsjen er en arena for sosialisering og dialog mellom de ansatte og frivillige, samt de frivillige
imellom. Mange frivillige har ulike vakter gjennom uken og møtes dermed nødvendigvis ikke. Den
månedlige lunsjen blir dermed en arena for å komme sammen og dele felles erfaringer, ideer og
løfte diskusjoner. Huset er stengt på det aktuelle tidspunktet og det tas opp ulike saker som angår
driften og forholdene for de frivillige ved kjøkkenet. De frivillige inviteres inn i diskusjoner og
bestemmelser som angår deres arbeidssted, kjøkkenet, noe som bidrar til å styrke eierskapet til
huset og jobben. En sentral intensjon ved Robin Hood Huset er at både brukere av huset og de
frivillige oppmuntres til å utfolde egne meninger og synspunkter og gis innflytelse til å påvirke
driften av huset og tilbudene. Vi ser at dette bidrar til å øke de frivilliges trivsel og lengden på
frivilligforholdet. Oppmøtet av frivillige på disse samlingene har vært varierende og vi ser at det
er behov for en styrket innsats i å informere om tilbudet og gjøre det mer attraktivt å delta.
Lunsjen i januar utgikk som følge av internseminar for de ansatte. Det er derfor gjennomført to
slike samlinger i løpet av første kvartal. Etter dette er det ikke gjennomført flere slike samlinger
av smittevernhensyn.
Oppstartsamling for frivillige spansklærere 15.01.2020
Semesterets frivillige spansklærere (2 personer) ble invitert. Bare én person møtte.
Tema: Spanskkurs våren 2020.
Frivillighetskoordinator gikk igjennom klasselistene for spanskkursene og tilgjengelig
undervisningsmateriale. Digitale verktøy, rutiner og fraværsregistrering ble også gjennomgått.
Da det bare var én av de frivillige spansklærerne som møtte på dette møtet, gjennomførte
frivillighetskoordinator et møte med den andre læreren i spansk hvor den samme informasjonen
ble gjengitt. Frivillighetskoordinator var til stede ved oppstart av kursene i spansk og bistod de
frivillige i å føre fravær, informere om kursene og ta imot betaling for kursmateriell.
Oppstartsamling for frivillige engelsklærere 16.01.2020
Semesterets frivillige engelsklærere (3 personer)
Tema: Engelskkurs våren 2020.

ble

invitert.

Alle

Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset–Årsrapport 2020 – Side 14 av 37

møtte.

Under denne samlingen gjennomgikk frivillighetskoordinator klasselistene sammen med de
frivillige engelsklærerne. Det ble gjort noen små omrokkeringer basert på en vurdering av
elevenes nivå. Frivillighetskoordinator og lærerne gikk gjennom plan for pensum, undervisning,
digitale verktøy, sikkerhetsrutiner og fraværsrutiner. Møtet var også en arena for engelsklærerne
til å bli kjent og det ga mulighet for å dele erfaringer fra tidligere undervisningssituasjoner både
på Robin Hood Huset og ved tidligere arbeid ved utdanningsinstitusjoner.
Etter ønske fra tidligere elever på engelskkurs ved Robin Hood Huset, ble det våren 2020
opprettet en samtalegruppe i engelsk – et åpent tilbud til dem som ønsker å forbedre og utvikle
språkferdighetene sine. Det er både et tilbud til elever på kurs i engelsk og til dem som ikke deltar
på kurs. Under oppstartsamlingen ble det drøftet hvordan frivillighetskoordinator og de frivillige
engelsklærerne kunne orientere elever og husvenner om tilbudet. Det ble også snakket om form
og innhold i samtalegruppen og dets målsetning.
Frivillighetskoordinator var til stede ved oppstart av engelskkursene (3 nivåer) og
samtalegruppen, og bistod de frivillige i å føre fravær, informere om kursene og samtalegruppen
og ta imot betaling for kursmateriell fra kursdeltakerne.

Oppstartsamling for frivillige norsklærere 23.01.2020
Semesterets
frivillige
norsklærere
(19
personer)
Tema: Norskkurs våren 2020.

ble

invitert.

16

møtte.

Frivillighetskoordinator gikk igjennom pensum, undervisning, digitale verktøy, sikkerhetsrutiner
og fraværsrutiner. To av de frivillige som har jobbet som norsklærere ved Robin Hood Huset over
flere semestre, delte sine erfaringer fra undervisning og samtalegruppe med de andre frivillige.
Dette var særlig positivt da 9 av norsklærerne var nye dette semesteret, noe som ga dem mulighet
til å lære av de andre frivillige sine erfaringer.
Nytt av året er bruk av nettressursen «Min Vei» som følger med lærebøkene «Veien Inn» som alle
kursdeltakere, foruten elever på B2-nivå, skal benytte seg av i undervisningen. Håkon Fanebust
fra Fagbokforlaget gjennomgikk nettressursen for lærerne og viste hvordan de kunne benytte seg
av denne til å gi elevene hjemmeoppgaver, samt hvordan de kunne bruke denne i undervisningen.
De frivillige fikk utlevert lærebøker tilknyttet sitt undervisningsnivå og en perm med praktisk
informasjon knyttet til kursene. Samlingen fungerte som en arena for introduksjon og
erfaringsutveksling. Det ble servert pizza og lagt opp til en uformell prat over måltidet.
Frivillighetskoordinator var til stede ved oppstart av norskkursene og bistod de frivillige i å føre
fravær, informere om kursene og nettressursen og ta imot betaling for bøkene fra kursdeltakerne.
Alle kursdeltakere fikk også utlevert et skriv på norsk og engelsk om nettressursen og bruk av
denne.
Samling for de frivillige på kjøkkenet 26.02.2020
Samtlige aktive frivillige på kjøkkenet ble invitert (40 personer på daværende tidspunkt) og 15
deltok.
Tema: Sosialt samvær og bli bedre kjent.
De frivillige på kjøkkenet ble invitert inn til «familiemiddag» sammen med
frivillighetskoordinator og tiltaksleder på kjøkkenet. Hensikten med samlingen var å la
frivillighetskoordinator og tiltaksleder bli bedre kjent med de frivillige og la de frivillige bli bedre
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kjent med hverandre. Frivillighetskoordinator og tiltaksleder på kjøkkenet lagde og serverte mat
til de frivillige, og vi spiste sammen ved langbord.
Etter middag var det tid for selskapsleker hvor temaet var «Gøy med mat». De frivillige ble delt
inn i lag som konkurrerte mot hverandre i stollek, «stavmikser» og mange flere aktiviteter. I
etterkant av dette arrangementet har vi fått svært positive tilbakemeldinger fra de frivillige.
Frivillighetskoordinator og tiltaksleder på kjøkkenet arbeidet med å planlegge en ny samling
etter denne samlingen i februar, en samling med et større kjøkkenfaglig fokus hvor de frivillige
kunne lære nye ferdigheter å ta i bruk i sitt frivillige arbeid. Imidlertid satte utbruddet av Covid19 en stopper for flere samlinger.
Skiftmøter for de frivillige på kjøkkenet
De frivillige som utgjør kjøkkengruppen (16 personer) har deltatt.
Tema: Fordeling av oppgaver, samarbeid mellom frivillige og mellom frivillige og ansatte og
innspill til driften.
Mot slutten av 2020 har vi i økende grad tatt inn flere frivillige på kjøkkenet. Der hvor vi mot
slutten av andre kvartal bare hadde en håndfull frivillige på jobb, økte vi i tredje kvartal antall
frivillige. Vi har delvis gjeninnført ordningen med to skift per dag, hvor tiltaksleder på kjøkkenet
har morgenmøter med morgenskiftet og ettermiddagsmøter med ettermiddagsskiftet.
Frivillighetskoordinator har vært til stede på morgenmøtene, og tatt imot ettermiddagsskiftet ved
lunsjavvikling for tiltaksleder på formiddagene. Morgenskiftet/formiddagsteamet jobber fra
09.30-13.00 og ettermiddagsteamet arbeider fra 12.30/13.00-15.30. Endrede arbeidstider følger
av endrede åpningstider på Robin Hood Huset som en konsekvens av utbruddet av Covid-19.
I første og andre kvartal var mattilbudet begrenset sammenlignet med tiden før 13. mars, og de
frivillige hadde ikke samme spillerom som tidligere til å benytte fantasien og trylle frem
spennende og varierte matretter. De har likevel vært delaktige i å bestemme meny basert på mat
tilgjengelig, og har deltatt av planlegging av dagen i fellesskap. I tredje kvartal økte vi mattilbudet
noe, og derav ble det også økt behov for flere frivillige i matproduksjonen.
Samtalene på skiftmøtene dreier seg i stor grad av om matproduksjon, planlegging og
koordinering av arbeidsoppgaver. Vi har også brukt mye tid på å snakke om gjeldende
smittevernregler ved Robin Hood Huset – noe som har endret seg i takt med smitteutbrudd og
oppblomstring av smitte i Bergen. Opplevelsen er likevel at de kjøkkenfrivillige har vært svært
tilpasningsdyktige og hatt godt utbytte av å snakke om den nye hverdagen som frivillig under
pandemien.
Digital frivilligsamling på Whereby med frivillige på språkkurs 20.04.2020:
Samtlige aktive frivillige på språkkurs ble invitert (23 personer på daværende tidspunkt) og 6
deltok.
Tema: Bruk av digital plattform i undervisningen.
De frivillige på språkkursene ble invitert inn til en frivilligsamling på den digitale plattformen
Whereby for å drøfte bruk av digital plattform i undervisningen, samt å teste denne i praksis. Det
var få deltakere på møtet, men disse var positive til å forsøke å drive kursene på Whereby da det
ikke var gjennomførbart å arrangere kurs på huset grunnet restriksjoner. I forkant av samlingen
hadde frivillighetskoordinator utarbeidet et informasjonshefte med bilder for å vise hvordan
Whereby skulle brukes.
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I etterkant av frivilligsamlingen startet to av engelskkursene og ett av spanskkursene opp med
digital undervisning over Whereby. Engelsk samtalegruppe ble også forsøkt gjennomført over
Whereby. Imidlertid har vi sett at oppslutningen har vært laber – med ingen eller bare et par
oppmøtte til hver undervisningstime. Spanskkurset ble avviklet etter å ha blitt forsøkt holdt over
Whereby da elevene ga tilbakemeldinger om at de ikke ønsket å delta over nett.
Grunnet manglende oppmøte og lite oppslutning rundt undervisning over nett, ble det konkludert
med at norskkursene ikke skulle gjennomføres på denne måten. Det skyldtes to forhold:
manglende oppslutning for en slik løsning fra de frivillige kursholderne, samt manglende digital
kompetanse i både frivilliggruppen og blant elevene. Samtidig hadde flere av kursdeltakerne
returnert til sine hjemland kort tid etter 13. mars som følge av utbruddet av Covid-19 da flere
stater tilbakekalte sine landsmenn. Innreiseforbudet for personer fra EU/EØS ble av flere også
misoppfattet som et signal om at de ville kunne deporteres dersom de ikke hadde arbeid eller
bodde med et familiemedlem fra EU/EØS med arbeidstillatelse i Norge.

Oppstartsamling for frivillige norsklærere 18.08.2020
Semesterets frivillige norsklærere (12 personer) ble invitert. 10 møtte.
Tema: Norskkurs høsten 2020 under Covid-19.
Frivillighetskoordinator inviterte inn høstens norsklærere til en oppstartsamling i forkant av
høstens kurs. Frivillighetskoordinator serverte suppe til de frivillige, samt kaffe, te og dessert.
Kvelden ble i stor grad benyttet til å gjennomgå stiftelsens smitteverntiltak og sørge for
opplæring til frivillige i hvordan gjennomføre kurs under disse forholdene.
Kursholderne ble også invitert til å fortelle om hvordan de hadde hatt det etter nedstengingen i
mars, hvordan de opplevde de ukentlige epostene fra frivillighetskoordinator med oppdateringer
fra huset og hvordan de så for seg at undervisningen kom til å bli under disse nye forholdene. Det
kom frem at kursholderne var noe nervøse for frafall i klassene med et mindre antall elever per
klasse. De ønsket også inntaksstopp av elever tre uker inn i kurset da de anså det som vanskelig
for nykommere å henge med i timene med så mange timers etterslep.
Frivillighetskoordinator var til stede ved oppstart av alle norskkurs og sørget for utlevering av
læremateriell. Frivillighetskoordinator gjennomgikk regler for smittevern med alle elever på
kurs, med særlig vekt på at elevene skal holde seg hjemme fra kurs dersom de er syke og varsle
stiftelsen ved en eventuell positiv Covid-test. Fraværsreglementet ble også gjennomgått, samt
informasjon om nettressursen som følger med læreboken.
Oppstartsamling for frivillige engelsklærere 20.08.2020
Semesterets frivillige engelsklærere (3 personer) ble invitert. Alle tre møtte.
Tema: Engelskkurs høsten 2020 under Covid-19.
Oppstartsamlingen ble gjennomført på ettermiddagen og frivillighetskoordinator sørget for
smørbrød, boller, kaffe og te. Det ble lagt opp til en uformell start på samlingen med mat og lett
prat. Frivillighetskoordinator gjennomgikk deretter klasselistene, stiftelsens smittevernstiltak og
fraværsreglement.
Dette semesteret er to av de frivillige kursholderne i engelsk nye. Én av dem er rekruttert internt
i frivilliggruppa, og den andre har kommet til gjennom å ha blitt tipset om behovet for flere
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kursholdere via en av våre frivillige. Samlingen ble derfor benyttet til erfaringsutveksling,
gjennomgang av bruk av nytt digitalt utstyr i 2. etg og bruk av hjelpemidler og lærestoff i
undervisningen.
Nytt av denne høsten er at alle elever på engelskkurs får bøker. Opprinnelig ble det kjøpt bok til
elevene i Engelsk nivå 2 på våren da daværende kursholder som gjennomførte digital
undervisning ga tilbakemelding om at elevene var i behov av bøker for å følge undervisningen.
Etter ønske fra denne høstens frivillige kursholdere, har også elever på Engelsk nivå 1 og 3 også
fått bøker. Prisen på kursene er imidlertid den samme, 100,- kr.
Frivillighetskoordinator var til stede ved oppstart av alle engelskkurs, samt på oppstarten til
engelsk samtalegruppe. Frivillighetskoordinator delte ut lærebøker og notatbøker til
kursdeltakerne og informerte om Robin Hood Husets smitteverntiltak.

Oppstartsamling for frivillige spansklærere 21.08.2020
Semesterets frivillige spansklærere (2 personer) ble invitert. Begge møtte.
Tema: Spanskkurs høsten 2020 under Covid-19.
Samlingen for denne høstens spansklærere ble gjennomført på dagtid. Det ble servert smørbrød,
boller, kaffe og te. Frivillighetskoordinator la opp til en uformell prat i starten hvor lærerne kunne
bli bedre kjent med hverandre. Deretter gjennomgikk frivillighetskoordinator klasselistene,
smittevernstiltak og fraværsreglement.
Da begge kursholderne er nye dette semesteret, ble det brukt ekstra tid på å gjøre kursholderne
kjent med tilgjengelig læremateriale på huset, samt læremateriale utarbeidet av tidligere
kursholdere i spansk. Etter ønske fra kursholderne i spansk bestilte frivillighetskoordinator inn
nytt læremateriell til kursholderne. Kursholderne fikk også opplæring i bruk av digitale
hjelpemidler i undervisningen.
Frivillighetskoordinator var til stede ved oppstart av begge kursene i spansk. tok imot betaling
fra kursdeltakerne, delte ut notatbøker til kursdeltakerne og informerte om Robin Hood Husets
smitteverntiltak.
Smittetrykk og medfølgende restriksjoner i Bergen kommune førte til at det ikke var mulig å
gjennomføre frivilligsamlinger for kursholderne da kursene nærmet seg slutten høsten 2020.

Mål 2: Styrke Robin Hood Huset som inkluderings- og
integreringsarena med fokus på språk-, arbeidstrening og
samfunnsdeltagelse.
Robin Hood Huset har en målsetning om å være et aktivitetshus hvor alle, uavhengig av
livssituasjon og økonomiske ressurser, skal ha mulighet til å delta på kurs og aktiviteter som
ellers ville kostet penger. For å oppnå dette jobbes det aktivt med å ha et variert aktivitetstilbud
som både fremmer deltakelse og gir mulighet for kompetanseheving. På denne måten kan
mennesker, uavhengig av økonomi, fortsette å lære og utvikle seg, holde seg i positiv aktivitet og
delta i sosiale læringsmiljø. Vi har en grunntanke om at alle som ønsker det skal inviteres inn i
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det frivillige fellesskapet og på denne måten få mulighet til å være både deltakere og ressurser i
et arbeidsfellesskap.
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: Opprettholde og videreutvikle tilbudet om frivillig arbeid som
en arena for inkludering.
Historisk har frivilligbasen til Robin Hood Huset bestått av en betydelig andel mennesker med
innvandringsbakgrunn. Robin Hood Husets høye andel av frivillige med innvandringsbakgrunn
gjør oss til en god arena for integrering, interkulturell forståelse og språktrening. Blant de
frivillige i 2020 finner vi mennesker med 39 ulike nasjonaliteter. Dette er en nedgang fra tidligere
perioder og skyldes trolig et lavere antall frivillige tilreisende og arbeidssøkende som følge av
pandemien.
Mange av de frivillige med innvandringsbakgrunn er fra EØS-land. Fra 2017 har det vært en
utvikling hvor vi har hatt en økning blant frivillige med innvandrerbakgrunn fra land utenfor
EU/EØS. Denne «trenden» har også fortsatt så langt i 2020, men i tredje kvartal ser vi at
frivilliggruppen bestående av mennesker med innvandringsbakgrunn er delt i to, hvor halvparten
er fra land i EU/EØS og halvparten fra land utenfor EU/EØS, såkalte tredjeland. Følgende
nasjonaliteter er representert i frivilliggruppen i tredje kvartal 2020; Bangladesh, Bulgaria, Chile,
Colombia, England, Eritrea, Ghana, Iran, Irland, Island, Japan, Kina, Kroatia, Latvia, Marokko,
Mexico, Nederland, Norge, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Romania, Russland, Serbia, Skottland,
Somalia, Spania, Sri Lanka, Sudan, Syria, Taiwan, Thailand, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina,
Ungarn og USA.
Mot slutten av 2019 og i starten av 2020 så vi at vi var inne i en ny «trend» med en økning av
norske pensjonister og uføre i frivilliggruppen vår, noe det lenge hadde vært jobbet målrettet
med å oppnå da denne gruppen av frivillige har vist seg å være svært stabil over tid. Denne
gruppen er også sentrale i inkluderingsarbeidet med frivillige med innvandringsbakgrunn, og i å
bidra til språktrening. Denne gruppen av frivillige arbeider hovedsakelig på kjøkkenet, en god
arena for å praktisere hverdagsnorsk.
I tredje kvartal er frivilliggruppen betydelig redusert sammenlignet med tidligere år, og består av
43 personer. Det er likevel en klar tendens i gruppen av frivillige: majoriteten av de frivillige er
personer med innvandringsbakgrunn. Samtidig finner vi flest uførepensjonister og pensjonister i
gruppen av nordmenn, og her er gjennomsnittsalderen naturlig nok høyere enn i gruppen av
frivillige med innvandringsbakgrunn, hvor vi finner en overvekt av personer i starten av 20-årene
og tidlig 30-årene.
Ved sammensetning av team av frivillige er det alltid med tanke på hvilke frivillige som kan tenkes
arbeide godt sammen, samt hvilke behov og ønsker de frivillige har når de tar på seg det frivillige
engasjementet. Frivillighetskoordinator arbeider tett med tiltaksleder for kjøkkenet når
arbeidsteam skal dannes, og her vektlegges de frivilliges behov for språktrening, alder på de
frivillige på teamet og arbeidskapasitet. Erfaringsmessig fungerer det godt å lage mangfoldige
team med ulik alders- og språksammensetning. De frivillige lærer av hverandres erfaringer,
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forskjeller og likheter, og slik dannes sterke team og gode sosiale relasjoner – både på jobb og
utenfor jobb.

Delmål 1: Være en attraktiv arena for frivillig arbeid for personer med
innvandrerbakgrunn med behov for økt kunnskap om norsk arbeidsliv, språk- og
arbeidstrening med sikte på innpass i ordinært arbeidsliv.
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
• Arbeidserfaring/arbeidstrening i norsk arbeidsliv
• Attest og 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 arbeidsliv og kultur, og stifte
bekjentskaper som kan være ressurser i arbeidssøkerprosessen og i livet ellers.
Nettverksbygging kan skje gjennom de frivilliges møte med andre frivillige på jobb eller gjennom
kontakten med Robin Hood Husets husvenner. Frivillighetskoordinator skaper også sosiale rom
gjennom tilbudet om sosiale kvelder for de frivillige, hvor frivillige møtes utenfor konteksten av
arbeid og får mulighet til å delta på andre vilkår enn ellers.
Norsk språktrening
Robin Hood Huset tilbyr gratis norskkurs og norsktreningsgrupper, og frivillige har prioritert
plass ved innsøking til disse. I tillegg får de frivillige språktrening 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.
Foruten språkkursene er kjøkkenet den mest sentrale arenaen for språktrening på Robin Hood
Huset, men det er også 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. Høsten 2019 ble kjøkkenet oppgradert fra et stort hjemmekjøkken til et middels
storkjøkken. Dette gir oss en stor fordel med tanke på arbeidstrening for frivillige innen kafé og
storkjøkkendrift.
Hovedspråket på kjøkkenet er norsk. Det er et mål å ha minst én norsktalende frivillig på
kjøkkenet til enhver tid, i tillegg til den kjøkkenansvarlige av de ansatte, slik at de med
innvandrerbakgrunn kan dra størst mulig språkmessig nytte av arbeidet. Dette er noe vi har fokus
på idet vi setter sammen arbeidsteam på kjøkkenet, og ved behov for omrokkeringer i skiftplanen.
Kjøkkendriften innebærer varehenting og mottak, tilberedning og servering, samt rydding og
renhold. En gang i uken kommer det levering av matvarer fra Matsentralen i Bergen. De frivillige
deltar da i mottak og sortering, samt i organisering av varene etter fastsatte IK-Matrutiner.
Grunnet smittevernrestriksjoner, har det siden 13. mars vært et makstak på 15 besøkende i
kafeen til ethvert tidspunkt. Der hvor de frivillige tilberedte mat til rundt 100-120 besøkende før
13. mars, tilbereder de nå mat til 40-60 besøkende per dag. Siden 13. mars har det blitt servert
Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset–Årsrapport 2020 – Side 20 av 37

varm mat i kafeen hver dag – i motsetning til tiden før hvor tirsdager og torsdager var forbeholdt
varm lunsj.
Antall kjøkkenfrivillige i perioden: 63
Antall kjøkkenfrivillige per uke: før 13.03.2020: 35-40, etter 13.03.2020: 14-16
Antall kjøkkenfrivillige per dag: før 13.03.2020: 4-10, etter 13.03.2020: 3-4
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. Ofte utgjør også norsk arbeidsliv et viktig samtaleemne i
kjøkkendriften. I 2020 har dette vært særlig relevant for mange av våre frivillige som har vært
permitterte siden 13. mars, eller som befinner seg i en overgang fra å være permitterte til å miste
jobbene sine. Flere har også måttet finne seg arbeid innen andre næringer og sektorer enn
tidligere, da eksempelvis turistnæringen og serveringsbransjen som har sysselsatt flere av våre
frivillige, har strevd med omsetningen dette året.

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. 17 frivillige
har mottatt attest i 2020. Flere frivillige har også vært i kontakt med frivillighetskoordinator for
å be frivillighetskoordinator om å være referanse ved jobbsøking.

Delmål 2: Være en attraktiv arena for frivillig arbeid for personer som er
midlertidig eller varig utenfor arbeidslivet og å drive aktiv rekruttering blant
personer i denne gruppen som benytter seg av husets tilbud.
Slik utviklingen av frivilliggruppen og prosjektets arbeidsmetode har vært de siste årene, er det
naturlig med en målsetning og et bevisst arbeid og rapportering på det å være en arena for frivillig
arbeid for personer som er midlertidig eller varig utenfor arbeidslivet. Måloppnåelsen vurderes
gjennom å kartlegge frivilliges målsetning for frivillig engasjement ved kontraktsinngåelse,
medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelse.
Det arbeides aktivt med rekruttering blant personer i denne gruppen som benytter seg av husets
tilbud. Samtidig opplevde vi en økning av henvendelser fra norske pensjonister og uføre mot
slutten av 2019 og i starten av 2020, en utvikling vi opplever som svært positivt. Vi ser imidlertid
at vi må arbeide ytterligere med rekruttering av frivillige fra denne gruppen i 2021, samtidig som
vi opprettholder en funksjonell balanse og gode, stabile team.

Aktivitet 2: Opprettholde og videreutvikle tilbudet om norsk og
samfunnsopplæring av god kvalitet til innvandrere uten rett på offentlig
opplæringstilbud.
Gode norskkunnskaper er en forutsetning for integrering og deltakelse i norsk arbeidsliv og
samfunnsliv. For foreldre gir det også mulighet for mer aktiv deltakelse i barnas skolegang og
fritidsaktiviteter. De siste årene har vi 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 på
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arbeidsmarkedet, og mangel på dette gjør mennesker sårbare for utnyttelse og sosial dumping.

Delmål 1: Fortsette arbeidet med profesjonalisering og kvalitetssikring av det
etablerte norskopplæringstilbudet drevet av frivillige på Robin Hood Huset.
I 2019 startet vi arbeidet med å ytterligere styrke norskopplæringstilbudet ved Robin Hood
Huset. Høsten 2019 ble de frivillige norsklærerne introdusert for nettressursen «Min Vei» på
frivilligsamling, og flere var positive til å bruke dette i undervisningen, samt å gi elevene mulighet
til å arbeide med oppgaver via nettressursen på egenhånd. Nettressursen er tilknyttet
lærebøkene «Veien Inn» som gis til alle elever på norskkurs på Robin Hood Huset i 2020.
Nettressursen «Min Vei» er et supplement til undervisningen slik at elevene kan øve og gjøre
oppgaver hjemme. Det er også et verktøy for kursholderne i undervisningen. Kursholderne gis
administrator-tilgang og kan rette og sjekke elevenes hjemmearbeid. Som administrator vil
læreren ha full oversikt over deltakerens aktivitet i nettkurset. Frivillighetskoordinator er
skoleadministrator og sørger for at elevlistene er oppdaterte til enhver tid, samt bistår de
frivillige i opplæring i bruk av nettressursen.
«Min Vei» består også av andre læreverk utover bøkene «Veien Inn», slik som «Helsenorsk»,
«Veien Videre» og «Veien Fram». Dette åpner for et større materiale som kursholderne kan
benytte seg av i undervisningen, samt gode muligheter for elevene til å arbeide med
norskferdighetene sine utover den ordinære undervisningen. «Min Vei» har både selvrettende
oppgaver og innsendingsoppgaver. Kursene har lydstøtte og ordlistefunksjon som legger til rette
for minoritetsspråklige deltakere.
På frivilligsamling for norsklærerne i januar deltok Håkon Fanebust fra Fagbokforlaget, hvorpå
han ga en introduksjon til hvordan lærerne skulle ta i bruk nettressursen. Lærerne ble også
oppfordret til å prøve seg fram på egenhånd. Frivillighetskoordinator hadde også en
gjennomgang med Fanebust hvor alle elever på kurs ble lagt til i klasselister og fikk tilsendt link
til nettressursen på epost. Ved oppstart av kursene informerte frivillighetskoordinator om
nettressursen og oppfordret kursdeltakerne til å ta i bruk denne.
Våren 2020 var det 70 av 120 aktive brukere av nettressursen. Da kursene ble innstilt 13. mars,
ble elevene på kurs oppfordret til å ta i bruk nettressursen og studere hjemmefra. Det er
imidlertid uvisst om dette ble tatt i bruk.
Tilbakemeldingene på nettressursen våren 2020 var svært gode fra elevene på B1 og B2-nivå.
Elevene på de høyeste nivåene i norsk så ut til å ta i bruk nettressursen i langt større grad enn
elever på de lavere nivåene. Nettressursen ble også benyttet i varierende grad av de frivillige
kursholderne. En tydelig tendens var at de yngre kursholderne i større grad enn de eldre benyttet
denne i undervisningen og til å gi elevene hjemmelekser.
Høsten 2020 har alle kursdeltakere tilgang til nettressursen «Min Vei». Frivillighetskoordinator
gjennomgikk en ny opplæring med Fanebust fra Fagbokforlaget og alle elever fikk utdelt et felles
passord tilsendt på epost, samt delt av kursholderne på kursene. Dette forhindrer at
informasjonen ikke når kursdeltakerne.
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Delmål 2: Tilby 120 gratis kursplasser per semester, fordelt på seks klasser med
undervisning fire timer i uken per klasse. Kursene tilrettelegges på nivå 1 til 4 og
hver kursbolk er på 14 uker.
Andel gjennomførte kurs
Vårsemesteret 2020 ble det tilbudt 92 plasser på norskkurs fordelt på 4 nivåer og 6 klasser. Vi
hadde 19 frivillige norsklærere, flere nye og noen som har vært med tidligere semester. Alle
lærerne fikk tilbud om å være to på hvert kurs, da lærerne erfaringsmessig gir tilbakemelding om
høyere trivsel dersom de er to. To lærere tilknyttet hvert kurs gir også en større fleksibilitet med
tanke på oppfølging av ulikt nivå innad i klassen, samt undervisning ved sykefravær, ferie o.l.
Noen av lærerne foretrekker derimot å holde kurset alene og får da mulighet til dette.
Ved tildeling av kursplasser prioriteres de som har gjennomført nivå 1, 2 og 3 til videre kurs på
nivå 2, 3 og 4. Frivillige ved Stiftelsen og personer som ikke har rett til norskopplæring fra det
offentlige blir også prioritert.
Antall kurs i vårsemesteret: 6
Antall kursplasser: 92
Antall frivillige kursholdere: 19
Norskkursene ble innstilt 13. mars som følge av Coronapandemien. Der hvor elevene skulle hatt
fire timer med undervisning i norsk over 14 uker, ble kursene brått avbrutt. Flere elever
returnerte også til sine hjemland i slutten av februar og i starten av mars før utbruddet nådde
Norge og flere nasjoner stengte grensene for innreisende.
Høsten 2020 startet vi opp kursene igjen. I tråd med gjeldende smittevernforskrift og stiftelsens
smittevernsreglement, er det et maksantall på 9 elever per klasse og bare fire klasser i norsk –
A1, A2, B1 og B2. Antallet kurs og størrelsen på klassene er styrt av romkapasiteten på huset og
behovet for grundig renhold mellom hver klasse som benytter seg av lokalene. Vi har valgt å
prioritere elever som fikk vårsemesterets kurs avbrutt som følge av Covid-19.
Antall kurs i høstsemesteret: 4
Antall kursplasser: 36
Antall frivillige kursholdere: 12
Selv med bare 36 kursplasser dette semesteret, har det vært stor pågang fra personer som ønsker
å delta på våre norskkurs. Denne høsten var det 118 søkere til våre norskkurs. I etterkant av
innsøking har det også vært flere som har tatt kontakt med frivillighetskoordinator for å spørre
om å få delta på norskkurs. Under nåværende smittevernregime er det ikke praktisk mulig å nå
målet på antall kursplasser, målet står likevel fast videre med sikte på å nå dette når
smittesituasjonen tillater det.
Grunnet lokale smitteverntiltak, ble de to siste ukene høstens norskkurs innstilt. Det var ikke
lenger mulig å tilby klasseromsundervisning under gjeldende smittevernforskrift.
Nivåtesting
I samråd med de frivillige norsklærerne ble det besluttet at vi våren 2020 skulle legge større vekt
på nivåtesting blant søkere til våre norskkurs. Ved innsøking til kurs gjennom våre nettsider, ba
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vi alle interesserte om å gjennomføre en digital nivåtest. Vi tilbød oss samtidig med å bistå
personer i å gjennomføre testen og søke om kursplass.
Antall søkere til norskkurs på vårsemesteret var betydelig lavere enn tidligere år. Dette gjaldt
særlig for kursene på A1 og A2-nivå, nybegynnerkursene. Vi undret oss over hva dette kunne
handle om. Kunne det skyldes manglende digital kompetanse? Kunne det ha oppstått
misforståelser hvor personer som hadde gjennomført testen trodde at de da hadde søkt om
kursplass ved Robin Hood Huset?
Grunnet få søkere kontaktet vi andre instanser som også tilbyr kurs i Bergen, blant annet Caritas,
og informerte om at vi hadde ledige plasser på våre kurs. Flere personer tok også kontakt med
frivillighetskoordinator på huset og skrev seg opp på venteliste. Disse gjennomførte dermed ikke
nivåtesten. Til tross for et større fokus på riktig plassering etter nivå, så vi at vi likevel måtte gjøre
omrokkeringer i klassene etter oppstart. Vi drøftet derfor om hvorvidt det var behov for en ny
vurdering av nivåtesting ved forberedelsene til kurs høsten 2020 da det skal være lav terskel for
å delta på aktiviteter og kurs på Robin Hood Huset.
Denne høsten har vi ikke videreført nivåtesting ved innsøking til norskkurs. I stedet har vi valgt
å gi bedre skildringer på både norsk og engelsk på hva de ulike nivåene innebærer, og hvilke
forkunnskaper det er forventet at deltakerne har ved innsøking til det aktuelle nivået. Dette ser
ut til å ha vært vellykket. Frivillighetskoordinator har ikke mottatt henvendelser angående
vanskeligheter med innsøking på kurs høsten 2020, og lærerne har ikke rapportert om store
nivåforskjeller i klassene.
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. I 2018 startet vi også opp et nivå 4
kurs, som er et innføringskurs frem mot prøve i B2. Dette kurset er videreført i 2020, og er svært
populært. Våren 2020 var det kurset på nivå 4 som hadde lengst venteliste og flest deltakere.
Høsten 2020 er dette fortsatt et svært attraktivt og etterspurt kurs, men det er flest søkere til kurs
på de lavere nivåene, nivå A1 og A2. Det vil derfor vurderes om det våren 2021 vil være mulig å
tilby to ekstra klasser for nivåene A1 og A2.
Kursene følger ikke helt konkret Europarådets nivåskala og oppsett, da de har færre
undervisningstimer enn det som er vanlig for disse kursene og da de har et større fokus på
samtaleteknikk og hverdagsforståelse.
Læreverk
Nivå 1 - A1 benyttet frem til høsten 2017 et hefte utarbeidet av en av våre lærere med tekster og
oppgaver hentet fra læreverket «Ny i Norge». Høsten 2017 ble læreboken «Hverdagsnorsk»
prøvd ut på nivå 1 og elevene fikk egen lærebok. Våren 2018 ble den innført som hovedlæreverk
på nivå 1. Deler av boken var også nyttig for elever på nivå 2 – A2, som tok denne i bruk som
repetisjon i starten av kurset.
Da vi fikk svært positive tilbakemeldinger på det å ha en fysisk lærebok til alle elvene, ble
muligheten for å også innføre dette på de ytterlige nivåene undersøkt. Fra og med høsten 2018
ble det innført lærebok også på nivå 2 og 3. Boken «Veien inn» har blitt testet ut i kursene og er
nå innført som grunnbok på kursene. Da denne boken er mer omfattende enn boken
«Hverdagsnorsk», har den i 2020 blitt innført som læreverk også på nivå 1 og 3. På nivå 2 og 3
har vi, i tillegg til bøkene, samlet læremateriale skapt og bearbeidet av våre lærere gjennom de
siste årene. På nivå 3 er det et større fokus på norsk kombinert med det samfunnsfaglige, og det
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diskuteres og tas opp aktuelle tema fra nyhetsbildet. Kursdeltakere på nivå 4 benytter seg av boka
«På Nivå» - en arbeidsbok som retter seg mot elever på B2-nivå. Det er planlagt at også nivå 4 –
B2 skal få «Veien Inn B2» som lærebok når denne er ferdigstilt i produksjon.
Dette året har alle kursdeltakere fått tilgang til nettressursen tilknyttet «Veien Inn»-bøkene.
Kursdeltakere på nivå 4, som benytter en annen bok i undervisningen, har også tilgang til «Veien
Inn B2», en bok som inntil videre bare er tilgjengelig på nett. Når «Veien Inn B2» er tilgjengelig
for bestilling, vil denne implementeres som lærebok for kursdeltakere på nivå 4, trolig fra og med
våren 2021.
Gjennom nettressursen har kursdeltakerne tilgang til prøver tilpasset sitt nivå og oppgaver.
Kursdeltakerne kan jobbe med oppgaver gjennom nettressursen og sende inn disse for
tilbakemelding og retting fra lærer. Lærerne kan også følge kursdeltakernes utvikling og følge
med på hvor mye de arbeider hjemmefra.
Nettressursen har ble brukt i varierende grad av lærere og elever på vårsemesteret, og i svært
liten grad på høstsemesteret. Lite bruk blant elevene kan skyldes manglende oppfølging på
nettressursen fra lærerne, manglende kompetanse i bruk av verktøyet, ingen eller begrenset
tilgang på digitale verktøy til å benytte seg av nettressursen, eller liten/ingen interesse for å bruke
det som et supplement til boka og leksene som gis. Lærernes tilbakemelding er at nettressursen
har vært vanskelig å bruke, at de ikke ønsker å bruke denne da de bruker boka aktivt i tillegg til
å gi egne oppgaver, og at elevene har vist liten vilje til å følge opp lekser gitt via denne.
Metoder
De mest brukte læringsmetodene på kursene er samtale, undervisning i grammatikk, høytlesning,
rollespill, tekstoppgaver og gruppearbeid. Det brukes også film, 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» og «utrop», slik at elevene får
mulighet til å diskutere dagsaktuelle temaer på norsk. Lærerne gir også elevene ukentlige lekser
slik at elevene kan jobbe med norskferdighetene sine utover de to kursdagene i uka.

Evaluering
Norskkursene evalueres hvert semester når kursene er 2/3 ferdig. Det gjennomføres på dette
tidspunktet da dette både gir lærerne mulighet til å justere kursene underveis, men også da
klassen på dette tidspunkt har «satt seg» og blitt mer eller mindre stabil.
Da kursene ble innstilt på vårsemesteret, ble det ikke gjennomført evaluering av kursene. Høsten
2020 ble det gjennomført en evaluering av norskkursene. Dette året ble spørsmål om bruk av
nettressursen tatt med, i tillegg til spørsmål om tilstedeværelse i timene, lærernes engasjement
og faglighet og hvorvidt de er fornøyde med kursene.
Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne er svært positive. 28 av 36 elever svarte på evalueringen,
og selv om det er noen variasjoner i hvor mye de selv vurderer at de har lært, har alle svart at de
er svært fornøyde med kursene. Majoriteten oppgir at det var et passelig tempo for kurset, og de
aller fleste – med unntak av fire personer – oppgir at de har lært mye eller svært mye i løpet av
kurset.
På spørsmål om bruk av nettressursen, kan det synes som at elevene har forvekslet nettressursen
«Min Vei» med læreboka «Veien Inn», da flere oppgir å ha brukt denne mye i
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klasseromsundervisningen, og da et lite mindretall av lærerne oppgir å ha benyttet denne i
undervisningen. Frivillighetskoordinator har imidlertid mulighet til å sjekke antall aktiverte
brukere av nettressursen, og har sett at det har vært et beskjedent antall aktive brukere på vårog høstsemesteret.
85% av elevene som deltok oppga å ha deltatt på kurs hver uke. Dette er en vesentlig forbedring
fra 2019 hvor 70% av de spurte oppga at de deltok hver uke. Av de som ikke deltok hver uke, ble
jobb, reise eller sykdom trukket frem som årsaksforklaring.
Elevene vurderer kursholderne som faglig kompetente, engasjerte og som gode til å formidle
lærestoffet. Her er et utdrag fra de skriftlige tilbakemeldingene fra elevene:
«Kurset er bra, men lærerens innsats gjør det kanskje bedre. Lærerne er fantastiske. Takk så
mye»
«Samtaler i kurset fungerer bra. Jeg likte ikke så mye å lese fra bok. Også vil ha hjemmelekser
for å motivere memorisasjon, grammatikk etc. Men jeg er helt glad i kurset fordi vi snakket
så mye sammen. Den var en ting jeg ikke hadde i kurs A1 jeg tok på UiB»

Aktivitet 3: Videreutvikle og styrke kvaliteten på ukentlig individuell CVhjelp drevet av frivillige på Robin Hood Huset.
Delmål 1: Tilby ukentlig individuell CV- og jobbsøkerhjelp på Robin Hood Huset
drevet av frivillige.
Individuell CV- og jobbsøkerhjelp i ordinær åpningstid
Våren 2020 hadde vi 4 frivillige som arbeidet med å gi våre besøkende og husvenner hjelp med å
skrive CV og jobbsøknader. De frivillige arbeidet 1-2 dager i uka, 2 timer hver gang.
CV-hjelp innebærer hjelp fra frivillige til å skrive CV og jobbsøknader, øve til jobbintervju, samt
lete frem stillingsannonser. Tilbudet har vært svært populært, noe som har kommet til syne
gjennom stor pågang og fullbookede kalendere for de frivillige CV-hjelperne.
13. mars ble tilbudet om CV-hjelp avbrutt som følge av Covid-19. De frivillige ble sendt hjem og
tilbudet ble midlertidig avviklet. Det ble ikke gjenopptatt i løpet av 2020 av hensyn til de frivilliges
helse og utsatthet med tanke på mulig smitte. I løpet av året har det vært noen forespørsler om
CV-hjelp blant Robin Hood Husets husvenner og besøkende. Det er de ansatte ved Robin Hood
Huset som i denne perioden har bistått personer med å skrive CV og jobbsøknader.
Frivillighetskoordinator har også tilbudt frivillige som er arbeidssøkere om å lese igjennom CV
og søknad og komme med innspill og tips.
Antall individuelle sesjoner med CV- og jobbsøkingshjelp: 19
Antall ansatte: 4

Delmål 2: Gjennomføre fagsamlinger for frivillige kursholdere med kompetent
kursholder en gang per semester.
Frivillighetskoordinator fikk ikke mulighet til å gjennomføre en fagsamling med gruppen av
frivillige CV-hjelpere før tilbudet ble innstilt som følge av Coronapandemien. Når tilbudet om
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frivillig CV-hjelpere tas opp igjen, vil frivillighetskoordinator gjennomføre en oppstartsamling for
de frivillige med faglig innhold og erfaringsutveksling.

Aktivitet 4: Utvikle tilbudet om uforpliktende og åpne aktiviteter som legger
til rette for sosialisering, deltakelse og kommunikasjon.
Delmål 1: Tilby uforpliktende aktiviteter som spillturneringer, intimkonserter,
språkkafé, yoga og kreative verksteder som arena for sosialisering, deltakelse og
kommunikasjon.
Brettspill
Det har vært mulig å låne diverse brettspill i kafeen på Robin Hood Huset. Etter oppussing av
kafeen i september 2019 ble det plassert brettspill på hyllene over bordene i kafeen. Spillene ble
benyttet av mange besøkende, ofte på tvers av språk og bakgrunn. Brettspillene har hatt en
positiv effekt på det sosiale miljøet på huset. Bruk av brettspill i kafeen har også vært et viktig
bidrag i relasjonsbygging mellom ansatte og gjester.
Som ett av flere smitteverntiltak i perioden etter 13. mars, er brettspillene ikke lenger
tilgjengelige for besøkende i kafeen. Dette for å forhindre ytterligere berøringsoverflater som kan
bidra til smittespredning. Vi håper å kunne gjenoppta dette tilbudet i fremtiden, da vi ser
viktigheten av kontakten som oppstår mellom mennesker i en felles aktivitet som ikke
nødvendigvis krever samme språklige bakgrunn for å være betydningsfull.
Klesloftet
Robin Hood Huset har i flere år mottatt sekker ukentlig med brukte klær fra privatpersoner som
ønsker å bidra til driften av klesloftet vårt. I 2019 var klesloftet åpent onsdager fra kl. 13.00 til kl.
15.00. Dette tilbudet ble videreført i 2020. I 2020 utvidet vi også tilbudet til å også omfatte
fredager, fra kl. 10.00 til kl. 12.00. Dette ble gjort fordi vi så en stor pågang av besøkende på
onsdagene i løpet av 2019. Dette muliggjorde også et økt inntak av flere frivillige.
Siden klesloftets start, har det vært en utfordring at vi mottar mer tøy enn vi har kapasitet til å
oppbevare og til å ta imot. I løpet av én uke har vi i snitt mottatt 6 søppelsekker med klær, hvorav
mye er ødelagt tøy som ikke egner seg til annet en materialgjenvinning. Samtidig har vi også
opplevd å motta alt annet enn klær og sko, som for eksempel elektronikk, hvitevarer, møbler,
interiør, puter, dyner og sengesett, leker, bøker o.l. Dette har medført et behov for å gjennomføre
hele opprydningsdager sammen med de frivillige, hvorpå frivillighetskoordinator har dratt til
gjenvinningsstasjoner i nærheten for å kaste gjenstander som ikke er egnet for klesloftet.
Tanken bak klesloftet har vært å tilby besøkende en shopping-opplevelse, uten at det koster
penger. Det var også ment å tilby økonomisk vanskeligstilte gode, varme klær. Tilbudet har vært
svært populært, noe som har ført til lange køer. Vi så at det var behov for å innføre kølappsystem
og begrense antall besøkende på klesloftet til fire personer om gangen, da mye trengsel blant de
besøkende førte til konflikter. Konflikter knyttet til mengden av tøy som enkelte tok med seg, la
grunnlaget for å innføre en kvote for hvor mye tøy hver enkelt besøkende kunne ta med seg. Dette
bidro til å redusere konfliktnivået noe, men erfaringen var at det var behov for en tilgjengelig
frivillighetskoordinator under klesloftets åpningstid da konflikttrykket var høyt. Frivillige ved
klesloftet tilkalte frivillighetskoordinator ved flere anledninger for å mekle mellom besøkende
eller mellom besøkende og frivillige. Konfliktene har i all hovedsak handlet om brudd på reglene
for bruk av klesloftet.
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I både andre og tredje kvartal har klesloftet holdt stengt for besøkende av hensyn til smittevern.
Imidlertid har vi fortsatt mottatt store mengder klær fra privatpersoner, og tre frivillige har
jobbet ved klesloftet med sortering av klær og utkjøring av poser med klær til Fretex da det har
vært behov for opprydning. Frivillighetskoordinator har deltatt i dette arbeidet og benyttet tiden
til å drive oppfølging av de frivillige.
Det har vært beskjeden forespørsel knyttet til bruk av klesloftet i perioden det har vært stengt.
Ved forespørsel har frivillighetskoordinator bistått personer som har vært i behov av særskilte
plagg, og sluppet dem opp på klesloftet og sett etter plagg til dem.
Etter flere runder med drøfting og diskusjon rundt klesloftet i ansattgruppen – både rundt
klesloftet som tilbud til besøkende, men også som frivillig aktivitet – ble det høsten 2020 besluttet
at klesloftet ikke vil gjenåpnes igjen.
Månedlig frisør
Den siste mandagen hver måned har vi kunnet tilby hårklipp til besøkende på huset. Dette har
vært et svært populært tilbud. Gratis hårklipp tilbys i samarbeid med Cutters, som hver måned
stiller med en frisør fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Gratis frisør har vært tilbudt 1 gang dette året
grunnet sykdom hos Cutters og påfølgende restriksjoner grunnet hensynet til smittevern. I
februar sendte Cutters to frisører til Robin Hood Huset, og nærmere 30 besøkende fikk en
hårklipp.
Etter 13. mars har det ikke vært et frisørtilbud på huset av smittevernhensyn. Inntil videre er det
usikkert når vi eventuelt kan gjenoppta samarbeidet og tilby våre husvenner gratis frisør.
Språkkafé
Ved Robin Hood Huset har vi lenge hatt en ukentlig språkkafé. Dette er et drop-in-tilbud for
husvenner og besøkende som ønsker å praktisere norsk og styrke sine ferdigheter i språket. 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.
Tiltaket er populært med både gjenvendende deltakere og «drop-ins».
Grunnet stor pågang til høstens norskkurs og få plasser, besluttet frivillighetskoordinator i
samråd med daglig leder å utvide tilbudet om språkkafé på Robin Hood Huset. Høsten 2020 er
det tilbud om språkkafé to ganger i uka, tirsdager og torsdager fra kl. 11.00 til kl. 13.00. Av
smittevernhensyn gjennomføres språkkafé med minimum 1 meters avstand mellom deltakerne
og de frivillige som driver språkkafé, og med et maksantall på 9 deltakere. Tilbudet er fortsatt
drop-in og krever ikke på melding, men frivillighetskoordinator samler inn navn og
telefonnummer på deltakerne for å kunne drive smittesporing dersom det skulle oppstå et
utbrudd av Covid-19 på huset.
Antall deltakere på språkkafé fra gang til gang: 2-9
Antall frivillige som arbeider på språkkafé: 3
Yoga og pilates
Siden våren 2019 har det vært gjennomført Pilates en gang i uken på Robin Hood Huset, og i
september 2019 startet også Yoga opp annenhver uke. Etter 13. mars har tilbudet om Yoga og
Pilates vært stengt av smittevernhensyn.
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Før 13. mars ble Pilates drevet av en frivillig instruktør annenhver uke. Yoga var et ukentlig tilbud.
Både Pilates og Yoga var drop-in-tilbud, uten krav til forkunnskaper for å kunne delta.
Antall deltakere på pilates og yoga per gang: 5-10
Søndagsfrokost for pensjonister
Siden mars 2018 har vi driftet månedlig søndagsfrokost for pensjonister. Pensjonister (eldre og
uførepensjonister) inviteres på klassisk søndagsfrokost i kafeen på Robin Hood Huset. Det blir
servert te og kaffe, hjemmebakte rundstykker, egg og annet godt pålegg. Gjestene oppfordres til
å ta med strikketøyet og annet de måtte ønske og bli med på en sosial og trivelig søndagsfrokost.
Antall søndagsfrokoster for pensjonister gjennomført i 2020: 3
Antall besøkende hver gang: 10-20
Antall frivillige: 2
I andre kvartal ble det bare gjennomført 1 søndagskafé for pensjonister av hensyn til smittevern
og påfølgende restriksjoner. Søndagskafeen ble gjennomført utendørs i Nordnesparken søndag
14.06.2020. Det ble servert grillmat og tilbehør. 5 personer deltok og 2 frivillige arbeidet denne
dagen.
I tredje kvartal har det ikke blitt gjennomført søndagskafé for pensjonister, da det under
gjeldende smittevernregime med kun 15 sitteplasser i kaféen ikke vil være mulig å holde
pensjonistkaféen åpen uten å være nødt til å avvise besøkende i døren.
Utlån av årskort til Ulriksbanen
Gjennom et samarbeid med Ulriken 643 har vi tilgang på 15 årskort til Ulriksbanene som vi stiller
til disposisjon for utlån til frivillige og besøkende på Robin Hood Huset. Tilbudet er svært
ettertraktet og på sommerhalvåret kan det være opp til 2 uker ventetid for å låne kort.
Ulriksbanen har vært stengt siden 13. mars 2020 og det har derfor ikke vært mulig å benytte seg
av banen siden den tid – til stor skuffelse fra flere av våre husvenner som har etterspurt årskort.
Ulriksbanen er for tiden under ombygging og vil gjenåpne for besøkende sommeren 2021. Vi
håper på et mulig samarbeid med Ulriken 643 i det kommende året, slik at vi kan gjenoppta det
populære tilbudet om utlån av årskort.
Kulturelle samarbeid
Også i år har vi kunnet tilby gratis billetter til konserter og teateret i samarbeid med Bergen
Filharmoniske Orkester og Den Nationale Scene. Samarbeidet med Bergen filharmoniske
Orkester har nå gått over flere år, og er et etablert samarbeid og svært ettertraktet tilbud. 10-20
personer deltar på hver av deres konserter og gir tilbakemeldinger om gode opplevelser de uten
tilbudet ikke kunne være en del av. Dette året har vi kunnet tilby 20-40 gratis billetter til 10
forskjellige konserter til våre husvenner og frivillige.
Vi har også vært så heldige å få gratis billetter til teaterforestillingen «Wendy og Peter Pan» ved
DNS i januar. I mars fikk vi 60 gratisbilletter til «Cabaret» ved DNS, og i juni fikk vi 40 billetter til
«Arv og miljø» - til stor glede for våre husvenner og frivillige.
Festspillene i Bergen ble gjennomført digitalt i år som følge av Covid-19, og
frivillighetskoordinator informerte frivillige via epost om muligheten til å streame enkelte
arrangementer gratis. Samarbeid med aktører innen kulturfeltet er svært viktig for oss. Det
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handler om å gi mennesker med begrensede midler eller nettverk en mulighet til å delta på de
samme arenaene som andre.
Etter restriksjonene som kom den 13. mars har det imidlertid vært ingen eller få kulturelle
gratistilbud til de frivillige og til våre husvenner. I tredje kvartal har vi imidlertid fått mulighet til
å gi ut gratisbilletter til teaterforestillingene «Namnet» og «Alle Tiders Bergen» gjennom vårt
samarbeid med DNS. Dette har vært både etterlengtet og savnet, hvorpå husvenner i perioden
har etterspurt kulturelle tilbud.

Delmål 2: Tilby kurs innen andre språk enn norsk, samt andre aktuelle fag/tema
som arena for utvikling, sosialisering, deltakelse og kommunikasjon.
Spanskkurs
Denne våren ble det gjennomført spanskkurs på to nivåer: nybegynner og lett viderekommen.
Våre spanskkurs er gratis og er tenkt å være et kultur- og aktivitetstilbud for personer som ønsker
å lære seg et nytt språk eller forbedre allerede eksisterende språkferdigheter. Spanskkursene
arrangeres på ettermiddag og kveld én gang i uka i to timer over 12 uker.
Antall kurs vårsemesteret: 2
Antall frivillige kursholdere: 2
Antall kursdeltakere vårsemesteret: 16
13. mars så vi oss nødt til å stenge ned kursene i spansk som følge av pandemien. Det ble i løpet
av mars og april gjort forsøk på å digitalisere kursene og gjennomføre digital undervisning.
Erfaringen var imidlertid at det var ingen, eller svært få, elever som deltok på dette. Dette førte
til at vi avviklet kursene i april og sørget for prioritert plass på høstens spanskkurs for elever som
fikk vårsemesteret avbrutt som følge av Coronaviruset.
Høsten 2020 startet vi opp igjen kursene i spansk på nivå 1 og 2: nybegynner og lett
viderekommen. Vi har færre kursplasser dette semesteret, med maks 9 elever i per klasse.
Undervisningen gjennomføres på Robin Hood Huset på ettermiddagen og på kveldstid.
Antall kurs på høstsemesteret: 2
Antall frivillige kursholdere: 2
Antall kursdeltakere høst: 14
Engelskkurs
Denne våren ble det gjennomført engelskkurs på tre nivåer: nybegynner, lett viderekommen og
viderekommen. Kursene i engelsk gjennomføres en fast dag i uka i to timer og over 12 uker, totalt
24 timer.
Kurset for nybegynnere krever ingen forkunnskaper i engelsk, og målsetningen er at elevene skal
tilegne seg engelske språkkunnskaper som kan brukes i arbeidslivet og i norsk
samfunnsdeltakelse. På kurset for lett viderekomne legges det opp til at kursdeltakerne har noen
forkunnskaper og et grunnleggende ordforråd. På viderekomne fordrer det at man har et godt
grunnlag i engelsk muntlig og skriftlig fra før.
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Antall kurs vårsemesteret: 3
Antall frivillige kursholdere: 2
Antall kursdeltakere vårsemesteret: 33
Den 13. mars stengte vi ned kursene i engelsk, og i april måned forsøkte vi å gjenoppta dem
gjennom digital undervisning. Frafallet blant elevene var imidlertid stort, og få, eller ingen, deltok
– til frustrasjon for de frivillige som forsøkte å holde motivasjonen oppe blant deltakerne. Dette
førte til at vi avviklet kursene og sørget for prioritert plass på høstens engelskkurs for elever som
fikk vårsemesteret avbrutt som følge av Coronaviruset.
Høsten 2020 startet vi opp igjen engelskkursene. Vi tilbyr engelskkurs på tre nivåer: nybegynner,
lettere viderekommen og viderekommen. Vi har færre kursplasser dette semesteret, med maks 9
elever i hver klasse. Undervisningen gjennomføres på ettermiddag og kveld på Robin Hood Huset.
Dette semesteret gis alle elever på engelskkurs en lærebok de benytter i undervisningen, og som
lærerne bruker til å gi elevene hjemmelekser. Bøkene som benyttes er «English for Everyone».
Boken har også et eget nettsted og en gratis app som inneholder lydfiler som muliggjør oppøving
av lytteferdigheter og uttale.
Antall kurs høstsemesteret: 3
Antall frivillige kursholdere: 3
Antall kursdeltakere høstsemesteret: 18
Åpen samtalegruppe i engelsk
Våren 2020 opprettet vi en åpen samtalegruppe i engelsk på Robin Hood Huset. Samtalegruppen
ble opprettet på bakgrunn av et ønske fra kursdeltakere på engelskkurs høsten 2019 som ønsket
mer praktisk øvelse i språket, samt fra husvenner som ønsket å praktisere språket.
Samtalegruppen startet opp første uka i februar, og var planlagt å holde frem til sommeren.
Samtalegruppen ble imidlertid satt på pause den 13. mars. I april ble det gjort forsøk på å
digitalisere denne, men det var lite oppslutning rundt dette. Dermed stengte vi ned
samtalegruppen.
Høsten 2020 startet vi opp igjen samtalegruppen i engelsk på Robin Hood Huset. Samtalegruppen
er et drop-in tilbud, og to timer i uka kan husvenner og kursdeltakere delta i samtalegruppen og
få hjelp til å praktisere og øve på språket. Samtalegruppen er ledet av én frivillig som i samarbeid
med frivillighetskoordinator og de frivillige kursholderne for engelskkursene har utarbeidet et
opplegg for samtalegruppen. Siden oppstart i høst har det variert mellom 3-8 deltakere i
samtalegruppen.

Aktivitet 5: Kurstilbud og utviklingstiltak for frivilliggruppen
Delmål: Arrangere og tilby kurs og utviklingstiltak for frivillige som
førstehjelpskurs, matlagingskurs, sikkerhetskurs o.l.
Høsten 2019 ble det inngått et samarbeid med Norsk Folkehjelp i Bergen for gjennomføring av
førstehjelpskurs i 2020. Coronapandemien satte en stopper for planlagte førstehjelpskurs på vårog høstsemesteret.
Det har ikke vært mulig å gjennomføre større samlinger for frivillige grunnet
smittevernrestriksjoner, og derav har vi dessverre ikke hatt mulighet til å tilby kurs eller andre
utviklingstiltak dette året. Vi håper å kunne gjenoppta dette ved endrede smittevernrestriksjoner.
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Frivillig arbeid ved Robin Hood Huset under Covid-19
I likhet med de fleste aktører har også Robin Hood Huset vært nødt til å tilpasse driften til de til
enhver tid gjeldende smittevernrestriksjonene etter erklæringen av Covid-19 som pandemi.
Mens det i første kvartal var 100 frivillige som arbeidet ved huset, var det i andre kvartal bare 18
frivillige på jobb, hvorav tre av disse drev fjernundervisning gjennom digital nettressurs. I tredje
kvartal fikk vi flere frivillige tilbake på jobb, og hadde 43 frivillige som arbeidet ved Robin Hood
Huset ukentlig.

Kjøkken og kafé
I perioden 13. mars til 1. juni hadde vi bare én frivillig medarbeider på kjøkkenet. På samme tid
ble det gjort endringer i tilknytning til matserveringen på huset, samt åpningstidene. Da vi ikke
kunne opprettholde antall frivillige på jobb for å ivareta smittevernhensyn og restriksjoner,
kunne vi ikke sørge for samme grad av matproduksjon som tidligere. Mattilbudet bestod i mars
og april av havregrøt og frukt, samt te og kaffe. Valget om en reduksjon i mattilbudet bunnet også
i et ønske om å forhindre en stor folkemengde i kafeen. For å kunne opprettholde 1 meter avstand
mellom besøkende, ble flere bord og stoler fjernet og det ble innført et makstak på 15 personer i
kafeen til enhver tid.
I slutten av april ble mattilbudet noe endret, hvorpå det i tillegg til havregrynsgrøt ble servert
grønnsakssuppe. Denne endringen bunnet i en erkjennelse av at det for mange av de faste
besøkende som kom til kafeen hver dag, var et behov for mer næringsrik mat. En enkel suppe ville
dekke behovet for næring uten at det nødvendigvis ville medføre så store mengder av besøkende
at noen måtte forlate lokalet for å kunne overholde 1 meter avstand.
I andre kvartal holdt vi åpent mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Denne åpningstiden har
vi holdt på også i tredje kvartal, men huset er åpent på ettermiddag og kveld for frivillige og
deltakere på språkkurs.
I midten av mars var besøkstallene i kafeen lave. Det var tydelig at mange fulgte myndighetenes
anbefalinger og holdt seg hjemme. Det var i stor grad de samme besøkende hver dag. Fra april og
videre økte besøkstallene. Flere fortalte at de hadde sett seg lei på isolasjon og at de trengte å
møte andre mennesker og «komme seg ut mer». Vi har opprettholdt regelen om et maksantall på
15 personer i kafeen til enhver tid slik at gjestene kan holde 1 meter avstand til hverandre.
I midten av juni startet vi arbeidet med å ta tilbake frivillige som før utbruddet av Covid-19 jobbet
på kjøkkenet. Flere hadde over lengre tid etterspurt å få komme tilbake og oppga at de savnet det
frivillige engasjementet ved huset. Les mer om dette under «Arbeidet med tilbakeføring av
frivillige».
I andre kvartal ble kafeen utstyrt med et pleksiglass over serveringsdisken, klistremerker på
gulvet som synliggjør 1 meter avstand i køen til serveringsdisken og mellom sofa og bord, og
pleksiglass mellom kjøkkenøyen hvor mat tilberedes av de frivillige. Det er ingen selvbetjening
av mat eller drikke, og frivillige og ansatte serverer gjester.
Som følge av økt smittepress i Bergen i september, besluttet vi å innføre påbud om bruk av
munnbind ved arbeid på kjøkkenet. Dette fordi det er vanskelig å overholde 1 meters avstand
mellom de frivillige og mellom frivillige og ansatte på kjøkkenet. De frivillige og kursdeltakere på
språkkurs og de åpne samtalegruppene ble også oppfordret og anbefalt å bruke munnbind i en
periode på tre uker i september i samsvar med kommunens retningslinjer. I denne perioden ble
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det også innført legitimasjonskrav på serveringssteder, og vi måtte sjekke legitimasjon og skrive
ned navn og telefonnummer til alle besøkende i kafeen. Dette har vært spesielt utfordrende da en
del av våre besøkende ikke har noen form for identifikasjonspapirer og ingen måte å legitimere
seg på. Vi har imidlertid godtatt flere former for legitimasjon, eksempelvis studentbevis,
bibliotekkort, lønnsslipper o.l, særlig i tilfeller med personer vi har hatt kjennskap til over lang
tid. Ukjente personer som ikke har kunnet fremvise noen form for legitimasjon, har blitt vist bort.

Språkkurs
Språkkursene ble satt på pause den 13. mars. Frivillighetskoordinator og daglig leder så på
muligheter for å gjennomføre språkkursene digitalt for å kunne opprettholde tilbudet mens flere
deltakere og frivillige befant seg i hjemmekarantene. Den 20.04.2020 ble det gjennomført en
frivilligsamling for frivillige kursholdere på den digitale plattformen Whereby. Alle frivillige
kursholdere ble invitert til denne, men bare 6 personer deltok. I forkant av denne samlingen
hadde frivillighetskoordinator vært i kontakt med de frivillige kursholderne for å undersøke
hvorvidt de var interesserte i å drive undervisningen digitalt. Oppslutningen rundt dette var lav,
og flere begrunnet dette med manglende digitale ferdigheter og ønsket om å møte elevene for slik
å ha et sosialt fellesskap. Frivillighetskoordinator ba også om tilbakemelding fra deltakerne på
kursene for å undersøke hvorvidt de ville være villig til å delta dersom undervisningen ble
nettbasert. Det var lite respons fra kursdeltakerne, og majoriteten av dem som svarte på
henvendelsen ønsket ikke å delta på et nettbasert kurs.
I perioden mai-juni ble det gjort et forsøk på nettbasert undervisning i spansk og engelsk, samt
for engelsk samtalegruppe. Informasjon til elevene gikk via epost og gjennom sosiale medier.
Frivillighetskoordinator var tilgjengelig for opplæring i bruk av digital plattform til frivillige
kursholdere og til kursdeltakere. De frivillige kursholderne meldte i denne perioden om få eller
ingen deltakere på kursene.
I starten av juni drøftet ansattgruppen ved stiftelsen kursvirksomhet høsten 2020. På grunn av
lav grad av deltakelse på kurs på den digitale plattformen Whereby, vurderte vi at kursene fra
høsten av måtte arrangeres på huset for å sikre oppslutning og deltakelse. Det ble imidlertid klart
at det måtte gjøres endringer i kursvirksomheten som følge av smittevernhensyn. Det ble
besluttet at klassene måtte være mindre for å sørge for tilstrekkelig avstand, og at det var behov
for økt renhold i lokalene mellom kursene, noe som gjorde det umulig å tilby flere klasser per nivå
grunnet manglende romkapasitet.
I juni startet frivillighetskoordinator arbeidet med rekruttering av kursholdere til høstens
språkkurs, og startet påmelding til kursene. Ved norskkursene har det ikke vært behov for særlig
aktiv rekruttering da kursholderne fra vårsemesteret tidlig ytret ønske om å komme tilbake for å
drive undervisning på høsten. Det er imidlertid et mindre antall frivillige kursholdere denne
høsten som følge av færre og mindre klasser. Frivillighetskoordinator har likevel lagt til rette for
at kursholdere som har ønsket å være to sammen om en klasse, har fått mulighet til dette.
Kursdeltakere som fikk vårsemesterets kurs avbrutt fikk prioritert plass på høstens kurs. Dette
har fungert bra, men det har vært svært stor pågang på denne høstens norskkurs. Med 36 mulige
plasser og over 100 søkere, har frivillighetskoordinator vært særlig opptatt med å fylle på fra
venteliste dersom elever har måttet slutte de første ukene eller ikke har møtt første dagen.
Kursdeltakere på norskkurs fikk tilgang til nettressursen «Min Vei» som følger med lærebøkene
«Veien Inn» - et supplement til undervisningen som innehar store oppgavesett som kan jobbes
med på kursdager og hjemme.
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I uke 34 ble det gjennomført oppstartsamling for kursholdere i engelsk, spansk og norsk. I uke 35
startet norskkursene opp og i uke 36 startet kursene i spansk og engelsk. Frivillighetskoordinator
har vært til stede ved oppstart på alle kurs denne høsten og vært særlig opptatt av å gi
informasjon om viktigheten av gode rutiner for håndhygiene, om å holde seg borte ved sykdom
og om å gi informasjon til frivillighetskoordinator og frivillige om potensiell smitte, for slik å
kunne drive smittesporing og forhindre ytterligere spredning.
I november kom byrådet i Bergen med ny, lokal smittevernforskrift som igjen medførte til at
språkkursene måtte settes på pause. Kursene i engelsk og spansk – som hadde 1-2 uker igjen før
de avslutter for semesteret – ble gjennomført digitalt via Whereby. Norskkursene ble kansellert.
Det ble dermed en brå stans for høstens norskkurs.

Tilbud om bruk av datamaskiner og printer
De frivillige sine arbeidsoppgaver ble også endret etter 13. mars – dette for å imøtekomme behov
blant husets besøkende. Dette var særlig knyttet til behovet for å benytte seg av datamaskin og
printer når offentlige kontorer og bibliotek stengte for besøkende. For å imøtekomme dette
behovet, samt opprettholde godt smittevern, ble datamaskiner og printere gjort tilgjengelig for
besøkende ved hjelp av frivillige som sørget for å desinfisere utstyret mellom hver bruker.
Grunnet stor pågang ble det behov for å innføre en begrensning av tiden til bruk av pc til 45
minutter per person, og det ble opprettet en venteliste. I løpet av andre kvartal var det mellom
10 og 22 personer daglig som benyttet datamaskinene og printeren ved Robin Hood Huset. I
andre kvartal hadde vi 7 frivillige som arbeidet som PC-vert. Alle arbeidet hver uke, noen to dager
i uken, andre bare én dag. De frivillige pc-vertene var uunnværlige i denne perioden da de gjorde
det mulig for oss å tilby husvenner tilgang på datamaskiner og printer i en tid hvor flere offentlige
institusjoner med det samme tilbudet holdt stengt.
I midten av august ble ordningen med PC-vert avviklet da ansattgruppen opplevde at besøkende
hadde internalisert reglene og rutinene for bruk av PC og printer i tråd med husets
smittevernreglement. Det viste seg imidlertid at husvenner og besøkende ønsket en
gjenopptakelse av tilbudet da de opplevde det som tryggere at en frivillig sørget for renhold av
utstyret mellom hver bruker. Ansattgruppen opplevde også at de frivillige PC-vertene var en stor
ressurs hva gjaldt å bistå husvenner og besøkende med å ta kopier, scanne dokumenter og hjelpe
med datatekniske spørsmål.
Da det i midten av september kom nye retningslinjer fra Bergen kommune for å slå ned
smitteoppblussingen, ble det besluttet å ta inn PC-verter igjen. Gruppen av frivillige PC-verter
består av én ny frivillig ved Robin Hood Huset, og flere frivillige som tidligere arbeidet på andre
arenaer på huset. De frivillige arbeider fra kl. 11 til huset stenger kl. 15.00.
Av hensyn til smittesporing, registrerer PC-vaktene navn og telefonnummer til alle som er innom
for å bruke datamaskinene og printeren. Dermed får vi også en oversikt over hvor mange som
benytter seg av tilbudet.
Antall daglige brukere av PC og printer fra 13. mars 2020 til 31. desember 2020: 10-20
Antall frivillige: 4

Ukentlige epostoppdateringer til alle frivillige ved Robin Hood Huset
Før utbruddet av Covid-19 mottok de frivillige på kjøkkenet en ukentlig epost med informasjon
om arbeidstid og om aktiviteter og arrangementer på Robin Hood Huset. I andre kvartal mottok
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alle frivillige ved Robin Hood Huset en ukentlig epost med informasjon om driftsendringer som
for eksempel endrede åpningstider og maksantall av besøkende i kafeen, bruk av datamaskiner
og printer, samt informasjon om mattilbud for økonomisk vanskeligstilte i karantene og/eller
isolasjon. Epostene ga også informasjon om kommunens smitteverntiltak og lenker til
informasjon om kommunens smitteverntiltak og restriksjoner på ulike språk.
Vi har mottatt gode tilbakemeldinger på de ukentlige epostene. Flere av de frivillige har fortalt at
det var fint å høre at det stod bra til med husets ansatte, og at de var glade for at huset hadde vært
åpent til tross for omstendighetene.
I tredje kvartal opphørte de ukentlige informasjonsepostene. Dette hang sammen med at et større
antall frivillige var tilbake på jobb, samt manglende respons fra frivillige som
frivillighetskoordinator forsøkte å nå via telefon og epost for å undersøke om de var interessert i
å gjenoppta arbeidet ved huset. Frivillighetskoordinator har hatt kontakt med frivillige som
ønsker å komme tilbake, men som inntil videre opplever risikoen for stor. Håpet er at ved en mer
normal hverdag med få smittetilfeller vil en kunne ta tilbake frivillige som er i risikogruppen for
et alvorlig sykdomsforløp ved smitte av Covid-19.

Oppfølgingssamtaler med frivillige
I andre kvartal gjennomførte frivillighetskoordinator flere oppfølgingssamtaler med frivillige
som ikke ønsket å komme tilbake til jobb på Robin Hood Huset av smittevernhensyn. Det er 25
journalførte oppfølgingssamtaler i denne perioden.
I tredje kvartal har frivillighetskoordinator fulgt opp dette arbeidet, men med et større fokus på
å ta tilbake frivillige som ble permitterte i mars og med et særskilt behov for å få arbeide på Robin
Hood Huset. Mye av oppfølgingen har derfor skjedd gjennom kontakten i felles arbeid.
I tillegg har frivillighetskoordinator hatt flere uformelle samtaler og kontakt med frivillige via
epost og WhatsApp. Samtalene har omhandlet livet i karantene, savn av en normal hverdag og det
frivillige arbeidet på huset, og bekymring og uro knyttet til situasjonen.

Arbeidet med tilbakeføring av frivillige
Frivillighetskoordinator utarbeidet en konsekvensanalyse i mai 2020 som lå til grunn for
drøftinger i ansattgruppen i spørsmålet om tilbakeføring av de frivillige og gjenåpning av
aktivitetstilbud på huset. Etter internseminar for de ansatte 1. juni, utarbeidet
frivillighetskoordinator en handlingsplan basert på drøftingene og beslutningene som ble fattet
denne dagen.
Handlingsplanen har blitt benyttet som verktøy i arbeidet med å sikre en trygg tilbakeføring av
frivillige og gjenåpning av aktiviteter på huset i tråd med gjeldende smittevernforskrift.
I tredje kvartal har frivillighetskoordinator startet opp igjen kurstilbudene og de åpne
samtalegruppene. Flere frivillige er i arbeid igjen som følge av dette, og det er også flere frivillige
som arbeider på kjøkkenet – under begrensningen om maks 3 personer på jobb på kjøkkenet til
enhver tid.
Barne- og familieaktivitetene ble gjenopptatt før sommerferien, men det er for tiden ikke faste
frivillige tilknyttet de ulike aktivitetene. Frivillighetskoordinator og tiltaksleder for barne- og
familieaktivitetene er i dialog om hvordan en tilbakeføring av de frivillige på barne- og
familieaktivitetene kan gjennomføres i tråd med smittevernrestriksjoner, og arbeider for en
tilbakeføring i 2021.
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Tanker om veien videre
2020 har bydd på særlige utfordringer med tanke på begrensninger i aktivitetstilbud på huset og
i hvordan arbeide med frivillighet under en pandemi. Samtidig har vi sett en utrolig
omstillingsevne blant de frivillige og blant våre husvenner, noe som gjør meg optimistisk når
2021 ser ut til å kunne bli et år med mindre restriksjoner og derigjennom mer kontroll på
pandemien. Likevel vil det være et behov for oss og for de frivillige også i det kommende året, og
vi må bruke denne perioden til å peke ut veien videre for Robin Hood Huset og de frivillige.
Som følge av myndighetenes smitteverntiltak befinner mange seg midlertidig utenfor
arbeidslivet. Dette gjelder særlig personer som tidligere arbeidet innen reiseliv og service. Hele
arbeidslag som reiste sammen fra land i EU/EØS og som gjerne arbeidet innen byggebransjen,
reiseliv, hotell- og restaurantfag ofte med lave krav om norskferdigheter, står nå overfor nye
utfordringer: Flere har sett seg nødt til å søke jobber i andre næringer og sektorer enn der hvor
de tidligere arbeidet, og hvor disse jobbene krever norskferdigheter på ulike nivå.
Å forhindre og motvirke fattigdom og utenforskap, innebærer å arbeide aktivt med å sikre
mennesker mulighet til økt deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv. Her blir språkferdigheter
sentralt. Samtidig må kunnskap om norsk arbeidsliv formidles, og personer i omstilling fra ett
yrke til ett annet kan være i behov av hjelp. Dette taler for at vi i fremtiden må arbeide ytterligere
med:
- Å sikre norskkurs av høy kvalitet til voksne innvandrere uten rett til gratis opplæring
gjennom det offentlige
- Å tilby norsktrening gjennom frivillig arbeid og gjennom frivillige «norskloser»
- Å sikre CV- og jobbsøkerhjelp av høy kvalitet
- Å tilby jobbsøkerkurs til husvenner og frivillige
- Å tilby sosiale møtepunkt med innleide foredragsholdere som informerer om rettigheter
til sosiale ytelser, rettigheter som arbeidstakere, støtteordninger og jobbmuligheter i
Norge
- Skriftliggjøring og synliggjøring av de økonomiske og sosiale konsekvensene av
nedstenging av hele næringer og permittering av arbeidstakere
Pandemien og smitteverntiltakene har ikke bare fått konsekvenser for menneskers
arbeidsforhold og livsgrunnlag, den har også medført ensomhet og utrygghet. Selv om flere av
våre husvenner er bekymret for å bli smittet av Covid-19, opplever vi at ensomheten tidvis er
sterkere enn frykten for å bli alvorlig syk, og at de dermed velger å oppsøke Robin Hood Huset i
stedet for å holde seg hjemme. Når samfunnet en gang gjenåpnes og det blir tryggere å samles, vil
det være behov for å lege sårene etter en tøff tid med stor grad av isolasjon og lite sosial kontakt.
Dette taler for at vi i fremtiden må arbeide for:
- Flere sosiale treffpunkter på Robin Hood Huset på dagtid og på kveldstid – eksempelvis:
strikkekafé, workshops, sosialpolitisk kafé, filmkvelder, prosjektarbeid m.m.
- Økt inkludering og fokus på rekruttering av frivillige i Robin Hood Husets målgruppe
- Ukentlige kulturelle innslag i kafeen
- Gode samarbeid med kulturlivet i Bergen for å sikre at personer som er økonomisk eller
sosialt vanskeligstilt får mulighet til å delta på kulturtilbud
- Flere tilbud om fysisk aktivitet på Robin Hood Huset på dag- og kveldstid, eksempelvis:
Zumba, Pilates, Yoga, dansekurs m.m.
- Flere kurs- og aktivitetstilbud til frivillige med sikte på kompetanseheving og sosiale
treffpunkter
- Videreføring og økning av frivilligsamlinger for de frivillige ved Robin Hood Huset.
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Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS
Årsrapport 2020
Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset
Tiltak: Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS
Tiltaksperiode: 01.01.2020-31.12.2020
Målgruppe: Fattige tilreisende EØS-borgere som kommer til Norge uten tilstrekkelige
midler til selvforsørgelse og uten fulle velferdsrettigheter, erfaringsmessig hovedsakelig
gatearbeidere, arbeidssøkende og prekære arbeidere som oppholder seg i Bergen og
omland.
Bakgrunn for tiltaket: Stiftelsen Robin Hood Huset ser sammen med våre
samarbeidspartnere et vedvarende og akutt behov for informasjon og bistand hos en
betydelig gruppe mennesker i Bergen som ikke nås av offentlige hjelpetilbud. Dette gjelder
både helt nyankomne gatearbeidere og arbeidssøkere, tilreisende som oppholder seg i byen
uten å være registrert av offentlige myndigheter og personer har løs tilknytning til norsk
arbeidsliv og står i fare for å falle tilbake i en situasjon uten arbeidsinntekt og uten fulle
velferdsrettigheter. Et betydelig antall uregistrerte EØS-borgere har tilhold i byen, i tillegg
søker registrerte og uregistrerte EØS-innvandrere som oppholder seg i nabokommunene til
Bergen for å få arbeid eller utøve annen form for inntektsbringende aktivitet.
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Sammendrag
Stiftelsen har siden 2013 drevet rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU og EØSområdet. Tiltaket har som formål å begrense antallet personer i Bergen som må livnære seg
ved tigging og gatearbeid gjennom å tilby kvalifisert råd og veiledning til gatearbeidere,
arbeidssøkende og andre tilreisende fra EU/EØS i prekære situasjoner. Tiltaket fokuserer
på veiledning i arbeidsliv og eventuelt oppfordring til retur, å bekjempe utnyttelse og
arbeidslivkriminalitet, samt å bedre fattige tilreisende sin posisjon og stilling i
arbeidsmarkedet. I tillegg har stiftelsen påtatt seg et ansvar for å bygge og formidle
kunnskap om de forhold og problemstillinger som blir synlige for oss i målgruppen, basert
på det særegne perspektivet stiftelsen får tilgang til.
Rådgivningstiltaket på Robin Hood Huset har en stor og etablert kontaktflate som bygger
på husets øvrige tilbud: Kafé med matservering, bytteloft for klær, kurs, datamaskiner,
oppholdsrom, toalett m.m. Alle tilbud ved Robin Hood Huset er gratis. Husets brukere viser
stor tillit til personalet, både de brukerne som tilfaller prosjektets målgruppe og i
brukergruppen generelt.
2020 har vært betydelig preget av utfordringer knyttet til korona-pandemien, som har
krevd endringer i drift og ført til særskilte utfordringer for rådsøkende. Ved Robin Hood
Huset har tilbud om kurs måtte stenges midlertidig ned i perioder og bytteloftet blitt
avviklet. Det er også satt restriksjoner i antall som kan oppholde seg på huset til enhver tid.
Få aktører, være seg offentlige eller ideelle, har tilbudt veiledning ved fysisk oppmøte siden
midten av mars, og av de som har kommet på banen er det få som kan tilby et møte uten
avtale (drop-in). Ved Robin Hood Huset har vi tilrettelagt for rådgivning med fysisk
oppmøte på en måte som ivaretar hensyn til smittevern. Vi har under hele perioden vært
tilgjengelig for både timeavtaler og drop-in. Vi er blitt oppsøkt av flere nye personer, og
mange som er kjent for oss fra tidligere har i større grad søkt bistand fra oss i møte med
offentlige systemer når de ikke har kunnet få personlig veiledning ved oppmøte i det
offentlige.
Det har blitt arbeidet mye med å bistå fattige tilreisende med hjemreise, sikring av bolig og
smittemessig trygge forhold, samt å bistå personer fra EØS, tredjeland og Norge i sin
kontakt med NAV og andre offentlige myndigheter.
Stiftelsen har hatt tett dialog med lokale myndigheter og med andre frivillige aktører under
pandemien, og har kunnet utveksle informasjon og koordinere tilbud. Kommunikasjonen
har blant annet gjort det mulig å utvikle strategier for å møte ulike vanskeligstilte gruppers
behov.
I prosjektåret 2020 er det til sammen blitt gjennomført 1005 loggførte råd- og
veiledningssamtaler på Robin Hood Huset, i tillegg er det lagt ned et vesentlig miljøarbeid i
form av tilstedeværelse og uformelle samtaler i kafé og oppholdsrom. 56% av de loggførte
samtalene har vært med EØS-borgere, og en betydelig andel av tredjelandsborgere som har
benyttet rådgivningstilbudet omfattes av EØS-regelverket som familiemedlem.
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Forord
Robin Hood Huset har lenge vært en viktig institusjon i Bergens bybilde, og i 2020 har huset
kanskje vært viktigere enn noensinne.
Jeg husker knapt begynnelsen av året 2020. For mange av oss starter kalenderen dette året
den 12.mars, med kaotiske møter, frenetisk oppdatering av VG sin koronastatistikk og
diskusjoner om nedstenging, munnbind og tilgang på håndsprit.
Midt oppi alt dette kjente jeg meg heldig: Heldig som har en trygg jobb, et godt sted å bo og
passelig mange mennesker å dele bolig med, heldig som kan vaske hendene, holde meg inne
og holde avstand, og heldig som har tilgang på all verdens informasjon på nett.
Blant menneskene som bruker Robin Hood Huset er ingen av mine goder en selvfølge. Blant
fattige tilreisende var kanskje tørsten etter informasjon det mest slående i tiden rundt
12.mars. Rykter og nyheter ble sauset sammen og, ingen visste med sikkerhet hva som var
sant og hva som var blåst ut av proporsjoner. I tillegg var gatene plutselig øde, og folk som
tidligere hadde sluppet mynter i koppen holdt avstand og viste skepsis til de knelende
tiggerne. Det andre som var slående var den reelle frykten mange viste for hvordan de skulle
kunne beskytte seg selv og andre for et smittsomt virus når man bor på sovesal, jobber med
å tigge eller samle flasker og ikke kan vaske seg på hendene jevnlig. Vår rolle som
informasjonsformidler ble ekstremt viktig, og at vi kunne formidle informasjon mellom våre
brukere og lokale myndigheter gjorde at sosialtjenesten fikk hjulpet over 20 personer med
hjemreise til Romania i midten av mars.
Nedstengingen av samfunnet førte også med seg en bølge av permittering og arbeidsløshet
som vi ikke har sett maken til i Norge. Kombinert med stengte publikumsmottak hos NAV
og øvrige offentlige kontorer ble vi nedlesset i henvendelser om hjelp med økonomi,
søknader, bolig, mat og tilgang på datamaskiner. Vi har sett hvor effektivt digitalisering gjør
samfunnet, men vi har også fått demonstrert hvor stort skillet blir mellom de som er rustet
for en digital hverdag og de som ikke er det.
Også familieaktivitetene på Robin Hood Huset har hatt en enorm pågang. Antall deltakere
har vært på linje med tidligere perioder, til tross for at aktivitetene har måttet redusere
kapasitet og holde stengt i 17 uker. Mengden nye henvendelser har dessuten vært enorm.
Med hjemmeskole, stengte fritidsaktiviteter og få arenaer for lek og læring har mange barn
og foreldre gitt uttrykk for at familietiltaket har vært ekstra viktig.
Til sist har vi igjen fått understreket betydningen av Robin Hood Huset som møtested – et
sted å være sammen eller for seg selv. Når samfunnet har stengt ned har det vært godt å
kunne ha et sted å gå ut til, et sted hvor man møter noen vennlige fjes og kan slå av en prat
om man føler for det. I en verden som står på hodet er vi utrolig stolte over å ha kunnet
holde døren åpen og være et pusterom på veien.
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. På
denne måten begrenses antallet personer som havner i en situasjon der de blir stående helt
uten midler til opphold eller hjemreise, og blir fullstendig avhengige av nødhjelp fra
frivillige organisasjoner eller offentlige velferdstjenester. I tillegg vil tiltaket søke å
motvirke utnyttelse av utenlandske arbeidssøkere og arbeidstakere i desperate situasjoner,
noe vi har sett tallrike eksempler på gjennom vårt arbeid. Tiltaket vil gi råd og veiledning
om de muligheter som finnes for å komme ut i arbeidslivet og om kontrakter og
arbeidsforhold, særlig med tanke på bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. I den
anledning tar vi sikte på å videreføre etablert dialog og samarbeid med Arbeidstilsynet og
fagbevegelsen.
Tiltaket har fem hovedmålsetninger:
•

Å gjøre tilgjengelig riktig og relevant informasjon for EØS-borgere som kommer til
Norge uten tilstrekkelige midler til selvforsørgelse og uten fulle velferdsrettigheter,
herunder tidlig realitetsorientering og oppfordring til retur for personer som
vurderes til å ha liten sjanse for å integreres i det norske arbeidsmarkedet, for å
gjøre mennesker i Bergen som må ty til gatearbeid i stand til å ta informerte valg om
sin situasjon.

•

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

•

Å bedre fattige tilreisende arbeidssøkere fra EØS sin stilling i norsk arbeidsmarked
og samfunn gjennom informasjon, veiledning og praktisk bistand, særlig med tanke
på rettsikkerhet og tilgang til grunnleggende tjenester.

•

Å bidra med kunnskap om og i tiltakets målgruppe, som gjøres tilgjengelig for
relevante myndigheter og beslutningstakere.

•

Å dimensjonere og tilpasse Robin Hood Husets kafé, klesutdeling og øvrige tilbud
for å møte behovene til målgruppen for dette tiltaket.

Bakgrunnen for tiltaket er at Stiftelsen Robin Hood Huset sammen med våre
samarbeidspartnere ser et vedvarende og akutt behov for informasjon og bistand hos en
betydelig gruppe mennesker i Bergen som ikke nås av offentlige hjelpetilbud. Dette gjelder
både helt nyankomne gatearbeidere og arbeidssøkere, tilreisende som oppholder seg i byen
uten å være registrert av offentlige myndigheter og personer som har løs tilknytning til
norsk arbeidsliv og står i fare for å falle tilbake i en situasjon uten arbeidsinntekt og uten
fulle velferdsrettigheter. Et betydelig antall uregistrerte EØS-borgere har tilhold i byen, i
tillegg søker registrerte og uregistrerte EØS-innvandrere som oppholder seg i
nabokommunene til Bergen for å få arbeid eller utøve annen form for inntektsbringende
aktivitet.
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Målgruppe: Fattige tilreisende EØS-borgere som kommer til Norge uten tilstrekkelige
midler til selvforsørgelse og uten fulle velferdsrettigheter, erfaringsmessig hovedsakelig
gatearbeidere, arbeidssøkende og prekære arbeidere som oppholder seg i Bergen og
omland.
Nøkkeltall:
Antall rådgivningssamtaler: 1005
Fordeling etter statsborgerskap: Norge 12%, EØS 56%, utenfor EØS 32%, ukjent 1%
Antall førstegangssamtaler: 239
Nasjonaliteter: 55
Anslått antall unike personer i rådgivningssamtaler: 446
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2. Gjennomføring
Tiltaket innebærer i korte trekk følgende punkter:
•
•
•
•

•

Rådgivning for målgruppen tilgjengelig på Robin Hood Huset i ordinær åpningstid,
mandag-fredag 9.30-16.00.
Aktivt miljøarbeid blant målgruppen på Robin Hood Husets åpne arenaer.
Tilpasning av universelle tilbud på Robin Hood Huset, herunder matservering og
klesutdeling, for å best mulig treffe målgruppens behov.
Organisering og oppfølging av samarbeid med andre aktører i Bergen med tilbud til
målgruppen, herunder organisering av tema-/informasjonsmøter med relevans for
målgruppen.
Kunnskapsbygging gjennom rapportering og formidling av kunnskap og erfaringer
tilegnet gjennom arbeidet.

Nærmere om utformingen av tiltaket
Tiltaket er etablert som en integrert del av Robin Hood Husets samlede virksomhet. Det er
lønnede personalressurser tilsvarende 1 årsverk til råd og veiledning, rapportering og
administrasjon tilknyttet tiltaket. I tillegg kommer betydelige frivillige ressurser som inngår
i drift av kafé, klesloft, CV-hjelp, kurs og øvrige tilbud på huset, og å sørge for at disse også
dekker målgruppens behov.
Ved å alltid ha kompetent personale tilgjengelig på Robin Hood Huset i åpningstiden senkes
terskelen for å oppsøke råd og hjelp med sine problemstillinger. Den uformelle kontakten i
åpne rom legger til rette for at problemstillinger avdekkes, og bygger tillit og relasjoner
mellom personalet og tiltakets målgruppe. Rådgiver sørger for å være tilgjengelig i kaféen
eller i oppholdsrommene i de periodene det erfaringsmessig er flest personer fra
målgruppen på huset, slik som til daglig frokostservering. Her blir det anledning til å følge
opp pågående saker og problematikk, målgruppen får luftet spørsmål og tanker og det kan
lages avtaler for å gå dypere ned i saker hvor det er nødvendig. Mange spørsmål og
bekymringer adresseres i øyeblikket, og blir aldri del av tiltakets statistikker. Dette er en
vesentlig del av tillitsarbeidet og kapasitering av målgruppen som gjøres gjennom tiltaket.
Den sentrale beliggenheten i Bergen sentrum gjør at huset er lett tilgjengelig, og spekteret
av gratis tilbud dekker flere grunnleggende behov som mat, klær, toalettfasiliteter og et
sosialt samlingssted, samt verktøy for selvhjelp og selvutvikling som datamaskiner og
printer, kurs, husbibliotek med mer. Dette gir Robin Hood Huset en betydelig og etablert
kontaktflate med målgruppen for tilskuddsordningen. Det spesialiserte råd- og
veiledningstilbudet bygger på de universelle tilbudene, men også disse blir tilpasset
behovene i tilskuddsordningens målgruppe. Utforming og tilpasning baseres på erfaringer
gjort gjennom drift og utvikling av rådgivningstiltaket siden 2013
I tiltaket inngår også organisering og oppfølging av aktiviteter som informasjonsmøter og
samarbeid med andre relevante organisasjoner for målgruppen, slik som Kirkens Bymisjon,
Helsesenter for papirløse migranter, Jussformidlingen og andre. For 2020 er det innledet en
dialog med REDI (Roma Entrepeneurship Development Initiative) om mulighetene for
informasjonsarbeid blant gatearbeidere med rumensk og/eller roma-tilknytning. REDI
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arbeider med å bygge opp og muliggjøre oppstart av små bedrifter og foretak på deres
hjemsteder med sikte på å hjelpe roma-samfunn til å bli økonomisk selvgående.
Arbeidet med fattige migranter fra EØS ligger til grunn for den betydelige
kunnskapsbyggingen om denne gruppen til offentligheten som tiltaket bidrar med.
Gjennom miljøarbeidet når Robin Hood Huset ut med informasjon og holdningsarbeid til
målgruppen, og tilrettelegger også for samarbeid med politi, helsevesen, Arbeidstilsynet,
Bergen kommune og andre offentlige myndigheter.
Tilpasninger i møte med den globale pandemien av Covid-19
Som følge av pandemisituasjonen i Norge og resten av verden har det vært nødvendig å
gjøre diverse tiltak for å hindre smittespredning og ivareta det helsemessige arbeidsmiljøet
ved stiftelsen.
Blant tiltakene er justering av åpningstidene for Robin Hood Huset til 10.00-15.00 for å gi
rom for økt renhold og økt behov for møter i personalet. Det er innført begrensninger i
antall mennesker som kan oppholde seg i lokalene til enhver tid og det er gjort fysiske
tilpasninger for å sikre god avstand og fysiske barrierer (pleksiglass) der dette er nødvendig
mellom ansatte og besøkende. Munnbind er gjort tilgjengelig for besøkende og personale,
og periodevis gjort pålagt ved enkelte deler av driften.
Det er satt opp egne «rådgivningssituasjoner» hvor rådgiver og rådsøker kan snakke
sammen gjennom pleksiglass, og bruke hvert sitt sett med skjerm, tastatur og mus koblet til
samme datamaskin. Dette lar rådgiver vise informasjon på skjermen til rådsøker og bistå
med for eksempel skjemautfylling uten fysisk kontakt.
Stiftelsen har hatt et økt fokus på råd og veiledning, og har i perioder satt inn ekstra
personalressurser på dette området for å møte enorm pågang fra husvenner med
informasjonsbehov, med behov for konkret hjelp og bistand og som har mistet tilgang på
hjelp etter nedstenging av offentlige kontorer.
De særlige utfordringene for brukergruppen vil bli nærmere gjennomgått i rapportens
punkt 4.

Rådgivningsstasjon
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3. Om rådgivning til fattige tilreisende
3.1.Rådgivning i miljøarbeid og i formaliserte samtaler
Åpen er en av Stiftelsen Robin Hood Husets kjerneverdier, og i dette ligger blant annet et
prinsipp om at tilbudene ved Robin Hood Huset skal ha lav terskel for deltakelse. Det
innebærer at bruken av huset skal være kostnadsfritt og at tiltakene gjøres mest mulig
tilgjengelig for stiftelsens målgrupper.
Det er derfor et vesentlig element i tiltaket at rådgivningen gjøres tilgjengelig på rådsøkers
premisser, som en uformell samtale over en kopp kaffe i kaféen eller å svare på spørsmål
som blir slengt ut i forbifarten, men også i mer strukturerte former hvor man blir tatt imot
på et kontor og kan legge frem saken sin for rådgiver. Slik sikrer vi at terskelen for å få hjelp
er lav.
Blant tiltakets kjernemålgruppe, gatearbeidere og andre fattige tilreisende fra EU, opplever
vi at mange foretrekker rådgivning gjennom miljøarbeid fremfor de formelle samtalene.
Den sosiale konteksten bidrar til å utjevne forskjellen mellom gjest og ansatt. Ved å ta opp
problemstillingene sine i trygge omgivelser, med venner rundt seg og i en situasjon man
mestrer, kan det være enklere å snakke om ting som er vanskelig.
Enkelte gir uttrykk for at de føler seg utilpass og som en byrde hvis de snakker med rådgiver
på et kontor. Når samtalen skjer i miljøet, gir de rådsøkende i mindre grad uttrykk for denne
bekymringen. En del forteller også at deres erfaring med «kontorer» er at de er en arena for
byråkrati og krav, ikke et sted for å få reell og praktisk hjelp og bistand.
Uformell rådgivning og miljøarbeid legger også til rette for likemannsarbeid gjennom å
åpne opp for samtaler om tema som flere av Robin Hood Husets gjester og brukere er berørt
av. Gjennom miljøarbeidet kan vi gi riktig og god informasjon nyhetsbildet, lover og regler,
samt verifisere, avkrefte eller modifisere rykter og nyhetssaker som spres i gruppen. Blant
gatearbeidere er det mange som ikke er lese- og skrivekyndige, og som gir uttrykk for å ha
måttet stole på sosiale nettverk og lokalsamfunnet som sikkerhetsnett på sine hjemsteder.
Miljøarbeidet kan også avdekke problemer som rådsøker selv kanskje ikke gjenkjenner
alvorlighetsgraden av. Det kan dreie seg om forhold på en formell eller uformell
arbeidsplass, om tilgangen på offentlige tjenester, rettsavklaring overfor
utlendingsmyndighetene med mer.
Mye av rådgivningen må likevel skje i mer formelle former for å kunne møte behovet til
rådsøker. Dette kan for eksempel være kontakt med ulike offentlige eller private aktører,
hjelp til å orientere seg i omfattende saksdokumenter, hjelp til å undersøke rettigheter eller
sjekke status i ulike saker. Det kan også være saker av sensitiv karakter som rådsøker ikke
vil snakke om i et åpent rom. Muligheten for skjermede samtaler er derfor viktig for at de
skal være trygge på å drøfte sin situasjon med en utenforstående.
I NOVAs evalueringsrapport av tilskuddsordningen, som ble utført på oppdrag fra Justis og
beredskapsdepartementet i 2018, trekkes Robin Hood Husets tiltak for målgruppen og
utformingen av tilbudet frem som en av de mer hensiktsmessige tilnærmingene til å yte råd
og veiledning overfor gatearbeidere (Engebrigtsen og Haug, 2018, s.8-9, 30, 48). NOVA
fremhever tiltakets utforming, hvor målgruppen blir møtt der de er. Det pekes på at det
finnes behov for arbeidsrettet råd og veiledning også overfor denne gruppen, og at de som
har kvalifikasjoner som kan gjøre dem aktuelle for norsk arbeidsliv vil ha en større sjanse
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for å nyttiggjøre seg dette dersom de får støtte fra denne type tiltak. Det at tilbudet bygger
på andre etablerte lavterskeltilbud gir oss en kontaktflate som når ut til målgruppen, og
NOVA konkluderer i rapporten med at «Robin Hood Huset har en hensiktsmessig modell for
å nå målgruppen. Lignende tilbud bør opprettes/støttes» (Engebrigtsen og Haug, 2018, s.
48).
Ved å sørge for at både formell og uformell rådgivning er tilgjengelig, møter vi en bredere
gruppe og når ut med informasjon til enda flere. For at stiftelsen skal kunne oppnå tiltakets
formål og drive i tråd med grunnleggende prinsipper, er derfor begge former for rådgivning
nødvendige. Det er imidlertid kun de mer formelle samtalene som journalføres.
Problemstillingene som drøftes uformelt reflekteres derfor ikke i statistikk og grafer, men
også dette belyses i rapporten i de følgende kapitlene.

3.2.Nærmere om bruken av formalisert rådgivning
Antall rådgivningssamtaler:
Januar
Februar
Mars

82
86
116

April
Mai
Juni

154
67
90

Juli
August
September

81
91
84

Oktober
November
Desember

52
54
48

39
12
19

Juli
August
September

17
14
23

Oktober
November
Desember

16
9
14

Totalt i perioden: 1005
Antall førstegangssamtaler:
Januar
Februar
Mars

27
13
36

April
Mai
Juni

Totalt i perioden: 239
Anslått antall unike personer i rådgivningssamtaler: 446
Landbakgrunn: Afghanistan, Argentina, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Burundi, Canada,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Eritrea, Etiopia, Filipinene, Frankrike, Ghana, Guinea,
Hellas, Irak, Iran, Irland, Italia, Kamerun, Kina, Kongo, Kroatia, Latvia, Litauen, Marokko,
Mexico, Nigeria, Norge, Peru, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia,
Somalia, Spania, Sri Lanka, Storbritannia, Sudan, Sverige, Syria, Tunisia, Tyskland, Uganda,
Ukraina, Ungarn, Uruguay, USA, Venezuela, Vietnam.
* Landbakgrunnen viser personens statsborgerskap, men ikke nødvendigvis opprinnelsesland før de kom til Norge. Mange
med oppgitt statsborgerskap utenfor EU/EØS har permanent eller midlertidig oppholdstillatelse i et EU/EØS-land.

Kjønnsfordeling i rådgivningssamtaler:
Menn: 668 (66 %)
Kvinner: 337 (34 %)
Kjønnsfordelingen i bruk av råd- og veiledningstilbudet har holdt seg stabil over flere
prosjektperioder.
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Rådgivningssamtaler etter landbakgrunn:
116
Norge
559
EU/EØS
Tredjeland 317
13
Ukjent

Landbakgrunn

I 2020 har vi sett en endring i fordeling på
landbakgrunn blant personer som har
benyttet råd- og veiledningstilbudet på Robin
Hood Huset. Vi har opplevd en nedgang i andel
samtaler med personer fra EØS sammenlignet
med 2019 (fra 68% til 56%), og en økning i
antall samtaler med norske statsborgere (fra
Norge EU/EØS Tredjeland Ukjent
7% til 12 %) og personer fra land utenfor EU
(fra 25% til 32%). Fremdeles har over
halvparten av gjennomførte rådgivningssamtaler vært med personer fra EØS- området.
Vridningen i landbakgrunn er en ventet konsekvens av tiltak som er blitt gjort av norske og
utenlandske myndigheter i møte med covid19-pandemien i 2020. Mange EØS-borgere og
arbeidsinnvandrere forlot Norge i mars-april, og innreiserestriksjoner samt betydelig fall i
sesongbasert arbeid innen reiseliv og turisme har ført til at færre har kommet til Norge i
løpet av året.
Blant personer med utenlandsk opprinnelse og lang botid i Norge er det mange som ikke
har sterk tilknytning til arbeidsmarkedet. I tillegg gjør blant annet språkkunnskaper at
mange i denne gruppen kan ha store vanskeligheter i kommunikasjon med NAV og andre
aktører uten muligheten for fysisk oppmøte. Disse har derfor utgjort en større andel av
samtalene enn normalt.
Da det ble klart at covid19 ville kunne gi alvorlige globale effekter ble vi særlig
oppmerksomme på gatearbeidende EØS-borgere sin situasjon i møte med pandemien.
Tiltakets kjernemålgruppe hadde i liten grad tilgang til nødvendige ressurser og fasiliteter
for å kunne følge generelle råd som hindrer smittespredning, slik som hyppig håndvask,
sosial distansering, isolasjon og karantene. De hadde også i liten grad tilgang på nyheter og
informasjon om pandemiens spredning i Norge og i Europa. Det ble derfor gjort tiltak for å
spre informasjon og forsøke å sikre denne gruppen, gjennom samarbeid med kommunen
og Kirkens Bymisjon, og gjennom miljøarbeid overfor gruppen. Dette er nærmere redegjort
for i punkt 4.1.
Tiltaket har ikke erfart noen nedgang i aktivitet som følge av covid 19-pandemien, snarere
tvert imot. Personalet på Robin Hood Huset har opplevd et enormt behov for informasjon,
veiledning og bistand i møte med utfordringer som har fulgt pandemien, både i form av
endring i livssituasjon og i form av bred offentlig stenging av fysiske kontorer og møterom,
samt stenging av mange frivillige og ideelle aktører som mange ellers har benyttet, for å
ivareta smittevern. Dette er nærmere beskrevet i punkt 4.
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Rådgivningssamtaler etter oppholdsstatus i Rådgivningssamtaler etter
oppholdsstatus i Rådgivningssamtaler etter oppholdsstatus i Rådgivningssamtaler
etter oppholdsstatus i Norge
Norsk statsborger
Norskfødt
52
Innvandret
64
Fordelt på innvandringsbakgrunn:
Arbeid
2
Arbeidssøker
1
Familiegjenforening
15
Fam.gjenforening EU
1
Flyktning
44
Annet
1
EØS-borger
permanent
midlertidig
ukjent

Oppholdsstatus,
EØS

Oppholdsstatus,
tredjeland

219
208
132
permanent

Tredjelandsborger
permanent
midlertidig
ukjent

midlertidig

140
139
38

Ukjent statsborgerskap
permanent
3
midlertidig
3
ukjent
7

ukjent

Oppholdsstatus,
ukjent statsborgerskap

Blant personer med ukjent oppholdsstatus i Norge dreier det seg i stor grad om ulike former
for visumfritt opphold. Kategorien EØS-borgere med ukjent opphold omfatter i all hovedsak
personer som ikke er registrert innflyttet til Norge, da vi ikke kan føre kontroll med om
disse er innenfor regelverket om uregistrert opphold. Enkelte oppføringer er som følge av
manglende datagrunnlag i stiftelsens journaler.
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Rådgivningssamtaler etter bakgrunn for innvandring til Norge
446
Arbeid
43
Arbeidssøker
90
Familiegjenforening
EU Familiegjenforening 61
Asylsøker uten avklart
3
vedtak
174
Flyktning
2
Under utdanning
78
Gatearbeid
18
Annen grunn

Bakgrunn for innvandring

De aller fleste innvandrede som
benytter seg av det formaliserte
Arbeid
Arbeidssøker
råd- og veiledningstilbudet har
Familiegjenforening
EU Familiegjenforening
innvandret til Norge på grunn av
Asylsøker
uten
avklart
vedtak
Flyktning
arbeid. Størsteparten av disse
Under utdanning
Gatearbeid
har etter vår erfaring ikke fast
Annen grunn
fulltidsjobb, men jobber i
deltidsstillinger, som tilkallingshjelp eller i korte engasjement, ofte for flere arbeidsgivere.
I inneværende periode har vi hatt et lavere antall samtaler med personer innvandret for å
drive gatearbeid, og en økning i antall samtaler med personer som har flyktningbakgrunn.
Dette er en naturlig konsekvens av de tiltak som ble iverksatt av norske og utenlandske
myndigheter i møte med covid19-pandemien i 2020 (se over om rådgivningssamtaler etter
landbakgrunn). Svært mange av de som har hatt muligheten har valgt å reise til sine
hjemland, mens personer som har flyktet fra sine hjemsteder ikke har hatt dette valget.
Rådgivningssamtaler etter inntektsgrunnlag

Inntektsgrunnlag
350
300
250
200
150
100
50
0

320

170

168
77

70

53

50

33

23

20

19

18

9

5
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38

Det hyppigste oppgitte inntektskilden i samtaler for inneværende periode er arbeid, med
dagpenger og sosialhjelp som de nest og tredje mest hyppige inntektskildene.
Det er færre samtaler med personer som oppgir arbeid som inntektsgrunnlag enn det er
samtaler med personer som oppgir å ha innvandret på grunn av arbeid. Kryssjekker vi
arbeidsinnvandrere mot arbeidsinntekt ser vi at kun 228 av 446 samtaler har vært med
arbeidsinnvandrere som har arbeidsinntekt.
I arbeidsinntekt inkluderer vi kortere sykemeldinger samt foreldrepenger, da dette er en
inntekt som avledes av arbeid, og mottakerne som regel skal tilbake i sitt arbeidsforhold. Vi
inkluderer også perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver, og senere NAV, som løper ved
permittering.
I kategorien «annet» inngår for denne periode hovedsakelig inntekt fra svart og uformelt
arbeid og fra prostitusjon.

Italia

Polen

Romania

Spania

Øvrig EØS

Utenfor EØS

Arbeid
Uførepensjon
Dagpenger
Alderspensjon
Overgangsstønad
Introduksjonsprogram
AAP
Sosialhjelp
Kvalifiseringsprogram
Lån og stipend
Gatearbeid
Oppsparte midler
Blir forsørget
Uten inntekt
Annet

Norge

Inntektsgrunnlag etter landbakgrunn

21
29
7
3
8
28
2
4
1
2
4

38
19
4
8
1

16
10
5
1
2
-

14
5
3
64
1
1
28
15

96
91
2
5
1
45
2
8
7
4
-

51
18
4
2
13
1
4
22
6
17
2

84
4
27
5
1
5
9
74
21
14
17
35
16
15

Inntektsgrunnlag etter landbakgrunn er oppgitt i antall samtaler for land med tilstrekkelig
mange anslått unike personer i våre journaler til å kunne ivareta hensyn til personvern og
anonymitet.
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Rådgivningssamtaler etter familieforhold
I perioden er det gjennomført 516 samtaler med personer som oppgir å ha familie i Norge.
I tillegg oppgir personen i 137 samtaler å ha familie i utlandet, men ikke i Norge. I 26
samtaler oppgir personen å ha familie både i Norge og i utlandet.
Barn i Norge: 360 rådgivningssamtaler har vært med personer som oppgir å ha barn i Norge.
Vi anslår at dette dreier seg om 134 foreldre med ansvar for til sammen 243 barn, hvorav
fire har barn både i Norge og i utlandet.
Barn i utland: 114 rådgivningssamtaler har blitt gjennomført med personer som oppgir å
ha barn i utlandet. Vi anslår at dette er 60 unike foreldre med ansvar for til sammen 122
barn, hvorav fire har barn både i Norge og i utlandet.
Enslig forsørger: 180 rådgivningssamtaler har vært med personer som oppgir å være uten
partner, men ha barn under myndighetsalder. Vi anslår at dette dreier seg om 71 foreldre
med ansvar for til sammen 79 barn i Norge og 42 barn i utlandet. Fire av disse oppgir å ha
barn både i Norge og i utlandet.
138 av samtalene har tatt for seg familiespesifikke problemstillinger.

3.3.Nærmere om tema i rådgivningssamtaler

Tema, alle
300
250
200
150
100
50

240

225
149 147 139
99 94 90

70

55 47 44
40 37 34 31
22 19 15 13 12 11
4

0

41
1

For en utdypende forklaring av rådgivningstema se Appendix A. Flere tema kan være fokus
i samme samtale. Det er derfor ikke samsvar mellom totalt antall samtaler og summen av
antall forekomster av hvert tema.
Trender i rådgivningstema
I inneværende periode har de hyppigste temaene for rådgivning vært problemstillinger
knyttet til NAV stat og NAV kommune. Med fratrekk for overlapp har NAV samlet sett vært
tema i totalt 431 av de loggførte rådgivningssamtelene denne perioden, og forekommer
dermed nesten 3 ganger så hyppig som det neste mest hyppige tema for perioden.
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Mange av de som har oppsøkt vårt råd- og veiledningstilbud har gitt uttrykk for store
utfordringer knyttet til sin kontakt med NAV under korona-pandemien. Blant personer som
har opplevd å miste arbeidet sitt, enten ved permittering eller reduksjon og bortfall i
arbeidstid, har deres første møte med NAV kommet nettopp i denne perioden. For andre
har utfordringene vært knyttet til å følge opp sine pågående saker med sosialtjeneste eller
NAV Stat uten å ha muligheten til fysisk oppmøte for å få hjelp til å fylle søknader og å finne
og levere dokumentasjon. Når nedstenging av fysiske kontorer har kommet i tillegg til en
enorm økning i arbeidsmengde for NAV har den tilgjengelige veiledningen på nett og telefon
ofte også vært utilfredsstillende, selv for personer med forutsetninger for å nyttiggjøre seg
denne formen for bistand.
Videre har det i en stor andel av samtalene blitt gitt «datahjelp» som i hovedsak omfatter
hjelp til å orientere seg på digitale plattformer slik som nav.no, jobbsøkerportaler,
helsenorge.no med mer, og hjelp til å benytte epost, skanner, telefon og lignende for å
tilpasse seg en digital offentlighet.
Kategoriene «økonomi» og «bolig» har også vært hyppig forekommende denne perioden.
Dette ser vi i sammenheng med svært mange henvendelser i perioden mars-mai knyttet til
sikring av grunnleggende behov for inntekt og bolig. Mange av disse samtalene har også
omfattet informasjon eller kontakt med NAV stat og kommune, samt boligetaten i
kommunen.
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Rådgivningstema etter statsborgerskap

Tema, Norge
30
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Tema, Romania
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Tema, Spania
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Tema, øvrig EØS
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70
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40
30
20
10
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Tema, utenfor EØS
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4. Særlige utfordringer i tilknytning til covid-19
4.1.Fattige tilreisende
Den globale pandemien av covid-19 og tiltak for å bekjempe spredningen av
virussykdommen har ført til en rekke særskilte problemstillinger for fattige tilreisende
gatearbeidere og andre sårbare grupper i Bergen og omegn.
Blant bostedsløse EØS-borgere ble det tidlig i pandemiperioden gitt uttrykk for stor frykt
og bekymring for sykdommen. For personer uten eget bosted vil det være tilnærmet umulig
å overholde anbefalinger om sosial distansering, håndvask og hygiene, og dersom én i
gruppen blir smittet er det sannsynlig at sykdom sprer seg fort til hele gruppen. I tillegg har
gruppen liten selvstendig tilgang på informasjon og nyheter fra sikre kilder, da mange har
begrenset lese- og skrivekompetanse, digital kompetanse og begrenset språkkompetanse
utover eget morsmål.
Robin Hood Huset har siden første uken i mars hatt hyppig kontakt med tiltaksleder for
helse og overnatting og med avdelingsleder for migrasjon og selvhjelp ved Kirkens
Bymisjon i Bergen, som har ansvar for blant annet akuttovernattingstilbudet til fattige EØSmigranter og Helsesenter for papirløse migranter. I tillegg har det blitt ført tett dialog med
Bergen kommune om utfordringer og rettigheter for denne gruppen.
Det var en periode uklart om akuttovernattingstiltaket ville stenge sitt tilbud, da de
vanskelig ville kunne ivareta smittevernhensyn både for sine gjester, sine frivillige og
ansatte. Etter spørsmål fra Robin Hood Huset og Kirkens Bymisjon gav Bergen kommune
den 12.mars en generell anbefaling om at utenlandske borgere uten egen bolig i Norge
burde reise hjem så snart som mulig. Da de fleste i denne gruppen ikke hadde midler til
umiddelbar hjemreise var kommunen ved NAV Bergenhus sosialtjeneste behjelpelige med
bestilling og dekning av hjemreise for personer som henvendte seg dit frem til 25.mars, da
det ble praktisk svært vanskelig å gjennomføre reiser til Romania grunnet kanselleringer
og restriksjoner i reise og flytrafikk. Etter at flytrafikken senere åpnet opp noe har
sosialtjenesten tilbudt hjemreise til flere.
I perioden har stiftelsen kommet i kontakt med flere personer fra Romania som har
tilknytning til prostitusjonsmiljøet i Bergen. Disse har i stor grad oppsøkt Robin Hood Huset
som et resultat av informasjonsarbeid fra tiltaket FRI i Kirkens Bymisjon, som driver
oppsøkende arbeid mot inne- og utemarkedet for prostitusjon i Bergen. Som en følge av
pandemien har flere offentlige tjenestesteder og tilbud drevet av ideelle og frivillige
organisasjoner stengt sine lokaler for fysisk oppmøte uten forutgående avtale, inkludert
NAV og flere lavterskeltilbud. Med bakgrunn i Robin Hood Husets personale sin kjennskap
til målgruppe og språk, har huset fungert som en arena for informasjon om rettigheter i
Norge, kilde til nyheter om utvikling i pandemien og som kontaktledd mellom søkere og
sosialtjenesten, andre kommunale tjenester og ideelle aktører.
Vi har sett med bekymring på situasjonen i denne perioden for personer som livnærer seg
gjennom salg av seksuelle tjenester. Under de sterke smittevernsrestriksjonene som har
vært gjeldende siden mars har markedet for sexkjøp skrumpet vesentlig inn. Uten annen
måte å sørge for sitt livsopphold vil imidlertid de som tilbyr slike tjenester kunne bli presset
til å fortsette denne virksomheten på tross av smittevernsanbefalinger, og dermed usettes
for betydelig risiko: Risikoen for å bli smittet av korona-virus og en forhøyet risiko for vold
og misbruk ved at man i mindre grad har anledning til å velge bort kunder man føler seg
utrygge på.
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I perioder det har vært praktisk umulig å reise mellom Norge og Romania har stiftelsen
bistått flere i prostitusjonsmiljøet til å skrive søknader om sosialhjelp til livsopphold og
midlertidig botilbud. I de saker hvor stiftelsen kjenner til innholdet er søkere innvilget
begrenset stønad til livsopphold, men har fått avslag på søknader om midlertidig botilbud
eller husleie.
Mot starten av 3.kvartal 2020 merket vi en økning i antall rumenske gatearbeidere som
igjen kom til Bergen. De fleste av disse er kjent for stiftelsen fra tidligere, og flere var blant
gatearbeiderne som fikk hjelp til å søke om støtte til og praktisk gjennomføring av hjemreise
i mars og april 2020. Et annet moment i migrasjonen mellom Romania og Bergen er at
lavpris flyselskapet Wizz Air satte opp direkteruter mellom Bergen og den rumenske
hovedstaden Bucuresti høsten 2020. Ruten ble avviklet etter kun få måneders drift, men er
i følge deres booking sider planlagt å starte opp igjen i slutten av april 2021.
De som har kommet tilbake forteller om en periode helt uten inntektsmuligheter i Romania.
Dette er også grunnen de oppgir for å reise tilbake til Norge nå, til tross for krav om
karantene ved innreise.
Avtjening av karanteneplikt er en potensielt stor utfordring for fattige tilreisende, og Robin
Hood Huset har sammen med Kirkens Bymisjon fortsatt den tette dialogen med Bergen
kommune for å legge en strategi i møte med denne risikoen. Det er ikke mulig å avtjene
karantene i lokalene til akuttovernattingen til Kirkens Bymisjon, og personer som ikke kan
dokumentere 10 dagers opphold i Norge får ikke benytte tiltaket. Bergen kommune har
inngått avtale med et privat hotell i Bergen sentrum hvor aktuelle personer vil kunne
avtjene karantene etter henvisning fra Robin Hood Huset eller Kirkens Bymisjon. Tiltaket
har vært virksomt fra uke 44.
Det er videre utformet piktogrambasert informasjonsmateriell for å lettere kommunisere
reglene som gjelder under karanteneplikt til personer som har begrensede lese- og
skriveferdigheter, og uavhengig av språk. Disse gjøres tilgjengelig for gruppen sammen med
informasjon om karantenehotell.
Regler for innreise og karantene har vært skiftende i løpet av pandemien. I perioder har
man måttet dokumentere hvor karantene skal avtjenes på tilfredsstillende oppholdssted,
eller bli innlosjert på karantenehotell for egen regning eller bli vist bort fra landet. Det er
imidlertid usikkerhet knyttet til kontroll og håndheving av innreisekravene.
Flere av gatearbeiderne som reiste til Norge rundt starten av 3.kvartal fremviste
arbeidskontrakter. Imidlertid forklarte de at de ikke hadde fått starte i arbeidet og var
frustrert over dette. En person fortalte at «arbeidsgiver» forsøkte å kreve betaling for å ha
skrevet kontrakten, og dermed bringe personen inn i landet, mens personen selv hadde
inntrykk av det det var snakk om et reelt arbeidstilbud. Kirkens Bymisjon har meldt om
lignende problematikk ved sitt akuttovernattingstilbud. Både kommune og Arbeidstilsynet
har blitt informert om forholdene.

4.2.Øvrige EØS-borgere

Korona-pandemien har også gitt særskilte utfordringer til en rekke EØS-borgere som er
formelt registrert bosatt og med varierende botid i Norge. For mange har det vært
utfordrende å få tilgang til tjenester fra det offentlige og gjennomføre nødvendig
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registrering som arbeidssøker og innsending av søknad om dagpenger. Norge har hatt en
bevisst digitaliseringsstrategi over tid, noe som ble høyaktuelt da det ble innført strenge
begrensninger på offentlige kontorer og møteplasser for å motarbeide spredning av covid19.
Mange av de offentlige tjenestene man kan få tilgang til digitalt krever Bank-ID eller
elektronisk ID av tilsvarende sikkerhetsnivå. Blant disse tjenestene er registrering som
arbeidssøker og søknad om dagpenger, samt muligheten til å søke om forskudd på
dagpenger som ble åpnet opp for i møte med ekstraordinær saksbehandlingstid. Mange
personer som er innvandret etter EØS-regelverket har imidlertid ikke mulighet til å
anskaffe Bank-ID, da dette ikke utstedes til personer med D-nummer. Personer som har
personnummer, men ikke tidligere har anskaffet Bank-ID ble avskåret fra dette da det
krever personlig oppmøte og fremvisning av pass, noe som ikke kunne gjennomføres i de
fleste banker etter 12.mars. For å bøte på denne utfordringen ble det utviklet et alternativ
til «MinID» med høyere sikkerhetsnivå – MinID Passport. Personer med D-nummer og
biometrisk pass kan skanne dette ved hjelp av en smarttelefon og få elektronisk tilgang på
linje med BankID. Stiftelsen har så langt sett få eksempler på ordningen i bruk.
Endrede regler for lønnskompensasjon
ved permittering har videre ført til
vanskeligheter for enkelte med kort bo- og
arbeidstid i Norge, som ikke har tjent opp
rett til dagpenger. Det har heller ikke vært
mulig å søke om forskudd på dagpenger
for personer uten BankID. På grunn av
manglende systemer i NAV var det ikke
praktisk mulig å utbetale kompensasjon til
lønnsmottakere før juni 2020. Stiftelsen
har vært i kontakt med personer fra EØS
som ikke har hatt inntekt fra midten av
mars til juni, og som har fått avslag på
søknad om sosialhjelp grunnet at de har
blitt vurdert til å ha manglende tilknytning
til Norge.
Videre har manglende kunnskap om regler
for permittering blant bedrifter og
arbeidstakere ført til usikkerhet og
utfordringer for arbeidstakere i møte med
NAV. Blant annet har rådgiver erfart at
flere permitterte personer fra ulike
selskaper har blitt oppsagt med beskjed
fra arbeidsgiver om at de ikke har rett til
BA 17.mars 2020, side 9
lønn under oppsigelse. Rådgiver har
bistått i kontakt og opplysning overfor arbeidsgivere, gjort fagforeninger oppmerksomme
på problemet, samt satt fokus på problemstillingen i media.
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5. Andre tilbud på Robin Hood Huset
5.1.Kafé
Kafétilbudet ved Robin Hood Huset ble startet i en tid hvor husets omfang og brukergruppe
var annerledes enn i dag. Det skulle i første omgang være et sosialt tiltak og et tiltak for å
motvirke den ensformige og næringsfattige kosten som er typisk for mange enslige
personer med trang økonomi. Tilbudet har utviklet seg i takt med vår brukergruppe, og
fyller i dag et stort materielt behov i tillegg til sine opprinnelige formål. Kaféen er nå det
største lavterskeltilbudet ved huset, og for mange er det nettopp kaféen som trekker dem
til huset første gang. På den måten legger kaféen til rette for en bred kontaktflate mot
tiltakets målgruppe.
I kaféen har det siden mars blitt servert havregrøt til frokost alle dager og varmlunsj nesten
daglig. I tillegg er det alltid kaffe, te og ferske aviser tilgjengelig, og mulighet for å bruke
toalett. I 2019 var det gjennomsnittlige ukentlige besøkstallet på omkring 540 personer,
men etter spredningen av covid19 tok til i Norge har kapasiteten og besøkstallet blitt
betydelig redusert. I dag er det plass til 15 gjester i kaféen om gangen, og vi har på det meste
registrert 87 besøkende i kafeen på én dag siden 12.mars. Ukentlig har vi hatt opptil 300
besøkende.
Kaféen er åpen alle hverdager gjennom hele husets åpningstid og drives av frivillige i
samarbeid med en ansatt tiltaksleder. Mer informasjon om det frivillige arbeidet ved Robin
Hood Huset finnes i egen rapport for prosjekt Frivillighetskoordinator.
Det helt gratis, åpne kafétilbudet er etter vår kjennskap unikt for Bergen. Sammenlignbare
tilbud har ofte en snevert definert målgruppe, forutsetter noe egenbetaling eller begge
deler. Fra det vi kjenner til er det mange som ikke har annen tilgang til tilberedt mat, og vi
dekker derfor et grunnleggende behov for næring blant Bergens mest marginaliserte.
Blant gatearbeidere er tilbudet godt kjent og mye brukt, og vi får ofte tilbakemeldinger på
maten som serveres. Mange gatearbeidere spiser både frokost og middag i kaféen, og er med
på å dekke grunnleggende behov for næring. Også tilgangen til toalett og muligheten til å
utføre grunnleggende hygiene er en viktig del av tilbudet for gatearbeidere. Disse har som
regel få steder å benytte sanitærtilbud i løpet av dagen hvor de kan føle seg både velkomne
og trygge. Kaféen er også en arena for uformell kontakt hvor vi bygger tillit og relasjoner,
og får innsikt i de daglige gleder og utfordringer som gruppen og individer står overfor.

5.2.Språkkurs

Robin Hood Huset siden 2011 drevet norskkurs og andre kvalifiserende kurs og tiltak særlig
rettet mot personer uten rett og plikt til norskopplæring fra det offentlige, og som har et
ønske og mål om å kunne få arbeid i Norge. Målgruppen for råd- og veiledningstiltaket
nyttiggjør seg også disse tilbudene. Tilbudene er i all hovedsak drevet av frivillige
medarbeidere og organisert av stiftelsens frivillighetskoordinator.
De siste årene har stiftelsen tilbudt kurs i norsk og engelsk på grunnleggende og
viderekomment nivå.
I 2020 har språkkursene ikke vært mulig å gjennomføre som normalt som følge av den
globale pandemien av covid-19. I mars så vi oss nødt til å stenge ned all kursvirksomhet for
semesteret. Flere elever returnerte også til sine hjemland i slutten av februar og i starten av
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mars før utbruddet nådde Norge og flere nasjoner stengte grensene for innreisende.
Kursvirksomheten ble gjenopptatt med redusert kapasitet i høstsemesteret 2020, med en
begrensning på 9 elever per klasse og nedvask mellom hver gruppe.
På grunn av en ny smittetopp i Bergen november 2020 ble det besluttet å stenge ned de
fysiske kursene igjen. Lærere og elever på norskkurs har gjennom året hatt tilgang til
nettressursen «Min vei», og blitt opplært i og oppfordret til å bruke denne.
Norskkurs 2020
Antall kurs:
Antall kursplasser:
Frivillige kursholdere:

Vår
6
92
19

Høst
4
36
12

Engelskkurs 2020
Antall kurs:
Antall kursplasser:
Frivillige kursholdere:

Vår
3
33
2

Høst
3
18
3

5.3.Individuell CV- og jobbsøkerhjelp

Våren 2020 hadde vi 4 frivillige som arbeidet med å gi våre besøkende og husvenner hjelp
med å skrive CV og jobbsøknader. Hver frivillig arbeidet 1-2 dager i uka, 2 timer hver gang.
CV-hjelp innebærer hjelp fra frivillige til å skrive CV og jobbsøknader, øve til jobbintervju,
samt lete frem stillingsannonser. Tilbudet har vært svært populært, noe som har kommet
til syne gjennom stor pågang og fullbookede kalendere for de frivillige CV-hjelperne.
13. mars ble tilbudet om CV-hjelp fra frivillige avbrutt som følge av Covid-19. De frivillige
ble sendt hjem og tilbudet ble midlertidig avviklet. Det har ikke blitt gjenopptatt i løpet av
året av hensyn til de frivilliges helse og utsatthet med tanke på smitte.
Det har kommet en del forespørsler om CV-hjelp blant Robin Hood Husets husvenner og
beøkende. Det er de ansatte ved Robin Hood Huset som i denne perioden har bistått
personer med å skrive CV og jobbsøknader i den grad det har vært kapasitet.
Før nedstenging ble det tilbudt 27 individuelle sesjoner med CV- og jobbsøkingshjelp.

5.4.Familietiltak
Robin Hood Huset har som mål å arrangere 3-4 aktiviteter i uken i samtlige skoleferier, og
familiekafé og lørdags-/søndagsutflukter hver helg ellers i skoleruten. Deltakelse i
aktiviteter og bruk av familiekaféen er alltid gratis og åpen for alle foreldre og barn.
Aktivitetene retter seg mot barn og foreldre som har begrenset adgang til normale
fritidsaktiviteter i hverdagen, eller ikke har råd til å reise på ferie eller delta på dyre
aktiviteter i skoleferiene. Tiltaket ble i 2018 trukket frem som eksempel til inspirasjon i
«Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom», av Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.
Grunnet Covid-19 situasjonen ble store deler av 2020 annerledes enn planlagt – og det har
blitt jobbet aktivt med å justere tilbudet for å møte de til enhver tid gjeldende
smittevernrådene. Kommunikasjon med familier har stått svært sentralt. Mot slutten av 2.
kvartal åpnet vi forsiktig opp for redusert aktivitet for barnefamilier.
Til tross for betydelige begrensinger som følge av covid-19 situasjonen har minst 316 barn
fra til sammen 173 familier deltatt sammen med en eller flere foresatte ved minst én
aktivitet i 2020. Noen familier melder seg på nesten alle aktiviteter, noen melder seg på
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ofte, mens andre melder seg på utvalgte aktiviteter. De fleste deltar regelmessig i perioder.
Grunnet høy etterspørsel har det dessverre ikke vært mulig å gi plass til alle påmeldte ved
alle aktiviteter. Det er ofte dobbelt så mange påmeldte som det er kapasitet til.
For mer informasjon om tiltaket, se egen rapport: «Fritids- og ferieaktiviteter for
barnefamilier på Robin Hood Huset, Årsrapport 2020».
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6. Samarbeid med andre
6.1.Særlige samarbeidstiltak under korona-pandemien
6.1.1. Matutkjøring til vanskeligstilte
Pandemisituasjonen
våren
2020 har ført til flere
samarbeidstiltak mellom Robin
Hood Huset og andre ideelle og
offentlige aktører.
For å imøtekomme behovet for
matvarer til vanskeligstilte i
isolasjon og/eller karantene tok
stiftelsen initiativ til et tilbud
om gratis matutkjøring i
samarbeid med Matsentralen
Vestland, Bergen Røde Kors,
Blåkors og Hvite bånd dagsenter
og Frelsesarmeen Ladegården.
Tiltaket var aktivt i uke 13 til og
med uke 26. I perioden ble det
kjørt ut til sammen 176
matkasser
til
48
unike
husholdninger. Dette utgjør 273
«porsjoner» til voksne og 109 til
barn.
6.1.2. Informasjonssamarbeid
med
kommune og Kirkens
Bymisjon
Fra tidlig i pandemiforløpet her
i Norge har ansatte i stiftelsen
hatt et løpende samarbeid med
Bergen kommune og Kirkens
Bymisjon Bergen for å sikre
tilgang på riktig og oppdatert
informasjon til gatearbeidere og
personer i prostitusjonsmiljøet i
Bergen, og finne gode løsninger
for å sikre denne gruppens behov
i møte med denne krisen.

Artikkel om mattilbud i Bergen på kommunens egen nettside,
20.april 2020
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/helse-omsorg-oginkludering/mattilbud-for-vanskeligstilte-i-bergen-kommune hentet
14.januar 2021

I en periode sendte rådgiver daglige oppdateringer til Bergen kommune om antall besøk
ved Robin Hood Huset og antall gatearbeidere som henvendte seg, hvilke spørsmål og behov
som ble meldt til rådgiver og i hvilken grad besøkende hadde tilgang på nødvendige
tjenester. I en periode var det tett kontakt mellom rådgiver og Bergenhus sosialtjeneste for
å sørge for hjemreise for gatearbeidere uten mulighet for å besørge dette på egenhånd.
Rådgiver bistod med utredning av de rådsøkendes situasjon og utfylling av søknadsskjema
om sosialhjelp, og formidlet tid, sted og tidspunkt for at disse kunne leveres personlig til
sosialtjenesten.
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Samarbeidet har også resultert i opprettelsen av et karantenetilbud for personer i
målgruppen. Hensikten med tilbudet er å sørge for at personer i målgruppen som ikke kan
sørge for egen karantene ved mistanke om smitte av covid-19, eller etter å ha kommet til
landet uten kunnskap om eller mulighet for å betale for innreisekarantene, skal ha mulighet
for å avtjene karantene på en forsvarlig måte. Å sørge for et lavterskel karantenetilbud er
av stor samfunnsmessig betydning, da det sørger for at personer med potensiell smitte har
mulighet til å overholde sosial distansering og redusere risikoen for smitte i en større
gruppe.

6.2.Nettverksgruppe

Robin Hood Huset har i tiltaksperioden samarbeidet og deltatt i nettverksgruppe med flere
aktører som er aktive innen fattigdomsbekjempelse og innvandringsproblematikk i Bergen.
Gruppen ble i sin tid etablert som et samarbeid mellom Stiftelsen Robin Hood Huset,
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen og Caritas St. Paul (nå Caritas Bergen), som også driver
eller har drevet tiltak dekket over samme statlige tilskuddsordning. Gruppen har siden
utviklet seg til å inkludere flere relevante aktører. 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.
Planlagt møte i mars ble avlyst av hensyn til at covid-19 nylig hadde begynt å spre seg i
Norge. I 2020 er følgende møter blitt avholdt:
14.januar – Robin Hood Huset
Til stede: Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen kommune Innbyggerservice, Bergen Røde
Kors, Bergen Seif, Frelsesarmeen Ladegården, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen,
Stiftelsen Robin Hood Huset.
12.mai – Nettmøte
Til stede: Bergen Røde Kors, Bergen Seif, Frelsesarmeen Ladegården, Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Bergen, Stiftelsen Robin Hood Huset.
15.september – Nettmøte
Til stede: Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Røde Kors, Frelsesarmeen Ladegården,
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen, Stiftelsen Robin Hood Huset.
10.november – Nettmøte
Til stede: Bergen kommune Innbyggerservice, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Røde
Kors, Bergen Uavhengige Sosialrådgivning, Frelsesarmeen Ladegården, Stiftelsen Kirkens
Bymisjon Bergen, Stiftelsen Robin Hood Huset.

6.3.Mer informasjon om utvalgte samarbeidspartnere
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen – akutt overnattingstilbud (Emergency Shelter) i
Kong Oscars gate. Tilbudet økte i 2018 sin kapasitet fra ca 25 til 30 personer. I oktober 2017
ble tilbudet utvidet til å omfatte mulighet for dusj og klesvask.
Det er hovedsakelig tiggere og flaskesamlere som bruker overnattingstilbudet.
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Helsesenter for papirløse migranter Bergen (tidligere Helsehjelp til papirløse) – Gratis
og konfidensielt helsetilbud for personer uten lovlig opphold i Norge, eller som ikke har rett
til helsetjenester fra det offentlige. Tilbudet er driftet på hovedsakelig frivillig basis, og har
knyttet til seg sykepleiere, leger, psykologer, tannklinikker med mer. Tilbudet er åpent hver
torsdag kveld utenom helligdager. Fra sommeren 2018 er tiltaket organisert som et
samarbeid mellom Bergen Røde Kors og Kirkens Bymisjon Bergen.
Advokatfirmaet Rett Advokat AS – Privat advokatfirma som blant annet arbeider med
arbeidsrett og utlendingsrett. Vi utarbeidet i 2018 en informasjonsbrosjyre i samarbeid
med advokat Kristine Aarre Hånes om fri rettshjelp og rettsråd som er blitt oversatt til flere
relevante språk.
Arbeidstilsynet – Stiftelsen har ved flere anledninger kontaktet arbeidstilsynet, særlig ved
A-krim gruppen, i forbindelse med brukeres arbeidsforhold, enten for å melde fra om
kritikkverdige forhold eller for å rådspørre. En inspektør fra A-krim har på invitasjon fra
stiftelsen besøkt kaféen på Robin Hood Huset i den hensikt å komme i kontakt med
mennesker som spesielt utsatt for arbeidslivskriminalitet. Dette opplevdes som
hensiktsmessig av begge parter, og vil videreføres som del av tiltaket. A-krim gruppen i
Hordaland er et tverrfaglig samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Skatt Vest, Vest politidistrikt,
NAV og Kemneren i Bergen. Rådgiver har direkte kontakt med flere av arbeidstilsynets
medarbeidere i denne gruppen.
Fagforeninger – Særlig Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer
mange arbeidstakere i bransjer som prosjektets målgruppe ofte er engasjert i eller sikter
seg inn på. Det henvises aktivt til fagforeninger for prosjektets brukere, da mange er særlig
utsatt i arbeidslivet og vil nyte godt av den ekstra sikkerheten som
fagforeningsmedlemskap innebærer.
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7. Måloppnåelse og planer for 2021
I 2020 har det vært tilgjengelig personale for veiledning på Robin Hood Huset alle
åpningsdager, med unntak av enkelte høytidsdager. I møte med den usikre situasjonen som
følge av korona-utbruddene nasjonalt og globalt styrket vi fokuset på råd og veiledning
våren 2020, og omdisponerte personalressurser i en periode der det var mulig.
Stiftelsen har en liten personalgruppe, hvilket gjør oss sårbare for å måtte stenge ned ved
behov for karantene eller isolasjon. Med unntak av to dager i mars har det likevel lyktes å
holde Robin Hood Huset åpent alle hverdager med ulike tiltak for å hindre smittespredning.
Huset har også holdt åpent flere helligdager hvor det ellers ville vært stengt for å kunne
tilby informasjon, mat og et varmt oppholdssted når «alt» annet har vært stengt ned. Vi har
dermed kunnet tilby rådgivning ved fysisk oppmøte. Vi har i tillegg styrket opp vår digitale
tilstedeværelse, og benytter videosamtaler og skjermdeling i tillegg til epost,
meldingstjenester, tale- og videoanrop i ulike kanaler.
Der er gjennomført flere samtaler i 2020 enn i 2019, med et høyere anslått antall unike
brukere, samt flere førstegangssamtaler.
Åpne informasjonsmøter for målgruppen har måttet utgå som følge av korona-pandemien,
da vi ikke har mulighet til å tilrettelegge for avholdelse av møtene med trygg avstand. Vi har
gjort forsøk med overføring av språkkurs til en digital plattform, men det har vist seg
vanskelig å nå våre målgrupper digitalt. Utfordringene knytter seg både til målgruppenes
kunnskap om digitale verktøy og tilgang til disse.
For vårsemesteret 2020 var det planlagt informasjonsmøte med Økonomiformidlingen
8.april og møter i kaféen mellom representanter for A-krim og husvenner i fare for
arbeidslivskriminalitet. I tillegg har vi vært i dialog med organisasjonen REDI om
muligheten for informasjonsarbeid på Robin Hood Huset i starten av mai og i løpet av
september 2020. Disse planene er foreløpig utsatt på ubestemt tid. Vi håper å kunne åpne
for nye informasjonsmøter og å kunne gjennomføre det planlagte samarbeidet med REDI i
løpet av 2021.
Vi har også sett oss nødt til å sette vårt tilbud om én til én CV-hjelp på vent av hensyn til
smittevern for de frivillige og de rådsøkende. Noen frivillige valgte selv å ta pause fra
engasjementet grunnet egen forhøyet risiko knyttet til covid-19, og fra 12.mars ble det
besluttet at tilbudet må stenges midlertidig, da vi ikke kan gjennomføre det på en måte som
tilfredsstiller hensyn til smittevern. Nødvendig utstyr og lokaler for å sikre én til én
veiledning har blitt prioritert for bruk til rådgivningssamtaler med personale. I den grad det
har vært kapasitet har personalet bistått rådsøkende med hjelp til CV og jobbsøking. I
perioden 1.januar til 12.mars er det tilbudt 27 timer med CV-hjelp med frivillige.
Brosjyren «Til Norge for å jobbe» har ikke blitt oppdatert i 2020. I 2020 har det vært store
midlertidige endringer i regelverk knyttet til arbeid, innvandring, sosiale ytelser med mer,
med liten forutsigbarhet i hvor lenge regler og tiltak ville videreføres. I stedet har rådgiver
holdt seg personlig oppdatert på regelverk og endringer for å kunne gi god informasjon i
samtaler med målgruppen, og stiftelsen har laget oppslag om viktig informasjon knyttet til
pandemisituasjonen på flere språk.
Rådgiver har holdt seg faglig oppdatert gjennom blant annet kurs:
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5.-6.mars deltok rådgiver på «Det årlige arbeidsrettskurset» i regi av Juristenes
Utanningssenter (JUS). Kurset er et ajourføringskurs med 11 juridiske timer, og tok for seg
blant annet utvikling i norsk og internasjonalt lovverk, samt norsk og internasjonal
rettspraksis.
Rådgiver har gjennomført et e-kurs i situasjoner relatert til koronaviruset fra JUS med 2
juridiske timer. Kurset omfatter blant annet regelverk og endringer knyttet til praktiske
spørsmål i arbeidsforhold, permittering og håndtering av kontraktsrelasjoner.
Rådgiver har også holdt seg løpende oppdatert på regelverk og endringer i
pandemisituasjonen som kan være relevante for målgruppen. Dette inkluderer regler for
reise og innreise, karantene, velferdsrettigheter og tilgang på helsetjenester.
Med erfaringene fra 2020 ser vi liten risiko for at møtestedet Robin Hood Huset eller
tilbudet om rådgivning, fysisk og digitalt, skal måtte stenge ned av hensyn til smittevern.
For 2021 sikter vi dermed på å opprettholde tilgjengeligheten av råd- og veiledning ved
Robin Hood Huset.
Vi tar også sikte på å gjennomføre planlagte og nye aktiviteter, slik som informasjonsmøter,
sosialpolitisk kafé og samarbeid med internasjonale organisasjoner, når dette kan anses
forsvarlig med hensyn til smittevern.
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Appendix A – Beskrivelse av rådgivningstema
Jobbsøking: Informasjon om og hjelp til å skrive CV og søknad, å finne jobbannonser,
kommunikasjon med arbeidsgivere, informasjon om norsk arbeidsmarked med mer.
NAV Stat: Informasjon om ordninger, rettigheter og plikter i statlig del av NAV, samt hvilke
konsekvenser det kan ha å ikke følge opp disse. Hjelp til å navigere systemet, følge opp sine
saker, registrere seg som arbeidssøker, sende meldekort og søke om ytelser som dagpenger,
AAP, barnetrygd og andre problemstillinger knyttet til statlige ytelser og tjenester fra NAV.
NAV Kommune: Informasjon om ordninger, rettigheter og plikter i kommunal del av NAV,
samt hvilke konsekvenser det kan ha å ikke følge opp disse. Hjelp til å navigere systemet,
følge opp sine saker og søke om tjenester som sosialhjelp, råd og veiledning,
kvalifiseringsprogrammet og andre kommunale ytelser og tjenester fra NAV. Gjelder
hovedsakelig Bergen, men kan også omfatte andre nærliggende kommuner.
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.
Arbeidsrett: Informasjon om og hjelp i arbeidsrettslige spørsmål, som gjennomgang av
kontrakter, konflikter i forbindelse med oppsigelse og lønn, overholdelse av
arbeidsmiljøloven, informasjon om fagforeninger med mer.
Registrering: Registreringsordning for EØS-borgere, Skatteetaten og andre offentlige
instanser.
Ny frivillig: Rekruttering og samtaler med personer som ønsker å jobbe frivillig hos oss.
Oppfølging av frivillig: Oppfølging, tilbakemelding og veiledning av frivillige
medarbeidere hos oss.
Økonomisk råd og veiledning: Praktisk hjelp med banktjenester, skatt og lignende, og
veiledning i budsjett. Hjelp i forbindelse med betalingsanmerkninger, inkasso, namsfogd,
tvangsutlegg med mer. Søknader om offentlig støtte faller ikke under denne kategorien,
men under kategorier for NAV og bolig.
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 akuttovernattingstilbud. Det omfatter også hjelp til å søke om bostøtte og
kommunal bolig, samt hjelp til å håndtere eventuelle tvister knyttet til boligforhold.
Skole: Foreldreveiledning knyttet til barnas skolegang, SFO og støtteordninger knyttet til
dette. Kan også være veiledning til elever ved VGS.
Barnehage: Foreldreveiledning knyttet til barnehager, barnehageplass, alternativ til dette
og støtteordninger.
Familiekonflikt: Råd og veiledning i forbindelse med interne konflikter i familien, for
eksempel for pendlende eller borteboende foreldre, eller ved samlivsbrudd.
Barnevern: Informasjon om barnevernets tjenester og muligheter til å yte bistand.
Eventuelt hjelp til å opprette kontakt.
Helse: Hjelp til å finne helsetilbud, og ofte til å kontakte «Helsesenter for papirløse
migranter». Vi gir ikke medisinske råd eller hjelp.
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.
Kurs: Informasjon om kursvirksomhet på Robin Hood Huset og hos andre, samt påmelding.
Registrering foregår i hovedsak på nett, og til tross for at vi får mange henvendelser om våre
kurstilbud er samtalene ofte korte, og loggføres derfor kun der det inngår i en lengre
samtale.
Datahjelp: Teknisk hjelp med å bruke datamaskiner, internett, e-post, med mer. I
kategorien inngår også hjelp med bruk av offentlig digital kommunikasjon, slik som NAV.no,
altinn.no, digipost mv.
Reise praktisk: Praktisk bistand til å finne og kjøpe billetter til hjemreise, ofte på nett, og
annen praktisk reisehjelp.
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 EØSområdet, kontakt med sosialtjenesten, kontakt med ambassade eller lignende.
Støttesamtale: Samtaler med personer som trenger å lufte frustrasjoner, fortelle som
situasjonen sin, få tilbakemelding på sine idéer med mer.
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.
Annet: Alle samtaler som ikke faller under de øvrige kategoriene er samlet her. I
inneværende periode har det dreiet seg om et spekter av saker om praktisk bistand og
informasjon.
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Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier
på Robin Hood Huset
Årsrapport 2020
Perioden 1. januar – 31. desember

Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset
Tiltak: Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset
Målgruppe: Barn og foreldre fra økonomisk eller sosialt vanskeligstilte familier i Bergen
og omegn.

Bakgrunn for tiltaket:
Robin Hood Husets besøkende er økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende i Bergen
- herunder mange foreldre med barn, hvorav mange har bakgrunn fra andre land.
Barn som lever i fattigdom står i fare for å oppleve utenforskap som følge av familiens
økonomiske og sosiale situasjon. Robin Hood Huset møter mange familier med svært begrenset
tilgang til vanlige sosiale fritidsarenaer, både på grunn av utfordrende økonomi og for mange
også begrenset kjennskap til kultur og normer for norsk fritidsliv. På bakgrunn av dette har vi
etablert et aktivitetstilbud i helger og ferier, utformet med hensyn til utfordringer vi erfarer at
økonomisk vanskeligstilte og sårbare familier med begrenset nettverk kan oppleve på dette
området.

Målgruppe:
Barn fra økonomisk eller sosialt vanskeligstilte familier i Bergen og deres foreldre, herunder et
stort antall innvandrerfamilier med varierende botid i Norge. Tiltaket er likevel åpent for alle
barn i følge med en voksenperson. Oftest vil dette være foreldre eller besteforeldre, men det kan
også være andre sentrale voksenpersoner i barnets liv. Et åpent tiltak gjør det mulig for barna å
ta med venner som ikke inkluderes i målgruppen, og å bygge nettverk på tvers av økonomisk og
sosial status.

Formål:
Det overordnede formålet med prosjektet er å tilby barn fra økonomisk eller sosialt
vanskeligstilte familier i Bergen et variert, godt og meningsfylt fritids- og ferietilbud hvor de kan
delta sammen med sine foreldre.

Finansiering:
Tiltaket ble i 2016 og 2017 drevet med tilskudd fra Bufdir og private støttespillere. For 2018 ble
ikke tiltaket støttet av Bufdir, men videreføring ble likevel mulig gjennom ekstratilskudd fra
Bergen kommune, samt bidrag fra de BKK-ansattes velferdskasse og Fana Sparebank. I tillegg har
Bergens kulturelle aktører bidratt betydelig i form av gratis og rabatterte billetter til diverse
aktiviteter. For 2019 ble tiltaket gjort mulig gjennom tilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde,
BKK og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). I tillegg har Bergens kulturelle aktører
bidratt med gratis og rabatterte billetter til diverse aktiviteter også i 2019. Frem til 1. mars 2020
har tiltaket vært finansiert av Bufdir og BKK. For perioden 1. mars 2020 til 28. februar 2021
drives tiltaket med tilskudd fra Bergen Kommune, Stiftelsen Anna Jebsens Minde og BKK da
tiltaket ikke ble innvilget tilskudd fra Bufdir for tilskuddsåret 2020. Det søkes tilskudd til videre
drift i 2021 fra Bufdir.
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Forord
Fra 2001 til 2015 har andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier økt fra 3,3 prosent til 10
prosent på landsbasis. I Bergen bodde det minst 4700 barn i husholdninger med vedvarende
lavinntekt i 2015. Oppdaterte statistiske data publisert av Statistisk sentralbyrå i mars 2020 viser
til at andelen barn i familier med vedvarende lave husholdningsinntekter økte til 11,3 prosent på
landsbasis i 2018, mot 10,7 prosent året før (Statistisk sentralbyrå, 2020). Det vil med andre ord
si at på landsbasis bodde nærmere 111.000 barn under 18 år i 2018 i husholdninger med
vedvarende lavinntekt, som er en økning på vel 5.000 barn fra året før.
Statistikken viser også til at det er i storbyene Bergen og Oslo man finner de største forskjellene
også mellom bydelene. Årstad peker seg særlig ut som en bydel der mange barn har lave
husholdningsinntekter. I 2018 hadde 23 prosent av alle barn i denne bydelen vedvarende lave
husholdningsinntekter. Det er betydelig mer enn i Bergenhus, som er den bergenske bydelen med
nest størst lavinntektsandel blant barn med sine 14,1 prosent. Ellers finner vi fem bydeler i
Bergen med en andel under landsgjennomsnittet på 11,3 prosent, med Ytrebygda som minst med
5,5 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2020). Fattigdommen blant barn er nå høyere og vokser
raskere enn fattigdom blant voksne (Bufdir, 2020).
Norsk barnefattigdom dreier seg ikke primært om udekkede basisbehov, men om å ikke ha
mulighet til å delta i de aktiviteter og ha den levestandard som barn i Norge normalt har. Samtidig
handler det om å legge til rette for at foreldre skal ha mulighet til å gi barna sine gode opplevelser,
bygge foreldreautoritet og trygghetsfølelse hos barna sine, og sammen kunne skape nye og gode
minner som en familie. Barnefattigdom dreier seg videre om marginalisering og sosial eksklusjon
- utenforskap. Det er imidlertid ikke barna selv som er fattige, barnefattigdom er knyttet til
foreldrenes situasjon. Det dreier seg ofte om foreldre som er enslige forsørgere, foreldre med
begrenset tilknytning til arbeidslivet, foreldre med lav utdanning, og foreldre med
innvandrerbakgrunn.
Med utgangspunkt i denne situasjonsforståelsen har Robin Hood Huset etablert et gratis
aktivitetstilbud med fokus på å gi lavinntektsfamilier tilgang på god, meningsfylt og normal fritid
i et inkluderende miljø. Et sentralt utgangspunkt for Robin Hood Huset er at det er normalt at
barn og foreldre gjør aktiviteter i fritiden sammen, og det har derfor vært et viktig poeng for oss
å bygge aktivitetstilbudet rundt aktiv foreldredeltagelse. Ved at barna får dele opplevelsene med
sine nærmeste, og foreldre får støtte sine barn i dette, vil opplevelser og minner vare lengre.
Foreldrene får i sin tur mulighet til å treffe andre foreldre, og utvide sine sosiale nettverk og
styrke egen handlingskompetanse gjennom kjennskap til aktivitetsmuligheter de kanskje ikke
hadde kjennskap til fra før. Tilbudet er åpent for alle barn i følge med en voksenperson, noe som
senker risikoen for stigmatisering og marginalisering av deltakerne. Samtidig er aktivitetene
utformet og tilpasset ut fra kjente utfordringer for lavinntektsfamilier.
Mer enn 316 barn fra 173 familier har deltatt i aktiviteter for barn på Robin Hood Huset i 2020,
sammen med nære voksenpersoner. De aller fleste er barn som lever i familier med
fattigdomsutfordringer. Gjennom tiltaket «Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin
Hood Huset» får disse barna morsomme og gode opplevelser sammen med sine nærmeste, samt
mulighet til å bli kjent med andre barn og familier.

Madelén Skogman
Prosjektleder barn- og familietiltak på Robin Hood Huset
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå. (2020, 4. mars). Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave
husholdningsinntekter. Hentet fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-ogpublikasjoner/nesten-111-000-barn-vokser-opp-med-vedvarende-lave-husholdningsinntekter
Kilde: Bufdir. (2020, 5. mars). Barn i lavinntektsfamilier. Hentet fra
https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/
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Innledning
Familiene som deltar har variert landbakgrunn. Familier med bakgrunn fra Norge er den klart
største enkeltgruppen, etterfulgt av Syria og Somalia, men tiltaket har hittil i år hatt deltagere
med bakgrunn fra minst 43 land:
Afghanistan, Algerie, Bangladesh, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Djibouti, Egypt,
Eritrea, Etiopia, Equador, Frankrike, Gambia, Ghana, India, Irak, Iran, Italia, Jemen, Kina,
Kurdistan, Litauen, Marokko, Nepal, New Zealand, Norge, Pakistan, Panama, Polen, Russland,
Spania, Sri-Lanka, Somalia, Sudan, Syria, Sør-Korea, Tyskland, Tyrkia, Ukraina, Ungarn og
Venezuela.

Nøkkeltall
Antall barn som har deltatt på aktivitet: 316
Antall voksne: 186
Antall familier: 173
Antall aktiviteter: 70

Organisering og finansiering
Robin Hood Huset har arrangert gratis aktiviteter for barn i skoleferier siden 2015, først under
prosjektet «Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset» med støtte fra Stiftelsen Anna Jebsens
Minde. 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», muliggjort av tilskudd fra
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) over Nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom. Tilskudd til videreføring av tiltaket ble gitt også for 2017, med prosjektperiode
frem til 1. mars 2018. Stiftelsen søkte Bufdir om kroner 625.000 i tilskudd til videreføring og
videreutvikling av tiltaket for perioden 01.03.18 – 28.02.19. Bergen kommune innstilte ovenfor
Bufdir på innvilgelse av hele det omsøkte beløpet. Bufdir valgt imidlertid å avslå søknaden fullt
ut og tiltaket stod derfor i fare for å måtte legges ned. Bergen kommune innvilget imidlertid
tiltaket en engangsbevilgning på kroner 400.000 for å sikre tiltakets videreføring. Tilskuddet fra
Bergen kommune, samt tilskudd fra BKK, Fana Sparebank, samt en andel egenfinansiering sikret
videreføring av tiltaket ut første kvartal 2019. Videre i 2019 ble tiltaket gjort mulig gjennom
tilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde, BKK og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir). I tillegg har Bergens kulturelle aktører bidratt med gratis og rabatterte billetter til
diverse aktiviteter i 2019, samt i 2020. Frem til 1. mars 2020 har tiltaket vært finansiert av Bufdir
og BKK.
Fra 1. mars 2020 har tiltaket blitt driftet med en coronarelatert tilleggsbevilgning fra Bergen
Kommune, da tiltaket ikke ble innvilget tilskudd fra Bufdir for tilskuddsåret 2020, samt tilskudd
fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde og BKK. Bergen Kommune fremsatte for 2020 en prioritert liste
med 40 tiltak ovenfor Bufdir, hvorav nr. 1-28 hadde særlig anbefaling, basert på direktoratets
retningslinjer og kriterier, samt egne målsettinger i planarbeid for barn, unge og deres familier.
Tiltaket «Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset» var nummerert som
nr. 26 på prioriteringslisten, og fikk ikke støtte for tilskuddsåret 2020. Ustabilitet i finansieringen
innebærer en uforutsigbarhet for ansatte, frivillige og for deltakerne i tiltaket.
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Prosjektet engasjerte opprinnelig en aktivitetsleder ansatt i 60% stilling i første halvår, og 80% i
skolens sommerferie. Fra 1. september 2017 ble stillingen økt til 80% for å møte behovene
knyttet stadig økende interesse for tilbudet. Aktivitetsleder jobber med å administrere,
gjennomføre og rapportere om aktiviteter for barn og familier, og driver tett oppfølging av
påmeldingsprosessen. Det er rekruttert frivillige til familiekaféen, som også kan stille opp på
utflukter ved behov. Fra januar 2020 har prosjektleder vært ansatt i 50% stilling, med en
prosjektmedarbeider i 20% stilling som gjennomfører aktiviteter annenhver helg og bistår
administrativt ved behov. I skolens sommerferie har prosjektet disponert ansattressurser
tilsvarende 120% stilling.

Målgruppe og rekruttering
Målgruppen for tiltaket er barn og unge i Bergen som lever med fattigdomsproblematikk,
herunder et stort antall innvandrerfamilier med svært varierende botid i Norge. Alle
barnefamilier som ønsker å delta i aktiviteter er velkomne. Som med alle andre tilbud ved Robin
Hood Huset, er det deltakeren selv som definerer seg inn i målgruppen. Foreldre og andre som
ønsker å motta informasjon om tilbudet mottar ukentlig epost og SMS om ukens aktiviteter, og
melder seg på ved å svare eller ta kontakt på Robin Hood Huset. Alle aktiviteter blir også publisert
på Robin Hood Husets Facebookside som arrangementer, hvor vi ser en økende andel ta kontakt
via. Prosjektleder fører en omfattende oppfølging av påmeldinger og kontakt på SMS og gjennom
personlig kommunikasjon på Robin Hood Huset, samt på aktivitetene i helgene.
Informasjon om tilbudet er sendt ut til ulike samarbeidspartnere, sosialkontorer, skoler,
helsestasjoner og barnevernskontorer, og det har blitt annonsert på sosiale medier og i avisen
Barnibyen. Tiltaket har vært synliggjort i media gjennom fem reportasjer i BA, henholdsvis i 2016,
2018, juli 2019, juni 2020 og sist i august 2020. I tillegg bidro Robin Hood Huset til en reportasje
med fokus på fattige familiers situasjon i Klassekampen, og til en sak om oppvekst, fattigdom og
mental helse i BT i 2018.
Robin Hood Huset fungerer fremdeles som en hovedkanal for rekruttering av nye deltakere,
gjennom informasjon til foreldre som benytter andre tilbud på huset, eller som besøker
familiekaféen. Størstedelen av rekrutteringen kommer av foreldre som forteller om tilbudet til
andre foreldre, eller i andre sammenhenger.
Prosjektleder oppdaterte og sendte informasjon om barn- og familieaktivitetene etter endringer
i forhold til dager og tidspunkt aktivitetene holdes senest i mars. Informasjonen ble sendt til
aktuelle aktører som helsestasjoner, helsesøstre ved skoler, barnevernskontorer i de ulike
bydelene, HVL, UiB, Ung Arena, Fysak osv. Flere av aktørene som møter familier i målgruppen
delte også informasjonen videre på sine informasjonskanaler, deriblant Facebook.

Mål og resultatmål
Tiltakets hovedmålsetning er å tilby et gratis, positivt og meningsfylt ferie- og fritidstilbud hvor
barn kan delta sammen med sine betydningsfulle voksenpersoner. Tiltaket fremmer inkludering
gjennom aktiv deltakelse, og gir familier mulighet til å utvide sine sosiale nettverk.
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Alle som deltar i Robin Hood Husets aktiviteter er deltakere og bidragsytere i et sosialt fellesskap,
ikke mottakere. Dette stiller krav til foreldre som deltar, men bidrar også til inkludering for både
barn og foreldre og bygger deltakerkompetanse som også kan overføres til andre arenaer. Det at
foreldre og barn deltar sammen er med på å normalisere barnas oppvekst og aktivitetstilbud, og
bidrar til å opprettholde og styrke barnets viktigste relasjon og familiens felles
referansegrunnlag.
Foreldre og barn som lever i fattigdom opplever som oftest å ha ikke bare ett problem, men en
opphopning av samvarierende problemer og negative livshendelser. Foreldrenes økonomiske
situasjon påvirker barna både direkte gjennom bekymringer, og ved å være kilde til konflikter og
dårligere psykisk helse for foreldrene. Aktivitetstilbudet vil ikke løfte familier ut av
fattigdommen, men har som mål å gi vanskeligstilte familier kunnskap, gode opplevelser og skape
et pusterom i en utfordrende hverdag.
Mange som lever med økonomiske eller sosiale utfordringer har et begrenset nettverk av
støttespillere. Dette kan dreie seg om familier med lav tilknytning til arbeidslivet hvor mange
finner sin sosiale forankring, familier som bor i trangbodde områder med få naturlige møtesteder,
familier med innvandringsbakgrunn som ofte ikke har familienettverk i Norge, og andre. Mangel
på mulighet til å verken kunne betale for å delta på arrangementer eller invitere venner hjem kan
bidra til at familier som lever i fattigdom har lite sosialt nettverk. Robin Hood Huset har gjennom
tiltakene som mål å tilby en sosial arena hvor familier kan møte kjente og nye venner, og bygge
nettverk gjennom deltakelse og positiv aktivitet i trygge omgivelser.
I utforming av aktivitetsprogrammet arbeides det kontinuerlig med å senke terskler for
deltakelse. Aspekter som om aktiviteter krever spesiell påkledning eller utstyr, om det er
muligheter for medbrakt lunsj, om det vil være kjøpepress på aktiviteten, om det trengs spesielle
ferdigheter og kunnskap for å delta, om det er risiko for forskjellsbehandling av deltakere og
lignende blir grundig vurdert i forbindelse med planlegging av den enkelte aktivitet. Aktiviteter i
helger og ferier koster penger, også deltakelse på gratisarrangement gir kostnader knyttet til
transport, kioskhandel eller utstyr. For mange familier er selv små kostnader som penger til vafler
eller lodd vanskelig, spesielt for familier med flere barn. Dette er noe Robin Hood Huset tar på
alvor - alle aktiviteter skal være helt gratis, og det jobbes aktivt med å unngå indirekte kostnader
for deltakerne. Det organiseres alltid et felles måltid i forbindelse med aktivitetene, enten i
forkant av aktiviteten eller under selve aktiviteten, alt ettersom hva slags aktivitet det er. Dette
fungerer både samlende for gruppen, og bidrar til å fjerne behov for kioskhandling der det er
aktuelt.
Aktivitetene varierer mellom aktiviteter økonomisk vanskeligstilte familier normalt ikke kan ta
seg råd til å benytte, og ulike gratis aktivitetsmuligheter i Bergen. Det er også en målsetning å
introdusere familiene for rimelige eller gratis aktiviteter og gi erfaringskompetanse til å senere
kunne reprodusere mange av aktivitetene selv. Aktiviteter som kino, lekeland, teater, Akvariet i
Bergen og lignende er spredt jevnt ut i programmet, sammen med turer til byfjellene, ulike
museer, Barnas kulturhus, med mer. Det arrangeres også turer til ulike gratisarrangement i regi
av det offentlige eller andre aktører, og i sommerferien blir parker, badesteder og uteområder
brukt til organisert lek, piknik, og utforskning. Felles oppmøte på Robin Hood Huset og benyttelse
av offentlig transport utvider familienes bevegelsesrom, ved at de senere vil kunne finne frem til
de ulike stedene på egen hånd.

Rapport: Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset 2020
Side 8 av 44

Gjennom å delta i Robin Hood Husets aktivitetstilbud kan foreldre bli kjent, utveksle erfaringer
og lære av hverandre, samtidig som barna er i positiv og meningsfylt aktivitet. Aktivitetene
danner en god arena for økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier til å danne et sosialt
fellesskap og utvikle egne sosiale nettverk, som kommer barna til gode.

Resultatmål
Mål 1: Tilby gratis fritids- og ferieaktiviteter for 300 barn og deres omsorgspersoner.
Mål 2: Arrangere gratis utflukter for barn sammen med én voksen pr. familie hver lørdag i
skoleruten.
Mål 3: Arrangere åpen Familiekafé tre søndager hver måned.
Mål 4: Arrangere åpen Tacofredag én fredag hver måned.
Mål 5: Arrangere tre til fire aktiviteter hver uke for barn sammen med én voksen pr familie i alle
skoleferier.
Mål 6: Tilby et fem dagers ferieopphold/familieleir i skolens sommerferie for inntil 10 familier.

Vedrørende mål 2 og 3
Fra og med 1. mars 2020 ble utfluktene flyttet til søndager, og familiekafé til lørdager. Dette blant
annet for å få mulighet til å fylle på eventuelle frafall for den kommende aktiviteten, samtidig for
å oppnå en så naturlig kaféfølelse som mulig. Mange bruker kafébesøk som et sosialt møtepunkt
på lørdager i tilknytning til ærender eller andre ting, og forhåpentligvis vil familiekafé på lørdager
være med på å skape en naturlig kaféopplevelse hvor man kan stikke innom i tilknytning til andre
ærender og avtaler. I tillegg vil denne ordningen åpne opp for at vi kan holde familiekafé fire
lørdager i måneden, utflukt fire søndager i måneden, samt tacofredag én fredag i måneden, uten
at noe faller bort. Vi vil altså med denne ordningen tilby én ekstra familiekafé i måneden enn
tidligere.

Vedrørende mål 6
Som en følge av utbruddet av covid-19 og omfattende smitteverntiltak ville det ikke være mulig
å gjennomføre ferieopphold i form av familieleir med felles bruk av felles oppholdsrom, felles
bespisning og
utstrakt kontakt mellom familiegruppene. Samtidig medførte
smittevernrestriksjonene at det ville bli nødvendig med reduserte gruppestørrelser for
aktivitetsdagene i skoleferiene. Takket være tilleggsbevilgningen fra Bergen kommune og
tilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde ble det imidlertid mulig for oss å tilby individuelle 5
dagers ferieopphold på Voss for 40 familier med et godt aktivitetsinnhold.

Måloppnåelse
I skrivende stund befinner vi oss fremdeles i Covid-19 situasjonen, noe som har preget tiltaket i
svært stor grad. Tiltaket måtte stenge ned som følge av strenge smittevernrestriksjoner fra
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myndighetene fra og med 12. mars, som gjorde det umulig å gjennomføre planlagte aktiviteter
frem til skolens sommerferie. I løpet av våren 2020 har derfor mange aktiviteter utgått. Vi startet
opp med aktiviteter igjen 23. juni, og i 2. kvartal ble det gjennomført tre aktiviteter.
Sommerferietilbud for vanskeligstilte barnefamilier startet opp i juni, hvor det ble planlagt og
gjennomført to aktiviteter i uken sentralt i Bergen, samt et større sommerferieprosjekt hvor totalt
40 familier fikk reise på en 4-netters ferie på Voss. Første gruppe med fem familier reiste på ferie
onsdag 24. juni, og de siste fem familiene reiste onsdag 12. august. Etter sommerferien var vi
tilbake til ordinær skolerute i uke 34 hvor vi har klart å tilby aktiviteter hver lørdag og søndag,
med unntak av helgen i uke 37 og 38, grunnet ny smittetopp i Bergen.
I fjerde kvartal har vi klart å tilby aktiviteter og utflukter som normalt, med unntak av helgen i
uke 45, 46 og 47, grunnet smittetopp og nye strengere lokale restriksjoner i Bergen.
Aktivitetene som har blitt arrangert i 2020, spesielt etter marsmåned, har hatt preg av Covid-19
situasjonen - hvor vi har vært nødt til å gjøre endringer og tilpasninger ved aktivitetstilbudet. Vi
har forholdt oss til et øvre tak på 30 deltakende personer per aktivitet, for å kunne sikre trygge
aktiviteter for alle. Vi har også redusert bruken av kollektiv transport betraktelig, noe som gjør at
de aller fleste aktivitetene finner sted i Bergen sentrum – innen gangavstand fra Robin Hood
Huset. Ved aktiviteter som har krevd transport har vi leid inn maxitaxi eller buss. Dette er noe
som har blitt begrenset til et par ganger i kvartalet, da det er kostbart og krever ekstra ressurser
å arrangere slike aktiviteter.
Å arrangere aktiviteter i gangavstand fra Robin Hood Huset har dog sine fordeler, men vi ser også
ulemper i forhold til at de familiene som i utgangspunktet ikke bor i sentrum fremdeles er nødt
til å ta i bruk kollektiv transport for å komme til og fra aktivitetene. Det er også uheldig med tanke
på variasjon i hvilke områder vi tilbyr aktivitet, og det er i disse dager derfor utfordrende å skulle
tilpasse aktivitetene til områdene familiene bor i.

Mål 1: Tilby gratis fritids- og ferieaktiviteter for 300 barn og deres omsorgspersoner.
Over 316 barn har deltatt i aktiviteter på Robin Hood Huset i 2020, sammen med en eller flere
voksenpersoner. Tallene i denne rapporten er basert på barn med foreldre som har registrert seg
for å motta informasjon om aktivitetstilbudet, og teller derfor ikke med alle barn som deltar i
dropin-tilbud eller som blir med familier som deltar. De fleste deltar etter å ha tatt kontakt på
Robin Hood Huset eller etter å ha hørt om tilbudet fra andre deltagere, men et økende antall
familier har tatt kontakt etter å ha lest om tilbudet i Barnibyen eller på sosiale medier, som via
arrangement som annonseres på Facebook. Noen kommer også etter å ha hørt om tilbudet fra
førstelinjetjenester i Bergen.
Aktivitetene er lagt opp slik at foreldrene har ansvar for, og deltar sammen med sine barn, og det
at barna får dele opplevelsene og skape minner med sine foreldre, er noe som trekkes frem som
viktig av familiene. Mange foreldre forteller at de setter pris på å få erfare aktiviteten i gruppe,
fordi de da kan føle seg trygge på å gjenta aktivitetene på egenhånd senere. Aktivitetene har også
en sosial og nettverksbyggende effekt, i det at familiene møtes, spiser og deltar sammen, og
hjelper hverandre.
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Mange av familiene som har deltatt i aktiviteter forteller om prekære og vanskelige
livssituasjoner, at de har lite handlingsrom, og at de har få eller ingen andre muligheter til å
organisere aktiviteter for sine barn eller møte andre i helger og ferier, eller at de har liten oversikt
over muligheter. Det er uvisst om tiltaket treffer dypere i målgruppen, om foreldre forteller mer
om situasjonen sin på grunn av høyere tillit til de ansatte som jobber i tiltaket, eller om
situasjonen til familiene som deltar i tilbudet er forverret. Det er imidlertid tydelig at
aktivitetstiltaket treffer godt, og utgjør et verdifullt bidrag i mange familiers hverdag. Dette vises
gjennom at mange av familiene som har møttes gjennom tilbudet også forteller at de har begynt
å omgås også utenfor aktivitetstilbudet, og hjelper og støtter hverandre i hverdagen.
Foreldre som ikke tidligere har hatt noen relasjon til Robin Hood Huset får lavere terskel for å
benytte husets andre tilbud som rådgivning, kurs og trening, og enkelte har blitt frivillige
medarbeidere i forskjellige tiltak, noe som kan utvide deres sosiale nettverk og handlingsrom
ytterligere.
Mål 2: Arrangere gratis utflukter for barn sammen med én voksen pr familie hver lørdag i
skoleruten
Hver lørdag (hver søndag fra 1. mars 2020) arrangeres det aktiviteter og utflukter fra Robin Hood
Huset for barn sammen med én forelder pr. familie. Aktiviteten starter alltid på Robin Hood Huset,
gjerne med matpakkeverksted eller et lite fellesmåltid i kaféen. Disse samlingene gir både
familiene og aktivitetsleder en oversikt over hvem som er med på utflukten, og virker samlende
for aktiviteten videre. Aktivitetene er varierte, og det har blant annet blitt arrangert turer til
Fløyen, ulike museum, KODE utstillinger og verksteder, Barnas Kulturhus, konsert i Grieghallen,
kino, skøytedag i Bergenshallen, AdO Arena, tur til Akvariet, Herdla museum osv. Det er svært
stor pågang på mange av aktivitetene, ofte er det dobbelt så mange påmeldte som det er plasser
til.
Fra 12. mars til og med 23. juni har vi ikke kunnet tilby gratis utflukter for barn sammen med
nære voksenpersoner grunnet Covid-19 situasjonen. Mange familier som vanligvis ville deltatt
har dermed ikke fått det tilbudet vi gjerne skulle ønske vi kunne gitt, og tilbakemeldinger fra
familiene tyder på at tilbudet har vært svært savnet i denne perioden.
Fra og med 23. juni gikk vi inn i sommerferieperioden hvor vi hadde følgende aktivitetstilbud: to
aktiviteter i uken i Bergensområdet, på tirsdager og torsdager til ulike tidspunkter, samt
ferieopphold på Voss (les mer under mål 6). Etter sommerferien var over og vi var tilbake i
ordinær skolerute med aktiviteter i helgene, har vi fra og med uke 34 arrangert aktivitet lørdag
og søndag hver helg, unntatt uke 37 og 38 grunnet ny smittetopp i Bergen. Det ble tatt en felles
avgjørelse om at det var riktig å avlyse aktivitetene disse helgene grunnet en økende smittetrend
i Bergen. Vi ønsket ikke å bidra til å samle barn og voksne fra ulike aldersgrupper og bydeler
unødig, heller ikke å oppfordre til bruk av kollektiv transport for å kunne møtes til aktivitet. Det
ble derfor fokusert på kontakt med familiene med god informasjon og orientering om situasjonen,
og prosjektleder sendte ut mail på fredagene med tips til innendørs- og utendørsaktiviteter
familiene kunne gjøre på egenhånd i sitt eget nærområde. Vi har videre valgt å arrangere to
aktiviteter (den samme aktiviteten lørdag og søndag) i stedet for aktivitet én dag og familiekafé
den andre dagen grunnet smittevernsrestriksjoner som gjør det utfordrende å skulle holde åpen
familiekafé på de prinsippene vi ønsker (les mer om dette under mål 3).
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Det er derfor blitt arrangert aktiviteter utenfor Robin Hood Huset hver lørdag og søndag i
skoleruten, med unntak av enkelte helger der vi har vært nødt til å avlyse aktivitet grunnet økt
smittetrend i Bergen.

Mål 3: Arrangere åpen Familiekafé tre søndager hver måned
Familiekafé på søndager (lørdager fra 1. mars 2020) fungerer som en åpen kafé. Kaféen serverer
enkel mat, og barna leker gjerne med hverandre, samt spiller spill med andre barn og foreldre.
Kaféen er både et sted hvor familier kan nyte kaféopplevelser sammen i helgen, som en del av det
å bo i en storby, og et sted hvor man alltid kan møte andre til hyggelig samvær. Familier kan
droppe innom for en vaffel på vei til besøk eller andre aktiviteter, avtale å møte vennefamilier på
kaféen, eller bli hele åpningstiden og bidra til hygge for seg selv og andre som kommer innom.
Familiekaféen har i perioden 1. januar 2020 til 29. februar 2020 vært åpen i tidsrommet 12-16,
og fra 1. mars 2020 i tidsrommet 11-15. Tidsrommet er blant annet valgt med utgangspunkt i at
dette kan være lange timer på en søndag når man ikke har noe sted å være, eller noen å være med.
Små boliger kan føles ekstra små i helger, det er derfor verdifullt å kunne tilby alternative
møtesteder, hvor man kan delta helt gratis og uten påmelding. Det nye tidspunktet for familiekafé
på lørdager fra mars-måned åpner også i større grad opp for å ta seg en tur innom kaféen i
tilknytning til andre ærender eller besøk.
Kjøkkenet og eventuelle aktiviteter for barn drives av frivillige rekruttert spesielt til tiltaket, noe
som gir foreldre anledning til å bli kjent med andre foreldre, og utvikle et nettverk som kan
komme barna til gode. Det gir også aktivitetsleder anledning til å gi informasjon om det øvrige
aktivitetstilbudet på Robin Hood Huset, og konkret informasjon om kommende aktiviteter for
barn og foreldre. Mange små spørsmål kan gi høye terskler for påmelding, og mange av disse kan
senkes gjennom informasjon.
I perioden 1. januar til 29. februar 2020 ble det arrangert tre familiekaféer, og fra mars-måned
var det i utgangspunktet lagt opp til fire familiekaféer hver måned. Fra og med torsdag 12. mars
var det dog ikke mulig å gjennomføre familiekafé grunnet restriksjoner i forhold til Covid-19. Vi
planla å starte opp familiekafé ved skoleoppstart høsten 2020, men grunnet den pågående
smittesituasjonen i tilknytning til Covid-19 har familiekafé blitt satt på vent. Vi ønsker å starte
opp med familiekafé som normalt når det er mulig å drive tilbudet uten fare for smittesituasjoner,
og uten strenge restriksjoner. Per dags dato har vi vurdert det til at det ikke vil være mulig å holde
åpen familiekafé på de premissene vi ønsker – delvis grunnet i at denne familiekaféen skal
fungere som en åpen kafé hvor man kommer og går som man ønsker, hvor det heller ikke skal
være nødvendig med fremvisning av legitimasjon ved bruk av familiekafé. Dette er noe vi
opplever som begrensende for denne type tilbud, hvor hensikten er at det skal være så lavterskel
som overhodet mulig for å delta. Ved et maksimalt antall på 15 personer som gjelder i Robin Hood
Husets kafé i disse dager vil ikke dette være mulig. Samtidig vil det å samle barn, voksne og
besteforeldre fra ulike barnehager, skoler, arbeidssteder og bydeler være unødig i henhold til
smittesituasjonen, og med mange barn i ulike aldre som deltar er det utfordrende å skulle sikre
overholdelse av de gjeldene restriksjonene, spesielt i forhold til avstand.
På familiekaféene som har vært gjennomført hittil i år har det blitt servert kaker og påsmurt, samt
annen bakst og snacks som chips, boller og frukt. Besøkstallene på kafeen har vært uforutsigbare,
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noe som har vært en utfordring. Dette er noe som jobbes aktivt med, da det er viktig å få på plass
en viss stabilitet i tilbudet. Vi så henholdsvis at den første lørdagen vi holdt familiekafé etter
omrokkering av dager og tidspunkt i marsmåned, at det kom svært mange familier innom.
Oppmøtet den aktuelle lørdagen var det største vi har hatt på familiekafé siden tidlig høst 2019.

Mål 4: Arrangere åpen Tacofredag én fredag hver måned
En fredag i måneden arrangeres det “Fredagstaco” med brettspill som fast aktivitet. Det gjøres i
stand en tacobuffet i Robin Hood Husets kafé, hvor familier kan kose seg i fellesskap med taco og
brettspill. Fredagstaco-konseptet gir en god inngang til å dele og snakke om norsk kultur i møte
med internasjonale tradisjoner, og er et sosialt og interkulturelt arrangement med innslag av
både hverdag og fest. Kjøkkenet og brettspillaktiviteter for barn drives av frivillige rekruttert
spesielt til tiltaket, noe som gir aktivitetsleder anledning til å gi informasjon om det øvrige
aktivitetstilbudet på Robin Hood Huset, og konkret informasjon om kommende aktiviteter for
barn og foreldre. Mange små spørsmål kan gi høye terskler for påmelding, og mange av disse kan
senkes gjennom informasjon.
Det er arrangert én fredagstaco i måneden i perioden 1. januar til 29. februar 2020. Fra og med
torsdag 12. mars har det ikke vært mulig å gjennomføre tacofredag grunnet restriksjoner i forhold
til Covid-19. Vi planla i utgangspunktet å starte opp tacofredag som normalt når det var mulig å
drive tilbudet uten fare for smittesituasjoner, samt på de vilkårene vi ønsker å ha tilbudet åpent.
Vi ser imidlertid at det er svært utfordrende å skulle tilby åpen tacofredag under gjeldene
restriksjoner, og i likhet med familiekafé har vi besluttet å holde tacofredag stengt inntil videre.
Tilbudet i seg selv er svært populært, og det er tydelig at mange planlegger og avtaler med
hverandre i forkant av arrangementet. Ofte kommer familier som har deltatt i aktiviteter tidligere
innom på disse arrangementene for å hilse på og holde kontakten. Vi ønsker å gjenåpne
tacofredag når situasjonen tillater det – da dette er et av de aller mest populære tilbudene
gjennom barn- og familietiltaket på Robin Hood Huset.

Mål 5: Arrangere tre til fire aktiviteter hver uke for barn sammen med én voksen pr familie i alle
skoleferier
Robin Hood Huset arrangerer tre til fire aktiviteter ukentlig i alle skoleferier. Aktivitetene er helog halvdagsaktiviteter, og finner sted på ulike tidspunkt på dagen, avhengig av typen aktivitet.
Aktivitetene planlegges ut fra årstid og vær, og tidligere erfaringer.
Vinterferien 2020 fant sted i siste uke av februar, med et variert program av aktiviteter. Det ble
arrangert en skøytedag i Bergenshallen, en tur på kino, en tur til aktivitetshuset Fysak på
Melkeplassen, og det ble arrangert familiekafé som vanlig. I tillegg ble det arrangert en
vinterferietur til Langedrag Naturpark på Tunhovd i perioden 22.02.2020 til 24.02.2020 for 13
familier. Der ble det arrangert ulike felles aktiviteter som fôring og tur inn til fjellreven, stallstell
av geiter og geitekillinger, fôringsrunde av rovdyr osv. Utenom de oppsatte aktivitetene fikk
familiene tid til å leke ute i snøen, ake, gå rundt på tunet for å hilse på dyrene osv.
I påskeferien var det planlagt for fire aktiviteter, deriblant tur til klatresenteret Høyt & Lavt for
30 personer, tur til VilVite senteret for 40 personer, samt familiekafé med eggejakt og
påskeverksted på Robin Hood Huset. Gjennomføring av de oppsatte aktivitetene var ikke mulig
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grunnet restriksjoner knyttet til Covid-19. Det ble derfor fokusert på god kontakt med familiene
gjennom påsken, hvor prosjektleder sendte ut mail annenhver dag gjennom hele påskeferien med
forslag til inne- og uteaktiviteter, samt støttende og oppmuntrende ord. Det ble også godt
informert om Robin Hood Husets øvrige råd- og veiledningstilbud i denne perioden, samt
koordinering av matkasser til økonomisk vanskeligstilte familier i isolasjon eller karantene i
samråd med frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset og andre ideelle organisasjoner i
Bergen.
På 17.mai planla vi i utgangspunktet for sjette år på rad tradisjonelle 17.mai-aktiviteter på Robin
Hood Huset, hvor det i tradisjon tro skulle serveres rømmegrøt, hvit dame, pølser og is. Grunnet
Covid-19 ble det dessverre ingen tradisjonell 17.mai feiring på Robin Hood Huset i år.
Sommerferien begynte i uke 26, og vi startet forsiktig opp med aktiviteter igjen tirsdag 23. juni.
Det ble i sommerferien gjennomført 2 aktiviteter i Bergensområdet hver uke fra uke 26-33. Disse
aktivitetene ble annonsert for en uke av gangen, og tilpasset været. Fokuset ved aktivitetene i
sommerferien lå spesielt på å ta i bruk sommer-Bergen, med turer til ulike friluftsområder og
parker. Gjennomføringen av aktiviteter i sommerferien ble vurdert fortløpende i forhold til
anbefalinger ved Covid-19 situasjonen, og det ble fokusert spesielt mye på uteaktiviteter og et
begrenset antall deltakende personer for å kunne tilby trygge aktiviteter for alle. Vil Vite,
Sjøfartsmuseet, Nordnes sjøbad, kino, Strutsefarmen, Håkonshallen, Fiskerimuseet, piknik og lek
i ulike parker og uteområder som Nordnesparken, Nygårdsparken, Skansedammen osv., samt
akvariet i Bergen er noen av aktivitetene som ble arrangert gjennom sommerferien. Det er også
blitt organisert og gjennomført et stort ferieopplegg for sosialt- og økonomisk vanskeligstilte
barnefamilier sommerferien 2020, og den første gruppen reiste på ferie til Voss onsdag 24. juni
(se mål 6 for nærmere beskrivelse). Det var gjennom denne sommeren tydelig at mange
barnefamilier hadde et økende behov for aktivitetene som ble arrangert gjennom Robin Hood
Huset, og det ble i løpet av uke 26-33 registrert 52 nye familier i våre kontaktlister.
Høstferien 2020 fant sted i uke 41, fra 05.10.20 til 11.10.20. Det ble arrangert 4 ulike
familieaktiviteter denne uken. Tirsdag var det ettermiddagsaktivitet hvor vi dro på besøk til Vil
Vite senteret, torsdag gikk turen til Fiskerimuseet i Sandviken, lørdag var det Karius og Baktus
forestilling på Ole Bull Scene og høstferiens siste aktivitet ble holdt søndag og var en
heldagsutflukt til Herdla museum med leie av buss. Ved alle høstferiens aktiviteter hadde vi et
øvre tak på 30 deltakende personer.
Årets juleferie fant sted mellom 23.12.2020 og 03.01.2021. Det ble arrangert 6 varierte
familieaktiviteter, i henholdsvis den 24.12, 27.12, 29.12, 31.12, 02.01 og 03.01. På julaften var det
duket for julelunsj og gaveutdeling til barna på Fløyen. Romjulens aktiviteter ble lagt til Akvariet
i Bergen og bading på AdO Arena, og nyttårsaften ble brukt på Strutsefarmen i Bergen hvor det
ble presentasjon av alle dyrene, julegrøt og fjøsnissen kom overraskende på besøk og delte ut
Lego i julegave til alle barn. På de siste to dagene av skolens juleferie ble det arrangert utflukt til
Sjøfartsmuseet.

Mål 6: Tilby et fem dagers ferieopphold/familieleir i skolens sommerferie for inntil 10 familier
Basert på gode erfaringer fra 2017, 2018 og 2019, ønsket Robin Hood Huset å arrangere en fem
dagers sommerleir for familier i sommerferien 2020, henholdsvis i august måned. Robin Hood
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Husets ferieopphold skal være helt gratis, og nøye planlagt for å unngå indirekte kostnader for
deltakende familier.
Grunnet Covid-19 var vi nødt til å tenke annerledes denne sommeren. For å unngå at familiene
bodde svært tett, og for å kunne ivareta smittevern ble det planlagt et ferieopphold for familier
på Voss sommeren 2020. Det var til sammen 40 deltakende familier, hvor 5 familier reiste på
samme tidspunkt i en periode over 8 uker. Første avreiseuke var i uke 26, og siste i uke 33. 40
familier fikk altså tilbud om fire netter i hver sin studioleilighet ved Fleichers hotell, tur med Voss
Gondol, rafting og klatring med Voss Active. Familiene fikk også hver sin matkasse med det de
trengte for hele oppholdet, i tillegg fikk alle familiene hver sin pakke med nødvendigheter som
kjølebag, tannkrem og såper, samt fotball til barna. Dette sto familiene fritt til å ta med seg hjem
etter endt ferieopphold. Alle billetter og utgifter til aktiviteter og mat ble også dekket av Robin
Hood Huset. Transport tur/retur Voss foregikk via tog med VY, og transport til og fra aktivitetene
hos Voss Active gikk via innleid taxi. Ferieoppholdet for familiene på Voss ble gjort mulig med
ekstratilskudd fra Bergen Kommune og tilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde. Vi har fått
gode og rabatterte pakkepriser fra alle aktørene på Voss. Fleichers hotell, Voss Active, Voss Maxi
Taxi og Voss Gondol har alle bidratt med gode priser som har gjort det mulig for oss å tilby denne
pakkereisen.
Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra familiene etter deres opphold på Voss. Alenemor til
tre barn skriver blant annet dette til prosjektleder på SMS etter endt ferieopphold:
«Takk for hele pakkereisen vi har fått av Robin Hood! Jeg er veldig takknemlig for ferien
fordi jeg hadde ikke råd til noen ferie i år. Vi har vært på alle aktivitetene og barna mine var
fornøyde. Jeg har aldri vært på Robin Hood før, men ønsker å være med på andre aktiviteter
med dere!»
En annen mor som har vært på ferieopphold med sin mann og datter skriver:
«Hei. Tusen hjertelig takk for denne muligheten. Vi satte stor pris på det! Uten denne
muligheten hadde vi aldri kunne oppleve de norske og fantastiske utendørsaktivitetene.»

Samarbeid
Mange kulturaktører bidrar med gratis eller sterkt rabatterte billetter til sine tilbud. I perioden
har Den Nationale Scene, Grieghallen, Fløibanen, KODE, Museum Vest, Bymuseene, Bergen
Filharmoniske orkester, Humorkollektivet, Pepperkakebyen og Vil Vite bidratt med
gratisbilletter til flere eller alle sine tilbud. Flipzone har også bidratt med 50 gratisbilletter som
vi har stått fritt til å disponere. Videre har Bergen kino, Universitetsmuseene, AdO Arena,
Strutsefarmen, Nordnes sjøbad og Akvariet i Bergen har gitt rabatterte- og skolepriser til sine
tilbud.
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Suksesskriterier og utfordringer
At aktivitetene finner sted når det særlig er behov for det, altså i helger og ferier, og er helt gratis,
er helt essensielt for tiltakets suksess. At det også arbeides aktivt med å fjerne indirekte kostnader
knyttet til deltakelse, er med på å senke terskelen for å delta ytterligere.
Få, faste kontaktpersoner som både følger opp påmeldinger, gir informasjon, og deltar sammen
med familiene bidrar til å gjøre deltakelse oversiktlig og forutsigbart for familiene, og skaper tillit
og gode relasjoner. Dette har samtidig vært utfordrende med tanke på arbeidstid over en lengre
tidsperiode, fordi aktivitetene jo finner sted utenfor normal arbeidstid.
Terskelen fra å ta kontakt til å faktisk delta på aktiviteter kan for mange være høy. Mange har
også lite erfaring med å delta i organisert aktivitet, og lite forståelse for forpliktelsen som ligger i
en påmelding. Det jobbes mye med oppfølging av og kommunikasjon med deltakerne, i hovedsak
på SMS og gjennom personlig kontakt på Robin Hood Huset og på aktiviteter. Det hender at
påmeldte familier ikke møter opp til aktiviteten, og for å unngå tomme plasser overbooker
prosjektleder til tider aktiviteten basert på erfaring, og tar i tilfelle opp kontakten med den
aktuelle familien som ikke møtte opp i etterkant.
Aktivitetstilbudet er åpent for alle som ønsker å delta, og slik ikke behovsprøvd. Dette reduserer
faren for stempling og stigmatisering av brukerne, senker terskelen for deltakelse, samt åpner for
at barna kan ta med venner som ikke faller inn i målgruppen og stimulerer på denne måten
interaksjon på tvers av sosioøkonomiske skiller. Dette er svært viktig å ivareta, på tross av økende
interesse og deltakertall.
Det er svært stor pågang på mange av aktivitetene, ofte er det dobbelt så mange påmeldte som
det er plasser til. Ofte er det 80-100 påmeldte personer til aktivitetene, noe som er vanskelig å
gjennomføre og samtidig beholde god kvalitet på den enkelte aktivitet.
Aktivitetene er lagt opp slik at foreldrene har ansvar for, og deltar sammen med sine barn, og det
at barna får dele opplevelsene og skape minner med sine foreldre, er noe som trekkes frem som
viktig av familiene. Mange foreldre forteller at de setter pris på å få erfare aktiviteten i gruppe,
fordi de da kan føle seg trygge på å gjenta aktivitetene på egenhånd senere. Aktivitetene har også
en sosial og nettverksbyggende effekt, i det at familiene møtes, spiser og deltar sammen, og
hjelper hverandre.
Mange av foreldrene jobber deltid og i uforutsigbare forhold. Dette vises blant annet ved at
familier ofte må melde avbud på kort varsel, fordi de ikke har anledning til å si nei til ekstravakter.
Arbeidsforhold, usikkerhet og økonomi er tema som går igjen i samtaler på aktivitetene. Mange
går inn og ut av kortsiktige ordninger og arbeidsmarkedstiltak, og tre måneders tiltak med
forutsigbar hverdag oppleves som et pusterom i en ellers uforutsigbar hverdag. Det er svært
viktig at aktivitetstiltaket fortsetter å være åpent for foreldre som vanskelig kan planlegge
hverdagen sin, selv om dette gir merarbeid knyttet til på- og avmeldinger, samt planlegging.
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Aktivitetsoversikt for 2020
DATO

AKTIVITET

04.01.20

Fysak Slettebakken
Full rulle – masse gøyal lek for store
og små. Klatring, madrasser,
hoppegulv osv. Noe for alle.
Familiekafé
Relativt rolig familiekafé denne
søndagen, noe som kanskje var preget
av det dårlige været. God stemning
blant de som var der. Påsmurt mat,
kaffe, kaker og spill. Én ny familie.
Norges fiskerimuseum
Vi tok bussen sammen til museet. Fin
formiddag, hadde hele museet for oss
selv. Gøy for både store og små!
Fiskespillet var et av de store
høydepunktene for barna, som skapte
både mestringsfølelse og
nysgjerrighet.
Familiekafé
Linsesuppe, spill, kaker og kos. God
stemning blant de som var til stede.
Verksted Barnas Kulturhus
Kun tre familier denne lørdagen, da to
meldte avbud samme dag.
Vi hadde en fin dag, familiene koste
seg på de ulike verkstedene og i
kafeen på Barnas Kulturhus.
Familiekafé
Vi serverte tomatsuppe, hjemmelagde
rundstykker, boller og kaffe. God
stemning blant familiene, mye prat,
spill og lego. Én ny familie.
Tacofredag
Fantastisk god stemning. Hadde et lite
Lego-hjørne med yogamatter som
underlag ved vinduet, veldig populært
for barna. Brettspill til de eldre barna.
Barn og foreldre spilte spill sammen,
og mange gode samtaler rundt bordet.
Fikk tid til å snakke litt med alle, samt
registrere en ny familie. Tacoen var
mer enn godkjent, og is med
sjokolade-, jordbær- og karamellsaus

05.01.20

11.01.20

12.01.20

18.01.20

19.01.20

24.01.20

ANT.
BARN

ANT.
ANT.
VOKSNE FAMILIER

9

8

6

8

4

4

8

7

5

3

4

3

8

10

7

19

14
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25.01.20

26.01.20

01.02.20

02.02.20

08.02.20

09.02.20

15.02.20

til dessert toppa fredagskvelden.
Veldig vellykket!
Familiekonsert Sustain i
Grieghallen
11 familier var på familiekonserten
Sustain i Grieghallen. Møttes på RHH
for en matbit først. Utstilling i foajeen,
og forestillingen var bra. Lekent og
med fokus på miljøet. Spennende
musikk, lys og show.
EKSTRA.
20 billetter til Fargespill konserten i
Grieghallen uten leder.
Fått flere tilbakemeldinger på mail og
SMS om en fantastisk konsert.
Askeladden og de gode hjelperne
(Ny-Krohnborg Kultursenter)
Vi hadde lunsj sammen på Robin
Hood Huset før vi tok bybanen
sammen til Kultursenteret. Bra
forestilling, mye latter blant
publikum.
Familiekafé
Rundstykker, pizzaboller og kake. God
stemning i kafeen! Familiene pratet
sammen, spilte spill og lekte med lego.
KODE familieverksted lys og kunst
Kjekk tur til KODE 4, med utstilling i
Drømmedryss og verksted hvor barn
og voksne kunne lage lykter for å lyse
opp vintermørket. Barna fikk jobbe
med ulike elementer for å dekorere
lyktene. Utstillingen i seg selv var fin
og kreativ. Familiene koste seg.
Familiekafé
Påsmurt, kaker og annen snacks.
Familiene koste seg i kafeen. Marte fra
kommunen var på besøk og
informerte familier som ønsket det
om barnehage og redusert
foreldrebetaling. Vellykket og
kommer gjerne igjen. Madelén fikk
hatt fem møter med familiene som
skal være med på Langedrag. En mor
fikk hente tøy til barna på klesloftet.
Fin søndag. Én ny frivillig, veldig kjekt.
Vinterdag på Fløyen
Fantastisk dag på Fløyen i fint vær!
Mye lek og moro i snøen for både
store og små. Fløyen hadde utlån av

21

11

11

13

6

6

28

18

18

8

6

6

14

9

9

11

8

6

11

6

6
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16.02.20

21.02.20

22.02.20
til
24.02.20

24.02.20

26.02.20

29.02.20

01.03.20

akebrett og ski til dem som ikke
hadde det med seg. Noen av familiene
deltok i skiløp og var med på rebus i
regi av Fløyen. Vi grillet pølser og
spiste marshmallows. God stemning
og fine samtaler blant familiene.
Familiekafé
Vi serverte pastasalat, brownies, frukt
og annen snacks. Rolig i kafeen, men
familiene som var til stede koste seg
og ble værende i flere timer. En mor
fikk hente tøy på klesloftet. Vellykket
søndag.
Tacofredag
God stemning på tacofredag! Barn og
foreldre spilte brettspill sammen og
det var gode samtaler rundt bordene.
Vi hadde is med sjokoladesaus til
dessert, noe som var veldig populært.
VINTERFERIE - Langedrag
Vinterferietur med overnatting til
Langedrag Naturpark på Tunhovd i
Viken. Sammen med familiene reiste
én ansatt fra Robin Hood Huset, og en
av foreldrene hadde også rolle som
frivillig med bakgrunn i sin erfaring
fra stiftelsen.
VINTERFERIE - Skøytedag
Veldig kjekk dag på skøyter i
Bergenshallen. Vi hadde med oss niste
og boller. Flere sto på skøyter for
første gang i dag, mens andre hadde
stått masse fra før. Gøy for både store
og små, familiene koste seg!
VINTERFERIE - Kino
Oppmøte i 3.egt med utdeling av
godtepose til alle barn. Leder fulgte til
kino og hadde utdeling av billetter
der. Overbooket et par stykk, gikk fint.
Filmen de så var Elleville Elfrid.
VINTERFERIE - Fysak Melkepl.
Vi hadde lunsj sammen på Robin
Hood Huset før vi tok bussen sammen
til Fysak på Melkeplassen. Familiene
spilte badminton, ping-pong, turnet
og hoppet på trampolinene. Veldig
gøy!
VINTERFERIE – familiekafe

6

5

3

19

12

8

28

14

13

13

7

7

21

13

12

8

5

5

6

5

4
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07.03.20

08.03.20

14.03.20

22.06.20
til
16.08.20

23.06.20

25.06.20

Rolig familiekafe denne søndagen. Vi
serverte lasagne, linsesuppe og
eplekake. Legohjørne og spill for
barna. God stemning i kafeen.
Familiekafé
Mange innom familiekafé denne
lørdagen. Omrokkering av dag og tid
så til å være en suksess. Én familie
kom og glemte at det var aktivitet på
søndag istedenfor. Vi serverte frukt,
eplekake, pizza og diverse snacks.
Familiene var veldig flinke til å
aktivisere seg selv, flere møtte vennefamilier, generelt god stemning.
Naturhistorisk museum
Vi hadde en lang og hyggelig lunsj
sammen på Robin Hood Huset med
kaker, brødmat og frukt før vi
sammen gikk til naturhistorisk
museum. Masse spennende å se på for
store og små. Fin formiddag! To nye
familier denne søndagen.
Familiekafé
Hadde kaféen åpen for samtale og en
kopp kaffe hvis det skulle være behov
grunnet nylige korona-restriksjoner –
ingen kom innom.
SOMMERFERIE – VOSS familieferie
4-netters ferieopphold på Voss på
Vestlandet. Spennende
utendørsaktiviteter, nye gode minner
og bekjentskaper er stikkord som
ifølge de deltakende familiene
beskriver ferieoppholdet.
SOMMERFERIE - Fløyen
Fantastisk dag på Fløyen med fint
vær! Hver familie fikk utdelt en pose
med skillingsboller før avreise. Vi tok
Fløybanen sammen opp, og deretter
gikk vi til Skomakerdiket og padlet i
kano. Det var stor suksess og god
stemning. De fleste gikk til
lekeplassen etterpå. Mange gode
tilbakemeldinger fra foreldrene. 2 nye
familier.
SOMMERFERIE – Fiskerimuseet
Familiene fikk utdelt rundstykker
med pålegg før vi gikk sammen til
fiskerimuseet. God stemning og mye

14

16

10

17

11

11

0

0

0

66

92

40

13

8

8

9

6

6
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30.06.20

02.07.20

07.07.20

09.07.20

14.07.20

16.07.20

spennende å se og gjøre. Etterpå koste
vi oss med lunsj i solen på bordene
utenfor. 3 nye familier.
SOMMERFERIE - Nygårdsparken
Fin dag i det nye klatrestativet i
Nygårdsparken! Flere foreldre gav
uttrykk for at de ikke visste om
klatrestativet, og at de ville dra dit
igjen på eget initiativ og vise det til
sine venner.
SOMMERFERIE – Vil Vite
Kjekk dag på Vil Vite! Vi møttes på
Robin Hood Huset hvor alle fikk med
seg matpakker før vi gikk sammen til
Vil Vite. Svært gode tilbakemeldinger
fra familiene!
SOMMERFERIE - Utedag på
Skansemyren
Vi møttes i nærheten av Robin Hood
Huset klokken 11, delte ut matpakker
og gikk sammen opp til Skansemyren
idrettsplass. Noen av foreldrene og
barna synes det var langt å gå, men da
vi kom frem, spiste matpakker og
utforsket trampoliner og
lekeapparater var alle i topp humør.
Da det var tid for å gå tilbake valgte
noen av familiene å bli igjen og
fortsette leken.
SOMMERFERIE -Sjøfartsmuseet i
Bergen m/ strikkbåtbygging
Fin dag på sjøfartsmuseet! Barna
deltok i “rottejakt” på museet og fikk
bygge hver sin strikkbåt sammen med
foreldrene. Etterpå spiste vi lunsj
sammen ute i solen.
SOMMERFERIE - Gåtur opp Fløyen
Vi gikk tur opp til Fløyen og spiste
lunsj sammen på toppen. Deretter
padlet vi kano ved Skomakerdiket og
lekte på lekeplassene, før vi gikk
tilbake til sentrum sammen.
Vi var ute i 4-5 timer og familiene
koste seg!
SOMMERFERIE – Nordnes sjøbad
Familiene fikk med seg nistepakke, før
vi gikk sammen til Nordnes sjøbad.
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21.07.20

23.07.20

28.07.20

30.07.20

04.08.20

Fin dag med bading i både sjø og
basseng.
SOMMERFERIE - Skansedammen og
7- fjells sklien
Lek og god stemning på lekeplassen
ved skansedammen. Vi møttes først
på Robin Hood Huset, delte ut
matpakker og gikk sammen til
Skansedammen. God stemning med
felles lunsj og lek som “tikken”,
utforsking av trampoliner og diverse
lekeapparater.
SOMMERFERIE - Kino: Bestefar er
en alien
10 familier koste seg på kino med
filmen «Bestefar er en alien». Vi
møttes utenfor Robin Hood Huset i
sola hvor alle barn fikk godtepose. Vi
gikk sammen til Konsertpaleet hvor
billetter ble delt ut.
4 nye familier i dag.
SOMMERFERIE – Kino på
Konsertpaleet
Hadde planlagt for en utedag i
Nordnesparken med leker og
matpakker, men grunnet dårlig vær
og mange avlysninger bestilte vi
kinobilletter i stedet for. 5 familier
møtte opp utenfor Robin Hood Huset
hvor alle barn fikk tildelt popcorn.
Filmen de så var «Knerten og
sjøormen», tillatt for alle aldre.
SOMMERFERIE – Strutsefarmen
10 familier og to ansatte dro på besøk
til bonden Birthe på Strutsefarmen i
Fyllingsdalen. Det ble delt ut
matpakker og kanelboller før avreise i
maxitaxi. Familiene koste seg til tross
for regnet. Barna fikk hilse på
strutser, kuer, sauer, kaniner,
marsvin, kattunger og en fjellrev. Stor
suksess, og en veldig fin dag!
SOMMERFERIE – Natursti Fløyen
Vi møttes først på Robin Hood Huset,
hvor det ble delt ut matpakker, før vi
tok Fløybanen sammen opp. På Fløyen
spiste vi lunsj og lekte på
lekeplassene. Noen av familiene lette
også etter poster på “Natursti”, mens
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06.08.20

11.08.20

13.08.20

22.08.20

23.08.20

andre padlet kano ved
Skomakerdiket. En fin og kjekk dag!
SOMMERFERIE – Håkonshallen
To grupper dro til Håkonshallen. Vi
møttes på Robin Hood Huset hvor det
var utdeling av matpakker før vi gikk
sammen mot Bryggen. Vi ble møtt av
en veldig hyggelig guide som guidet
oss rundt og fortalte om
Håkonshallen. Familiene koste seg,
tok bilder og kikket rundt. Barna var
ivrige, stilte spørsmål og svarte på
spørsmål fra guiden. Veldig kjekk
omvisning og fin dag. Én ny familie
denne dagen.
SOMMERFERIE – Stranden på
Møhlenpris
En nydelig sommerdag i Bergen! Vi
møttes på Robin Hood Huset først,
hvor det ble delt ut matpakker før vi
gikk sammen til stranden på
Møhlenpris. Både barn og foreldre
koste seg med bading, leking og
sandslottbygging i solen. Gode
samtaler med familiene. En ny familie
denne dagen.
SOMMERFERIE – Akvariet i Bergen
Nydelig dag på Akvariet. Mange
spente barn. Vi møttes på Robin Hood
Huset hvor det var utdeling av
matpakker før vi gikk sammen til
Akvariet på Nordnes. Vi så på
presentasjonen av sjøløvene sammen
før familiene gikk hvert til sitt for å
utforske. Mange glade barn! Fikk
snakket med to nye familier. Veldig
kjekt!
Bryggens Museum
Fin og lærerik dag på museum! Vi
møttes på Robin Hood Huset, og
familiene fikk utdelt matpakker. Vi
gikk sammen til museet. Alle barna
fikk aktivitetshefter som var knyttet
til utstillingen – det var stor stas og
skapte mye engasjement. Både voksne
og barn gav uttrykk for at de koste
seg.
Bryggens Museum
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29.08.20

30.08.20

05.09.20

06.09.20

Oppmøte og utdeling av matpakker på
Robin Hood Huset. Det var kun barn i
barnehagealder, og de var litt for unge
til å få utbytte av museet og
aktivitetsheftet. Det var lite interaktiv
læring på museet, så det endte med
flere rastløse barn. Foreldrene gav
uttrykk for at de synes det var
interessant, og noen ønsket å dra
tilbake senere.
Lunsj og lek i Nordnesparken
Fin dag i Nordnesparken! Vi møttes på
Robin Hood Huset for utdeling av
matpakker og skillingsboller, før vi
dro sammen til Nordnesparken.
Familiene koste seg på lekeplassen, og
det ble tatt initiativ blant barna til
felles lek som gjemsel, hoppetau og
utforsking av lekeapparater.
Lunsj og lek i Nordnesparken
Alle påmeldte familier meldte avbud
før aktivitet i dag. Fire av de fem
påmeldte familiene ga beskjed til
aktivitetsleder på sms om at barna
deres hadde forkjølelsessymptomer.
Aktiviteten ble dermed avlyst.
Rosenkrantztårnet og
Håkonshallen
En del no show denne dagen.
Vi ble tatt godt imot på
Rosenkrantztårnet med guidet
innledning. Barna var veldig
interessert. Vi fikk også se
Håkonshallen der det til og med var
en dame kledd som prinsesse ved
inngangen. Veldig god service fra
museumsansatte, det var nesten
imponerende på norsk målestokk! Da
det ikke var noen turister der var det
flott å ha de stedene for oss selv,
familiene fikk maks utbytte av det.
Rosenkrantztårnet og
Håkonshallen
Vi ble tatt godt imot på
Rosenkrantztårnet med guidet
innledning. Barna var veldig
interessert. Vi fikk også se
Håkonshallen der det til og med var
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26.09.20

27.09.20

03.10.20

04.10.20

en dame kledd som prinsesse ved
inngangen. Veldig god service fra
museumsansatte, det var nesten
imponerende på norsk målestokk! Da
det ikke var noen turister der var det
flott å ha de stedene for oss selv,
familiene fikk maks utbytte av det.
Nordnes sjøbad
Flere avlysninger i dag grunnet bussstreiken. Veldig fin dag på Nordnes
sjøbad. Møttes på Robin Hood Huset
hvor alle fikk minipizzaer til lunsj.
Gikk sammen til Nordnes og store og
små koste seg i vannet. Sola skinte, og
det var en veldig fin høstdag.
Nordnes sjøbad
Flere avlysninger i dag også.
Flesteparten grunnet buss-streiken,
noen pga. sykdom. Hentet
overskuddsvarer fra Godt Brød på
morgenen, det var en hel kasse med
boller og brød. Delte ut brød som
familiene kunne ta med seg hjem, og
boller til bading. Fin dag i strålende
høstvær på Nordnes. 31 grader i
hoved bassenget og familiene koste
seg masse sammen.
Kanopadling Skomakerdiket m/ gri
lling
Nydelig dag ved Skomakerdiket. Delte
ut boller og påsmurte rundstykker fra
Godt Brød og munnbind før vi gikk fra
RHH. Masse folk på Fløybanen så vi
måtte dele oss opp i to puljer, men det
gikk veldig greit. Alle familiene fikk
prøvd seg på kanopadling i
sterk motvind men med godt mot!
Ansatte fra Fløyen tok oss godt i
mot og organiserte både padlingen og
hadde varme griller klare.
Kanopadling Skomakerdiket m/ gri
lling
Hentet overskuddsmat på Godt Brød,
fikk masse boller og delte disse ut til
familiene. Delte også ut munnbind før
vi gikk. Det blåste så mye
ved Skomakerdiket at det ikke var
mulig å padle i kano, men vi fikk
grillet pølser og barna lekte i skogen
og ved vannet.
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06.10.20

08.10.20

10.10.20

11.10.20

HØSTFERIE – Vil Vite 16:45
11 familier møtte på Robin Hood
Huset hvor vi hadde utdeling
av nystekte boller og rosinpakker til
alle, før vi sammen ruslet gjennom
Nygårdsparken og videre til Vil Vite
senteret. Veldig kjekk
ettermiddag med masse aktivitet og
glade folk. Både barn og voksne
prøvde seg på spennende
interaktive utstillinger. Mange gode
tilbakemeldinger, helt tydelig en
svært populær aktivitet for hele
familien. 2 nye familier deltok i dag.
HØSTFERIE – Fiskerimuseet 11-15
Møttes på Robin Hood Huset kl. 10
hvor det var utdeling av kanelboller
og pizzaboller til alle barn og
voksne før vi gikk av gårde til
Fiskerimuseet i Sandviken. På veien
stoppet vi ved de
gamle telefonkioskene som er gjort
om til små bokkiosker, noe som var
veldig gøy for de minste. På
fiskerimuseet var det interaktive
fiske-spillet det store høydepunktet.
Kjekk dag!
HØSTFERIE – Karius og Baktus på
Ole Bull Scene
Fin dag i fint høstvær. Alle familiene
møtte på Robin Hood Huset der det
var utdeling av boller og rosiner til
alle barn, og påsmurt til foreldre som
ønsket det. Vi gikk samlet bort til Ole
Bull Scene – alle familiene fikk gode
plasser til forestillingen.
HØSTFERIE – Herdla museum
7 familier møtte opp på Robin Hood
Huset klare for halvdagsutflukt til
Herdla museum. Det ble delt ut
innholdsrike matpakker til alle med
påsmurt, nystekte kanelboller, rosiner
og frukt. Vi dro av gårde med bussen
kl. 11 og på Herdla fikk vi en
kjempefin omvisning av en dyktig
ansatt som viste oss rundt inne på
museet, og i torpedobatteriet. Vi
spiste lunsj sammen, og noen fikk
også tid til å ta seg en tur i miniløypen
hvor det var stelt i stand poster. Barna
fikk premie av museet, en refleksbamse og kjærlighet – noe som
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17.10.20

18.10.20

24.10.20

25.10.20

var veldig populært. Alt i alt en
fantastisk dag i nydelig høstvær.
Klatreløype i Nygårdsparken
Kun en familie deltok denne lørdagen,
da den andre familien ikke møtte opp.
Ble likevel en veldig trivelig dag ved
Klatreløypen i Nygårdsparken, med
lek på barnet og hyggelig samtale
med moren.
Aktivitetsdag på Koengen med FNfiluren
Fire familier deltok på dagens
aktivitet. Jeg delte ut overskuddsboller fra Godt Brød, småpakker med
rosiner og matpakker. Vi gikk fra
huset ca. 11.20 og var litt tidlig
fremme ved Koengen, så vi måtte
vente noen minutter før opplegget
startet kl. 12. Veldig kjekk dag på
opplegg med FN-sambandet. Gøye
aktiviteter for barna, og mulighet for
foreldre å prate med hverandre og
meg. Mini-konsert med Yvonne og
skattejakt for barna med premie. Gode
samtaler med foreldrene og barna
lekte fint sammen med de ulike
aktivitetene/spillene.
Kulturhistorisk museum UIB
10 familier var med på kulturhistorisk
museum, av disse tre nye familier som
deltok for første gang. Møttes på
Robin Hood Huset med utdeling av
nistepakker til alle. Rosiner,
påsmurte baguetter med omelett og
boller hentet på Godt Brød. Kjekk dag
med aktivitetshefte for de eldste
barna på museet. Alle fikk også tilbud
om å dra på naturhistorisk med
samme billett på egenhånd.
Kulturhistorisk museum UIB
11 familier deltok denne søndagen. Én
ny familie. Delte ut innholdsrike
matpakker til alle på Robin Hood
Huset før vi gikk samlet til museet.
Alle familier fikk rebusoppgaver
med stein fra museet i premie, og flere
tok turen videre til naturhistorisk
etter hvert. Veldig kjekk dag med
mange barn! Hadde også med oss ei
fra Frivillighet Norge som skulle
skrive en reportasje om

1

1

1

4

4

4

18

10

10

24

11

11

Rapport: Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset 2020
Side 27 av 44

31.10.20

01.11.20

03.11.20

05.11.20

28.11.20

aktivitetstilbudet for familier ved
Robin Hood Huset. Vellykket!
Kino: Familien Addams kl. 13:00
Startet dagen med å handle mer
godteri og fordelte i poser til begge
dagene. 11 familier deltok denne
lørdagen. Delte ut godteposer til
barna på Robin Hood Huset. Det var
en del ledige plasser i salen, så vi fikk
fire rader til disposisjon, slik at
familiene kunne sitte med litt avstand.
Familiene var veldig glade for å kunne
gå på kino og barna gledet seg.
Kino: Knutsen og Ludvigsen 2 kl.
11:00
10 familier deltok denne dagen. Delte
ut godteposer til barna. Vi gikk samlet
bort til Konsertpaleet og jeg delte ut
billetter inne.

EKSTRA
20 tilgjengelige billetter til
“Pølsetjuven” på DNS kl. 16:30. 4
familier benyttet seg av billetter til
forestilling denne dagen.
EKSTRA
20 tilgjengelige billetter til
“Pølsetjuven” på DNS kl. 16:30. 6
familier benyttet seg av billetter til
forestilling denne dagen.
Natursti på Fløyen
Kjekt å kunne starte opp med
aktiviteter igjen!
Hentet overskuddsvarer (boller + 2
brød) fra Godt Brød. Delte ut bagetter
med omelett og en pose med
materiale til å lage juletrepynt.
Familiene virket veldig interesserte i å
være med neste helg også, for å pynte
juletre og ville lage pynt hjemme og ta
dette med. Vi gikk samlet
til Fløybanen, hvor vi møtte den siste
familien som hadde mistet bussen og
måtte møte oss der. Var god plass
på banen og alle voksne brukte
munnbind. Det begynte å
sludde/regne da vi kom opp
på Fløyen, men barna lekte og koste
seg på lekeplassen og en familie
startet på natursti. Familie uttrykte
stor glede og takknemlighet for
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29.11.20

05.12.20

06.12.20

12.12.20

aktiviteten og at for at vi har startet
opp igjen.
Natursti på Fløyen
Kun to påmeldte familier
denne søndagen. Delte ut
overskuddsboller fra Godt Brød,
bagetter med omelett og poser med
materiale til juletrepynt (begge
familiene ville gjerne være med neste
helg og ville lage pynt
hjemme). Koselig dag på Fløyen, de to
barna lekte masse og en familie
prøvde seg på natursti. Spiste lunsj i ly
for regnet i koselig lavvo som var satt
opp på Fløyen. Familiene fikk også
sett på adventlystenning.
Juletrepynting på
Fløyen m/uteverksted
7 familier var med på Fløyen denne
dagen for å pynte et av de to
juletrærne Robin Hood Huset har fått
tildelt i juleskogen. 3 av disse
familiene var nye og deltok for første
gang. Delte ut innholdsrike
nistepakker før vi gikk sammen til
Fløibanen. Det var stor stas når alle
barna
fikk julegave av fløyenverten som
møtte oss på toppen. Vi hadde et
lite pynte-verksted
i gapahauken før super innsats
med pynting av juletreet.
Juletrepynting på Fløyen
7 familier møtte på Robin Hood Huset.
Der var det utdeling av julepynt og
nistepakker. 1 ny familie i dag.
Vi gikk sammen og tok Fløibanen hvor
nissejenten (Fløyenverten) møtte oss
på toppen med gave til alle barn. Hun
viste oss videre til treet hvor alle
familiene koste seg med pynting, lek
og samtaler. Kjempe fin søndag og
andre advent.
Julehygge ved Skansedammen
park
Fin dag med tur til lekeplassen på
Skansedammen. Kun en familie
denne dagen men vi koste
oss med litt sol, lek og kulde. Delte ut
innholdsrike matpakker med
klementiner, julebrus, pepperkaker,
julesnop og påsmurte baguetter.
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13.12.20

19.12.20

20.12.20

24.12.20

Julehygge ved Skansedammen
park
To familier som var med denne
søndagen. Den ene familien hadde
etter spørsmål fått tillatelse til å være
to voksne. Delte ut jule-matpakker og
julebrus og så gikk vi samlet
til lekeplassen på Skansedammen.
Hyggelig dag ute!
Pepperkakebyen kl. 18:00 og
19:00
18:00: 5 familier møtte på Robin
Hood Huset. Én ny familie. To
avlysninger rett før oppmøte. Utdeling
av matpakker
med påsmurt, sjokolader og
pepperkaker til alle. Irina (frivillig)
fulgte denne gruppen til
Pepperkakebyen.
19:00: 6 familier deltok, 2 nye
familier. Utdeling av matpakker
med påsmurt, sjokolader og
pepperkaker. Var med familiene inn
og lette etter Robin Hood Huset –
veldig kjekk kveld i Pepperkakebyen.
Pepperkakebyen kl. 10:00 og
11:00
10:00: 5 familier som deltok denne
søndagsmorgenen, én ny familie. Alle
møtte på Robin Hood Huset hvor det
ble tid til litt prat og en kopp kaffe,
samt utdeling av matpakker, før Irina
fulgte gruppen til Pepperkakebyen.
11:00: 7 familier. Det ble utdeling av
matpakker før vi gikk samlet bort til
Pepperkakebyen. Både barn og
voksne var imponerte over den fine
utstillingen. Alt i alt en fin formiddag
med familiene. En del andre spm. fra
foreldre om alt fra juleaktiviteter til
norskkurs. Fikk anledning til å snakke
med hver enkelt, svare på
spørsmålene og gi informasjon om
ulike ting.
JULEFERIE – Julehygge på
Fløyen 10:00
Veldig fin dag på Fløyen. Delte ut
matpakker, julebrus og godteposer på
huset og vi gikk samlet bort til banen.
Det var nydelig vær med sol og frost
på bakken. Hadde med varm gløgg og
kjeks til familiene som kom godt med i
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27.12.20

29.12.20

31.12.20

kulden. Barna lekte og noen familier
gikk litt tur rundt området. Ca. 13
kom julenissen (Jørgen) på
overraskelsesbesøk og delte ut gaver
(små legopakker) til barna – dette var
meget godt mottatt av både barn og
foreldre!
JULEFERIE – Akvariet i Bergen
Vi gikk samlet bort til Akvariet.
Familiene storkoste seg og det ble en
veldig fin dag, tross litt vind og regn.
JULEFERIE – AdO Arena
12 familier deltok denne dagen. Delte
ut matpakker og forklarte litt regler
på bading på ADO. Vi gikk samlet
bort til ADO og familiene fikk
armbånd med fargekoder etter alder
for å bade. Familiene virket svært
fornøyde.
JULEFERIE – Strutsefarmen
m/julegrøt, oppmøte 10:45
Flere familier som fikk plass som
meldte avbud i forkant av aktivitet
grunnet sykdom og diverse, men fikk
gitt plassene til andre familier. Ble til
slutt 27 deltakere denne dagen.
Taxiene kom på tiden og jeg hadde
fordelt familiene i hver sin taxi på
forhånd, så det gikk ganske raskt å
komme seg av
gårde. På Strutsefarmen ble vi mottatt
av en ansatt og vi måtte først gå rundt
på området for å lete etter
«fjøsnissen» som hadde gjemt seg og
hadde mat til dyrene. Etterpå matet vi
sauene og delte oss i to grupper for å
se på dyrene. Familiene og barna
koste seg veldig! Kjekt å se på alle
dyrene. Familiene fikk tildelt bord og
servert risengrøt, pølser/pølsebrød,
småkaker, saft og kaffi. Til slutt delte
fjøsnissen ut gaver (lego vi hadde
med) som barna syntes var veldig
stas.
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02.01.21

JULEFERIE – Sjøfartsmuseet 11:00
Hyggelig dag på Sjøfartsmuseet. Totalt
8 deltakere denne dagen. Barna fikk
utdelt noen rebus-ark hvor de skulle
finne flere «mus» som var gjemt på
museet.
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3

3

03.01.21

JULEFERIE – Sjøfartsmuseet 11:00
Vi var bare to familier denne dagen.
Delte ut matpakker på RHH så gikk vi
sammen til museet. Veldig hyggelig
gjeng, familiene pratet sammen
og barna lekte sammen. Familiene
spiste lunsj sammen og så film i
kinosalen til museet.
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Oversikt over rabatter og gratisinnganger tilknyttet aktivitetene året
2020.
2020
11.01.20 Museum Vest: Norges
Fiskerimuseum
25.01.20 Sustain i Grieghallen
26.01.20 Fargespill i Grieghallen
(ekstra uten leder)
08.02.20 KODE - verksted
15.02.20 Fløibanen
25.02.20 Bergen Kino
08.03.20 Naturhistorisk museum
23.06.20 Fløibanen
25.06.20 Museum Vest: Norges
Fiskerimuseum
02.07.20 Vil Vite
09.07.20 Museum Vest:
Sjøfartsmuseet

23.07.20 Bergen Kino

RABATT OG GRATIS
Gratis inngang 4 voksne

VERDI
400kr

40 gratisbilletter
20 gratisbilletter

8.000kr
3.700

Gratis inngang 9 voksne
Gratis t/r billett for 7 voksne
og 15 barn
13 fribilletter og 21
skoleprisbilletter (60 kr)
17 fri inngang for barn og 11
voksne 50% rabatt (60 kr)
Gratis t/r billett for 9 voksne
og 13 barn
Gratis inngang 7 voksne

1.170kr
1.450kr

Gratis inngang 9 voksne og 16
barn
Gratis inngang 14 voksne og
15 barn + gratis
håndverksaktivitet for alle
barna
32 gratisbilletter til “Bestefar
er en alien” fra Silje Anette
Gruner fra Filmhuset

4350 kr

13 fribilletter = 1.495kr
21 barn = 840kr rabatt
11 voksne = 660kr rabatt
1851 kr
700 kr

1400 kr for inngang
750 kr for håndverksaktivitet

100kr barn = 2.000kr
115kr voksen = 1.150kr
Totalt = 3.150kr
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30.07.20 Bergen Kino
04.08.20 Fløibanen
06.08.20 Bymuseet:
Håkonshallen
13.08.20 Akvariet i Bergen

22.08.20 Bymuseet: Bryggens
Museum
23.08.20 Bymuseet: Bryggens
Museum
05.09.20 Bymuseet:
Rosenkrantztårnet
06.09.20 Bymuseet:
Rosenkrantztårnet
26.09.20 Nordnes sjøbad
27.09.20 Nordnes sjøbad
03.10.20 Fløibanen
04.10.20 Fløibanen
06.10.20 Vil Vite
08.10.20 Museum Vest: Norges
Fiskerimuseum
10.10.20 Humorkollektivet

11.10.20 Museum Vest: Herdla
museum
24.10.20 Kulturhistorisk
museum UIB
25.10.20 Kulturhistorisk
museum UIB
31.10.20 Bergen kino
01.11.20 Bergen kino
03.11.20 DNS
05.11.20 DNS
28.11.20 Fløibanen
29.11.20 Fløibanen
05.12.20 Fløibanen
06.12.20 Fløibanen

15 billetter til «Knerten og
sjøormen» med skolerabatt.
Gratis t/r billett for 6 barn og
5 voksne
Gratis inngang 10 barn og 7
voksne
Rabattert inngang for 14 barn
og 11 voksne (100kr per
billett)
Gratis inngang 5 voksne og 9
barn
Gratis inngang 6 voksne og 5
barn
Gratis inngang

900kr rabatt

Gratis inngang

600kr

40kr per voksen, 35kr per
barn (under 3 år gratis)
40kr per voksen, 35kr per
barn (under 3 år gratis)
Gratis t/r billett for 5 voksne
og 8 barn
Gratis t/r billett for 5 voksne
og 12 barn
Regn ut rabatt (19b (1 under 3
år) og 13v (med ansatte)
Gratis inngang 3 voksne

180kr total rabatt for voksne

Gratisbilletter til Karius og
Baktus på Ole Bull
Scene for 10 voksne og 20
barn
Gratis inngang og omvisning
for 7 voksne
50% på voksenbillett og gratis
inngang for barn
50% på voksenbillett og gratis
inngang for barn
Skolerabatt, 60kr per pers
Skolerabatt, 60kr per pers
20 gratisbilletter til
Pølsetjuven
20 gratisbilletter til
Pølsetjuven
Gratis t/r billett for 4 voksne
og 7 barn
Gratis t/r billett for 2 voksne
og 2 barn
Gratis t/r billett for 7 voksne
og 9 barn
Gratis t/r billett for 9 voksne
og 10 barn

9.000kr

1.003kr
700kr
Totalt 3.665kr i rabatt

500 kr
600 kr
300kr

180kr total rabatt for voksne
835kr
1.015kr
3.890kr
300kr

840kr
720kr
840kr
1.800kr
1.440kr
2.000kr
2.000kr
695kr
280kr
1.150kr
1.400kr
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19.12.20 Pepperkakebyen

20.12.20 Pepperkakebyen

24.12.20 Fløibanen
27.12.20 Akvariet i Bergen
29.12.20 AdO Arena
31.12.20 Strutsefarmen
Totalt

Gratis inngang for 34 pers (11
voksne á 150kr, 3 ungdom á
100kr og 19 barn á 50 kr)
Gratis inngang for 29 pers (12
voksne á 150kr, 1 ungdom á
100kr og 16 barn á 50kr)
Gratis t/r billett for 9 voksne
og 10 barn
100kr billetten per pers
60kr per billett
100kr per pers Strutsefarmen
+ taxikostnader

2.900kr

2.850kr

1.400kr
Totalt 2.680kr i rabatt
1.420kr

79.999kr
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Delrapport: Vinterferietur til Langedrag 22-24. Februar 2020
Nøkkeltall
Antall familier: 13
Antall voksne: 14 inkludert leder
Antall barn totalt: 28
Antall barn i alderen 9-15 år: 14
Antall barn i alderen 2-8 år: 14
Kjønn barn: 16 jenter og 12 gutter
Kjønn voksne: 12 damer inkludert leder og 2 menn
Landbakgrunn representert: Blant annet Norge, Spania, Somalia, Polen, Frankrike og Syria.
Vinterferieturen 22-24. februar 2020 til Langedrag la til rette for opplevelses- og
minneskapning for 13 familier. Ulike aktiviteter, nye opplevelser og felles måltider
bidrog til nye bekjentskaper på tvers av ulike bakgrunner. I regi av Robin Hood Huset ble
det lagt til rette for det som blir beskrevet som «minner for livet» av deltakerne.

13 familier med til sammen 28 barn og
13 voksne tilbragte 3 dager sammen på
vinterferietur til Langedrag Naturpark
på Tunhovd i Viken. Sammen med
familiene reiste én ansatt fra Robin Hood
Huset, og en av foreldrene hadde også
rolle som frivillig med bakgrunn i sin
erfaring fra stiftelsen.
Turen startet lørdag 22. februar med
felles samling på Robin Hood Huset. Der
ble det utdeling av matpakker og
vannflasker til alle turdeltakere, før vi
lastet bussen og satte kursen mot
Langedrag. Store deler av lørdagen gikk Fornøyde deltakerne på vei hjem etter vellykket tur.
med til reise, da det var stengte
fjelloverganger og kolonnekjøring. Stemningen var allikevel god, og med flere stopp underveis
hvor det var anledning for toalettbesøk, handling for de som ønsket og selvsagt bilder gikk turen
knirkefritt. Det ble presentert info om de ulike stedene vi passerte på høyttaler av en frivillig med
lang erfaring som guide i disse områdene, og senere ble det filmvisning i bussen til barnas store
glede. Ved ankomst på Langedrag lørdag kveld var det felles middag og utdeling av romkort. Alle
familier fikk eget rom i hovedhuset på Langedrag.
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Søndagen startet med morgenstell i stall og fjøs klokken 7:30 for
de som ønsket. Det var også mulighet til å besøke hundene for
morgenstell, men stall og fjøs ble valget for de som ville være med.
Her fikk store og små hilse på geiter og geitekillinger, børste og
hjelpe til med stell, og de ansatte på Langedrag fortalte og
presenterte dyrene i fjøs og stall. For mange var dette det aller
første møtet med gårdsdyr på nært hold, noe som var både
spennende, gøy og litt skummelt for noen av de minste. 8:30 var
det felles frokost i matsalen, informasjon om dagens aktiviteter
og matpakkeverksted.
Søndagens hovedaktivitet var
revecamp hvor alle fikk anledning
til å være med inn til to fjellrever
Inne hos geitene for morgenstell
og en rødrev for å hilse på og
mate. Høydepunktet her var når alle satt seg på kne på én lang
rekke og fjellreven løp over alles rygg. Videre utover dagen var
det foringsrunde av villsvin, moskus og elg, samt
presentasjonsrunde av rovdyrene på Langedrag, deriblant ulv og
gaupe. En tur inn til elgen ble det også. Her fikk alle mate elgen
med en gulrotbit fra hånden.
Utenom de oppsatte aktivitetene på søndag var det fritid for
familiene hvor det ble snøhulebygging og akting for de minste, og
det ble knyttet nye bekjentskaper og vennskap på tvers av
familiene. Kaninene hoppet fritt rundt på tunet i lag med barna Besøk hos fjellreven.
som var ute og lekte i solen. Søndag kveld var det felles middag i
matsalen etterfulgt av Langedragskino i peisestuen.
Mandag var dagen for hjemreise. Vi pakket tingene i bussen og var klare for avreise mot Bergen i
10-tiden. Underveis hadde vi flere stopp, samt et lengre middagsstopp med pizza på Flåm.
Vi hadde over 45 påmeldte familier til turen, og den endelige listen med deltakere var svært
variert. Familiene som deltok på turen hadde ulike bakgrunner, både i form av opprinnelsesland,
økonomisk- og sosial bakgrunn. I fordelingen av plasser ble det gjort en vurdering av
familiestørrelse i forhold til antall senger på de ulike rommene vi hadde fått tildelt fra Langedrag,
og basert på kommunikasjon med familiene i forkant. Tiltaksleder gjennomførte møter med hver
enkelt forelder som skulle være med på tur i forberedelse til reisen for å dele informasjon og
avklare eventuelle behov. Møtene og den oppfølgende kommunikasjonen frem mot turen er noe
leder oppfatter som viktig for at alle deltakere møtte opp på avreisedagen.
Det viste seg å være en god gruppe vi reiste på tur sammen med: Foreldrene samarbeidet godt
med å passe på barna, og det ble mange fine stunder under Langedragoppholdet vårt. Stemningen
under helgen ble bedre og bedre, familiene ble godt kjent med hverandre, barna lekte sammen og
de voksne fikk anledning til å sitte ned med en kaffekopp og gode samtaler. Familienes ulike
bakgrunner var overhodet ikke noe hinder for å knytte nye bekjentskaper og nettverk, derimot
en styrke for familiene på begge sider. Å legge til rette for et rom hvor man kan utveksle erfaringer
og kunnskaper ses på som en klar styrke, og noe familiene kan ta nytte av i fremtiden. Utvidet
sosialt nettverk påvirker både barn og voksne på en positiv måte.
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I planleggingen av turen var det som med alle andre aktiviteter i regi av Robin Hood Huset
vektlagt at familiene ikke skulle ha indirekte kostnader knyttet til å delta. Familiene som deltok
trengte derfor kun å pakke med klær og kosebamser. Det var heller ikke press på å handle noe
eller betale for ekstra aktiviteter utenom de oppsatte aktivitetene, da vi hadde fylt opp dagen og
spredt aktivitetene utover med noe som kunne passe alle og enhver. Det ble organisert tre felles
måltider hver dag, frokost, lunsj og middag.
Foreldrene fikk under turen til Langedrag mulighet til å skape gode minner sammen med barna
deres, noe som blant annet er med på å styrke foreldrenes posisjon og status i barnas øyne,
samtidig som familiens bånd blir styrket. Som med andre aktiviteter i regi av Robin Hood Huset
vektlegges det at det er foreldrene selv som gir barna disse gode minnene, ikke vi som stiftelse.
Dette er noe aktivitetsleder jobbet aktivt for før- og under turen, og ved å forholde seg til
foreldrene i form av all kommunikasjon og eventuelle behov som måtte dekkes, fremstår
foreldrene som de som gir barna de gode minnene, mens stiftelsen og aktivitetsleder fungerer
som tilretteleggere.
I etterkant av turen har det kommet mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene hvor de
forteller at barna ikke kan slutte å snakke om turen, opplevelsene og minnene som ble skapt
underveis. «Minner for livet» er et nøkkelord tilknyttet denne turen.

Bilde til venstre: Besøk hos elgen hvor alle fikk mate med gulrotbit fra hånden. Bilde i midten: På vei
ut fra besøk hos fjellreven hvor vi også fikk stoppe å hilse på reinsdyrene. Bilde til høyre: Aking og
snøhulebygging i sola.

Madelén Skogman
Prosjektleder barne- og familietiltaket ved Robin Hood Huset
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Delrapport: Sommeraktiviteter i Bergen og omegn for vanskeligstilte
familier sommeren 2020
Nøkkeltall:

Antall aktiviteter totalt: 16
Totalt antall deltakelser barn: 195
Antall unike barn: 136
Totalt antall deltakelser familier: 120
Antall unike familier: 76
Totalt antall deltakelser voksne: 120
Antall unike voksne: 76
Mål 2: Arrangere to aktiviteter hver uke for barn sammen med en voksen pr familie
gjennom hele skolens sommerferie – uke 26-33.
120 familier med til sammen 120 voksne og 195 barn har i løpet av sommerferien 2020, mellom
uke 26-33, deltatt ved minst én familieaktivitet i regi av barn- og familietiltaket ved Robin Hood
Huset.
Vi har i løpet av sommerferien 2020 gjennomført 16 aktivitetsdager for familier med barn i alle
aldre. Det har vært fokus på å tilby varierte aktiviteter, både utendørsaktiviteter og andre
aktiviteter som i utgangspunktet er gratis, samt mer eksklusive aktiviteter som familiene i vår
målgruppe til vanlig ikke har mulighet til å besøke selv grunnet deres økonomiske situasjon.
Aktivitetene er lagt opp slik at foreldrene har ansvar for, og deltar sammen med sine barn, og det
at barna får dele opplevelsene og skape minner med sine foreldre, er noe som trekkes frem som
viktig av familiene. Mange foreldre forteller at de setter pris på å få erfare aktiviteten i gruppe,
fordi de da kan føle seg trygge på å gjenta aktivitetene på egenhånd senere. Aktivitetene har også
en sosial og nettverksbyggende effekt, i det at familiene møtes, spiser og deltar sammen, og
hjelper hverandre.
Vi har blant annet besøkt Akvariet, Fiskerimuseet, Vil Vite, Sjøfartsmuseet, Nordnes sjøbad,
Strutsefarmen, Håkonshallen og Bergen Kino i sommer. Vi har også vært mye utendørs, hvor vi
blant annet har badet på Nordnes og Møhlenpris, lekt og hatt lunsj i parker som Nygårdsparken
og Nordnesparken, samt padlet kano ved Skomakerdiket på Fløyen.
Vi har tidligere, før Covid-19 situasjonen, hatt tilbud om mat og snacks i kaféen på Robin Hood
Huset for alle de deltakende familiene i forkant av aktivitetene, eller et felles måltid underveis.
Grunnet smittevernrestriksjoner har vi ikke kunnet gjøre det på samme måte i sommer. Vi har
dog hatt tilbud om matpakke, noen ganger bakst, til alle barn og voksne som har deltatt ved hver
enkelt aktivitet. Vi har gjennomført dette med hjelp fra de frivillige og ansatte på kjøkkenet på
Robin Hood Huset, som har smurt og gjort klart matpakkene dagen i forveien. Aktivitetsleder ved
den aktuelle aktiviteten har så delt ut matpakkene før man sammen har gått av sted til aktiviteten.
Ved aktiviteter som kino og lignende, har alle barn fått utdelt popcorn eller godtepose før
filmvisning, som leder har gjort klart på forhånd.
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Bilde 1: Tur til Akvariet i Bergen, her ser vi på sjøløve-presentasjonen. Foto: Robin Hood Huset.
Bilde 2: Guidet omvisning i Håkonshallen, spennende for store og små. Foto: Robin Hood Huset.

Det har vært en annerledes vår og sommer for alle, som følge av Covid-19 situasjonen. Tiltaket
vårt har dermed hatt sine begrensninger grunnet dette, men vi har klart å gjennomføre aktiviteter
alle de oppsatte dagene. Vi har vært mer begrenset enn tidligere i forhold til hvor vi drar på
aktivitet, og har prøvd så godt det har latt seg gjøre å arrangere aktiviteter i gangavstand fra Robin
Hood Huset for å kunne unngå å ta i bruk kollektiv transport som buss og bybane. Ved aktiviteter
som har krevd transport har vi i sommer tatt i bruk maxitaxier, og vi planlegger å fortsette med
dette frem til smittesituasjonen tillater trygg bruk av buss og bybane igjen.

Bilde 2 og 3: Fra turen til Strutsefarmen i juli hvor vi tok i bruk maxitaxier som transportmiddel. Stor stas å
få møte både kuer og kaniner. Foto: Robin Hood Huset.
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I planleggingen av denne sommerens aktiviteter var det som med alle andre aktiviteter i regi av
Robin Hood Huset vektlagt at familiene ikke skulle ha indirekte kostnader knyttet til å delta, samt
å unngå kjøpepress så langt det lar seg gjøre. Det at vi har klart å tilby noen form for mat eller
snacks i tilknytning til hver enkelt aktivitet, er noe prosjektleder mener har vært med på å minske
dette kjøpepresset, og senket terskelen for å delta. Det har som ved tidligere aktiviteter også blitt
brukt mye tid på oppfølging og kommunikasjon med familiene som har meldt seg på aktivitetene,
og det har vært jobbet aktivt mot å gjøre terskelen for å delta så lav som overhodet mulig.
Det har vært mange positive tilbakemeldinger fra familiene i forhold til aktivitetene som har vært
arrangert denne sommeren, og flere har gitt uttrykk for sin glede over å kunne møte andre
gjennom aktiviteter og sosialt samvær etter en vår som har vært ekstra utfordrende. Noen har
hatt behov for lengre og støttende samtaler med leder, mens for andre har sosialt samvær vært
nøkkelen til en litt lettere hverdag. Mor til en gutt skriver på mail til prosjektleder etter å ha
deltatt på flere aktiviteter i sommer:
“Vi hadde en flott sommer med dere. Vi er veldig fornøyde og glade for det vi har fått
oppleve med dere i sommer. Det var en stor glede å møte Robin Hood Husets
familieaktiviteter. Vi har også blitt kjent med mange nye ansikter, og håper også å se dere i
høstsemesteret.”
En annen far til to barn skriver på mail til prosjektleder:
“Tusen hjertelig takk for en god sommerferie med dere. Vi har blitt kjent med herlige
familier også!”
Alt i alt har erfaringene fra denne sommeren vært utelukkende gode og positive, og vi er svært
fornøyde med å ha klart å gjennomføre alle de oppsatte aktivitetene i sommer, til tross for
smittevernsrestriksjoner. Vi har også sett en stor økning på antall henvendelser denne
sommeren, og har i løpet av uke 26-33 registrert 52 nye familier hos oss.
Madelén Skogman
Prosjektleder barn- og familietiltak ved Stiftelsen Robin Hood Huset

Rapport: Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset 2020
Side 40 av 44

Delrapport: Ferieopphold på Voss sommeren 2020
Nøkkeltall:
Antall familier: 40
Antall voksne: 66
Antall barn totalt: 92
Antall barn i alderen 1-5 år: 11
Antall barn i alderen 6-10 år: 50
Antall barn 11-18 år: 31
Kjønn barn: 36 jenter og 56 gutter
Kjønn voksne: 43 damer og 23 menn
Landbakgrunn representert: Syria, Polen, Spania, Kina, Tyrkia, Serbia, Russland, Etiopia,
Norge.
40 familier med til sammen 66 voksne og 92 barn har i løpet av sommerferien 2020,
mellom uke 26-33, fått reise på et 4-netters ferieopphold på Voss på
Vestlandet. Spennende utendørsaktiviteter, nye gode minner og bekjentskaper er
stikkord som ifølge de deltakende familiene beskriver ferieoppholdet.
Det har til sammen vært 40 deltakende familier, hvor 5 og 5 familier har reist på samme tidspunkt
i en periode over 8 uker. Første avreiseuke var i uke 26, og siste i uke 33. 40 familier har fått tilbud
om fire netter i hver sin studioleilighet ved Fleichers hotell, tur med Voss Gondol, rafting og
klatre- og ziplinepark med Voss Active. Familiene har også fått hver sin matkasse med det de
trenger for hele oppholdet, i tillegg har alle familiene fått hver sin pakke med nødvendigheter
som tannkrem og såper, kjølebag og fotball til barna. Dette står familiene fritt til å ta med seg hjem
etter endt ferieopphold. Alle billetter og utgifter til aktiviteter og mat har vært dekket fullt ut av
Robin Hood Huset. Transport tur/retur Voss har foregått via tog, og transport til og fra
aktivitetene hos Voss Active via taxi.
De fem familiene hver uke reiste med toget fra Bergen til Voss sammen med én frivillig. På Voss
ble familiene møtt av prosjektleder som har bistått med innsjekking på Fleicher´s, utlevering av
matkasser,
togbilletter og gondolbilletter,
samt
gitt
informasjon og
vært
tilgjengelig for familiene. Familiene var videre på ferie på egen hånd fra onsdag til søndag, og
reiste med toget hjem til Bergen søndag formiddag. Torsdag og lørdag var det satt opp rafting og
klatre- og ziplinepark som rullerende aktivitet, og familiene ble da kjørt til og fra med
oppmøtetidspunkt klokka 09 begge dager. Utenom de oppsatte aktivitetene på torsdag og
lørdag har familiene stått fritt til å bruke tiden slik de selv har ønsket. Mange har tatt turen
med Voss Gondol opp på fjellet for å utforske, noen har syklet rundt i Voss mens andre har lekt på
stranden og i fjæra. De aller fleste familiene har også benyttet seg hyppig av innendørsbassenget
på Fleicher´s hotell.
Vi har fått gode og rabatterte priser av alle aktørene vi har samarbeidet med i forhold til dette
ferieoppholdet, og både VY, Fleicher´s hotell, Voss Gondol og Voss Active har bidratt med sterkt
rabatterte priser. Matkassene har vært støttet og sponset av Matsentralen Vestland, Friele, Kavli,
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Rema
1000,
Kiwi
Nøstet, Lerøy,
Unilever Food Solutions Norge, Godt
Brød og Sparebanken Vest. Robin Hood
Huset har supplert på det som har vært
nødvendig av innhold til matkassene de
ulike ukene.
Vi hadde over 150 påmeldte familier til
ferieoppholdet på Voss, og den endelige
listen med deltakere var svært variert.
Familiene som har deltatt på dette
ferieoppholdet hadde ulike bakgrunner,
både i form av opprinnelsesland,
økonomisk- og sosial bakgrunn. I
fordelingen av plasser ble det gjort en
vurdering av familiestørrelse og alder på
barn i forhold til antall sengeplasser i
leilighetene de bodde i, samt aldersgrenser
på aktivitetene i regi av Voss
Bilde 1: Eksempel på matkasse. Bilde: Robin Hood
Active. Prosjektleder gjennomførte et felles
Huset.
møte med foreldrene som skulle reise
sammen de aktuelle ukene i forberedelsene til reisen, for å dele informasjon og avklare eventuelle
behov. Møtene og den oppfølgende kommunikasjonen med alle familiene frem mot de ulike
avreisedatoene er noe leder oppfatter som viktig for at alle familiene møtte opp til tidspunktene
de skulle reise.

Bilde 2: To gutter sammen med sin mor i Voss Active´s klatre- og ziplinepark. Foto: privat.
Bilde 3: En familie på vei opp fjellet med Voss Gondol. Foto: privat.

I planleggingen av turen var det som med alle andre aktiviteter i regi av Robin Hood Huset
vektlagt at familiene ikke skulle ha indirekte kostnader knyttet til å delta. Familiene som deltok
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trengte derfor kun å pakke med klær og tannbørste. Alt av transport, aktiviteter, overnatting, mat,
leker og praktiske ting har vært dekket fullt ut av Robin Hood Huset. Alle familiene bodde i egne
leiligheter med et lite kjøkken hvor mat kunne tilberedes.
Det har kommet svært mange gode og positive tilbakemeldinger fra familiene om ferieoppholdet
på Voss. Foreldrene forteller blant annet om spennende rafting og tur i klatrepark, barn som har
lært seg å svømme og mange nye minner som vil huskes lenge. Alenemor til tre barn skriver blant
annet dette til prosjektleder på SMS etter endt ferieopphold:
“Takk for hele pakkereisen vi har fått av Robin Hood! Jeg er veldig takknemlig for ferien
fordi jeg hadde ikke råd til noen ferie i år. Vi har vært på alle aktivitetene og barna mine
var fornøyde. Jeg har aldri vært på Robin Hood før, men ønsker å være med på andre
aktiviteter med dere!”
En annen mor som har vært på ferieopphold med sin mann og datter skriver:
“Hei. Tusen hjertelig takk for denne muligheten. Vi satte stor pris på det! Uten denne
muligheten hadde vi aldri kunne oppleve de norske og fantastiske utendørsaktivitetene.”
En tredje mor som har vært på ferieopphold med sin mann og to sønner skriver på SMS:
“Hei! Vi har kommet tilbake med en enorm bagasje gode minner fra Voss familieferie og er
evig takknemlige til RHH stiftelsen for dette strålende tilbudet. Helt utrolig at så mange
forskjellige og morsomme aktiviteter og reise/mat ble dekket! Slektninger og venner måper
rett og slett når vi forteller om det.”
En far som reise med sin kone og to barn skriver til prosjektleder på mail:
“I want to thank you and Robin hood huset by heart. I really appreciate your efforts to
provide us a wonderful holiday. My children are especially happy with all activities you have
offered us. Without you that would be impossible for us to afford all these. We are grateful
and want you to know that we are aware of your great work.”

Bilde 4: Rafting i regi av Voss Active. Foto: Voss Active.
Bilde 5: En familie som leker ved Voss-skiltet. Foto: privat.

Som med alle andre aktiviteter i regi av Robin Hood Huset vektlegges det at det er foreldrene selv
som gir barna disse gode minnene, ikke vi som stiftelse. Dette er noe prosjektleder har jobbet
aktivt for, og ved å forholde seg til foreldrene i form av all kommunikasjon og eventuelle behov
som måtte dekkes, fremstår foreldrene som de som gir barna de gode minnene, mens stiftelsen
og prosjektleder fungerer som tilretteleggere.
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Det har vært en annerledes vår og sommer for alle, som følge av Covid-19 situasjonen. Dette
ferieoppholdet og tilbudet har vært annerledes enn vi tidligere har tilbudt barnefamilier gjennom
Robin Hood Huset, og familiene har vært mer overlatt til seg selv enn ved andre tidligere turer
hvor vi gjerne har bodd alle sammen samlet, også med en deltakende ansatt. Tilbake til poenget
med vårt ønske om at det skal være foreldrenes posisjon å gi barna disse gode minnene, og ikke
stiftelsen eller de ansatte i stiftelsen, så har denne type familieferie lagt enda bedre til rette
for nettopp dette. Gjerne fordi barna er sammen med foreldrene sine under hele
ferieoppholdet, og hvor foreldrene må finne ut av mer på egen hånd uten ansatte til
stede, hvor det da er foreldrenes handlinger og beskjeder som står i fokus og blir synlig for
barna. På tross av et annerledes ferietilbud enn tidligere var det mye positivt ved å la fem og fem
familier være på ferie på egenhånd. Mange foreldre har fortalt og gitt tilbakemeldinger om de nye,
kjekke bekjentskapene de har stiftet med andre familier og hvordan familiene organiserte
aktiviteter og turer på eget initiativ, selv om vi ansatte fra Robin Hood Huset ikke var til stede
for å tilrettelegge for dette på samme måte som tidligere.
Alt i alt har erfaringene fra denne turen vært utelukkende gode og positive, og vi er svært
fornøyde med hvordan dette tilbudet har vært gjennomført, og ikke minst blitt tatt imot av
målgruppen.
Madelén Skogman
Prosjektleder barn- og familietiltak ved Stiftelsen Robin Hood Huset
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Styrets årsberetning 2020

1 Organisasjon
1.1 Om stiftelsen
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.

1.2 Styre

Stiftelsens styre, valgt 14.01.2020 og konstituert med leder og nestleder 21.02.2020 :
STYREMEDLEMMER
Ragnhild Hedemann
Gunnar Wiederstrøm
Eirik Ødegård
Marry-Anne Karlsen
Marit Warncke
Morten Neteland
Rita Agdal
Krister Hoaas
Torstein Dahle

VERV
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

FUNKSJONSTID
2018 – 2020
2018 – 2020
2019 – 2021
2018 – 2020
2018 – 2020
2019 – 2021
2019 – 2021
2019 – 2020
2019 – 2020

Oversikt over avholdte styremøter i Stiftelsen Robin Hood Huset i 2020:
14. januar 2020 på Robin Hood Huset - Tilstede: Styreleder Anders Nyland, styrets nestleder
Gunnar Wiederstrøm, styremedlemmene Ragnhild Hedemann, Marry-Anne Karlsen, Morten
Neteland, Wenche Berg Husebø, vararepresentant Torstein Dahle, daglig leder Marcos Amano
og nestleder Ingrid Døskeland.
21. februar 2020 i Sparebanken Vests lokaler Tilstede: Styremedlemmene Ragnhild Hedemann,
Marry-Anne Karlsen, Eirik Kjøde Ødegård, Morten Neteland, Wenche Berg Husebø,
vararepresentantene Torstein Dahle, Krister Hoaas, daglig leder Marcos Amano og nestleder
Ingrid Døskeland.
21. april 2020 som nettmøte - Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann, styrets nestleder
Gunnar Wiederstrøm, styremedlemmene, Marry-Anne Karlsen, Rita Agdal, Morten Neteland,
Marit Warncke, Eirik Kjøde Ødegård vararepresentant Krister Hoaas, daglig leder Marcos Amano
og nestleder Ingrid Døskeland.
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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.

9. juni 2020 på Robin Hood Huset - Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann, styrets nestleder
Gunnar Wiederstrøm (forlot møtet 18.05), styremedlemmene Marry-Anne Karlsen og Rita
Agdal.
6. juli 2020 som telefonmøte - Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann, styrets nestleder
Gunnar Wiederstrøm, styremedlemmene Marit Warncke, Marry-Anne Karlsen og varamedlem
Torstein Dahle.
25. august 2020 på Robin Hood Huset - Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann,
styremedlemmene Morten Neteland, Eirik Kjøde Ødegård, Rita Agdal, varamedlemmene
Torstein Dahle og Krister Hoaas og daglig leder Marcos Amano.

1. desember 2020 som nettmøte - Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann, styremedlemmene
Gunnar Wiederstrøm, Marry-Anne Karlsen, Marit Warncke, varamedlemmene Torstein Dahle,
Krister Hoaas og daglig leder Marcos Amano.
Styret har i løpet av 2020 behandlet 53 saker.

1.3 Ansatte
Stiftelsen har i 2020 sysselsatt 4,7 årsverk.
Stiftelsen har i 2020 hatt 4 ansatte i fulle stillinger; daglig leder, rådgiver, frivillighetskoordinator
og tiltaksleder.
Stiftelsen har hatt følgende engasjementer tilknyttet prosjekt:
- 1 prosjektmedarbeider i 50% stilling hele året
- 1 prosjektmedarbeider i 20% stilling hele året
- 1 prosjektmedarbeider i 100 % stilling fra 06.07.20 til 16.08.20
I tillegg har det i stiftelsen vært tilknyttet 7 timevikarer som til sammen har jobbet ca 0,5 årsverk

1.4 Arbeidsmiljø
I 2020 har det vært behov for er særskilt fokus på smittevern i det fysiske arbeidsmiljøet i
forbindelse med covid-19. Dette har blitt ivaretatt gjennom blant annet økt renhold fra
personalet og innleide tjenester, installasjon av pleksiglasskiller i kjøkken/kafé og i lokaler til
rådgivning, munnbind fra høsten 2020, desinfeksjonsmidler til overflater og hender og
tilrettelegging for økt avstand.
Jevnlige møter med frivillige samt ekstern veiledning har måttet utgå i store deler av 2020
grunnet pandemisituasjonen. Det har blitt opprettholdt ukentlige personalmøter gjennom 2020,
og periodevis har det vært avholdt hyppigere møter ved behov. Ansatte har hatt mulighet for
individuell veiledning med daglig leder.
Frivillighetskoordinator og tiltaksleder følger kontinuerlig opp stiftelsens frivillige medarbeidere.
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27. oktober 2020 i Bergen Næringsråds lokaler - Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann,
styremedlemmene Gunnar Wiederstrøm, Marit Warncke, Marry-Anne Karlsen, varamedlem
Torstein Dahle og daglig leder Marcos Amano.

1.5 Påvirkning av ytre miljø
Stiftelsens virksomhet bidrar til å begrense matsvinn gjennom å benytte råvarer som ellers ville
blitt kastet til å lage sunne, velsmakende og gratis måltid i vår kafé.
Videre har vi en bevissthet rundt miljø og bærekraft i innkjøp av forbruksmateriell, og velger
som hovedregel produkter av resirkulert, ubleket eller på andre måter bærekraftige materialer,
og rengjøringsmidler med miljømerking.
Stiftelsen praktiserer delvis kildesortering med sortering av papir og elektronisk avfall.

1.6 Likestilling

Stiftelsens stab består av fire fast ansatte, hvorav en mann og tre kvinner. I tillegg er to kvinner
ansatt i tidsavgrensede prosjektstillinger.
I løpet av 2020 har stiftelsen engasjert 119 frivillige, henholdsvis 85 kvinner og 34 menn, i
perioder eller gjennom hele året.

2 Aktivitet i 2020
2.1 Åpningstider og besøk
I perioden 1.1.-13.3.20 har åpningstidene for møtestedet Robin Hood Huset vært 9.30-16.00
mandag til fredag. Fra 16.3.20 har åpningstiden blitt kortet ned for å gjøre rom for økt renhold
og hyppigere møter mellom personalet i forbindelse med tiltak som følge av covid-19. Nye
åpningstider har vært 10.00-15.00 mandag-fredag.

Utvikling i besøkstall 2008-2020
700
600
500
400
Besøkstall 2008 - 2020 i
gjennomsnitt per uke

300
200
100
0

Det er registrert totalt 13 949 besøkende i løpet av 2020, med et daglig gjennomsnitt på 55
besøkende og et ukentlig gjennomsnitt på 226. Møtestedet Robin Hood Huset har vært sterkt
preget av covid-19. Vi har blant annet måttet begrense maks antall gjester i kaféen til 15, innført
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Stiftelsens styre består av syv medlemmer og to fast møtende varamedlemmer. Av disse er 4
kvinner og 5 menn.

krav om munnbind på kjøkken og når man beveger seg i lokalene, innført registreringslister for
smittesporing og innført egne frivillige PC-verter som fører smittesporingslister og desinfiserer
datamaskinene etter hver bruker.
Summen av tiltakene og begrensningene ved Robin Hood Huset, anbefalinger og regler fra lokale
og sentrale myndigheter og strenge innreisekrav fra resten av verden har gjort at vi har hatt et
betydelig fall i antall besøkende i 2020 sammenlignet med 2021. Vi opplever imidlertid at
møtestedet har blitt enda mer viktig for de som benytter det gjennom pandemisituasjonen.

2.2 Prosjekter og tiltak:
Stiftelsen har i 2020 driftet følgende prosjekter:

Prosjekt og tiltak er nærmere beskrevet i Årsrapport 2020 og i egne prosjekt-/tiltaksrapporter.

2.3 Formidling
Stiftelsen Robin Hood Huset har i 2020 formidlet kunnskap om stiftelsens målgruppe,
utfordringer disse står overfor og om utvikling i samfunnet gjennom rapportering, samarbeid og
dialog med offentlige og private aktører, mediesaker og foredrag.
Robin Hood Huset har opprettholdt samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet (HVL) om å ta
imot praksisstudenter på sosionomstudiet. Praksisperioden for førsteårsstudenter utgikk våren
2020 grunnet smittesituasjonen. Ansatte har også holdt flere forelesninger på HVL og foredrag
for besøkende grupper.
Personalet har uttalt seg til media på vegne av stiftelsen i 14 saker i 2020, og har hatt 2
egenproduserte tekster for stiftelsen på trykk. I tillegg har stiftelsen vært omtalt i en rekke
avissaker knyttet til fattigdomsproblematikk i 2020.
Daglig leder representerer stiftelsen i styret for foreningen Matsentralen Vestland. Stiftelsen
deltar i Bergen kommunes frivillighetsutvalg, nettverksgrupper for ledere i ideell sektor i Bergen,
samt for området migrasjon og fattigdom med ideelle og offentlige aktører i Bergen.

3 Økonomi
3.1 Driftsinntekter
Sum totale driftsinntekter i 2020 i Stiftelsen Robin Hood Huset utgjorde kr. 7 532 694.
Virksomheten ble i 2020 finansiert med driftstilskudd fra Bergen kommune på kr 2 500 000,
driftstilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, styringsenhet Kommunale sosiale tjenester
på kr. 750 000, driftstilskudd fra Vestland fylkeskommune på kr. 200 000, prosjekttilskudd fra
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet på kr. 86 667 prosjekttilskudd fra Arbeids- og
velferdsdirektoratet på kr. 650 000.
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- Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset
- Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset
- Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS
Stiftelsen har i tillegg driftet tiltaket Kjøkken og kafé på Robin Hood Huset.

Bergen kommune ga i tillegg et ekstratilskudd på kr. 1 000 000 i 2020 for å styrke
aktivitetstilbudet til vanskeligstilte barnefamilier til og med 1. kvartal 2021. Av tilskuddet er kr.
833 333 inntektsført i 2020 og resterende inntekstført i 2021.

I 2020 er det også bokført som inntekt kr. 420 619,- i merverdiavgiftskompensasjon.
Inntekter i form av bidrag fra private utgjør kr. 2 062 075,- i 2020.

-

Prosjekttilskudd fra Kavlifondet på kr. 700 000,Prosjekttilskudd fra Stiftelsen Anna Jebsens Minde på kr. 300 000,Pengegaver og tilskudd fra privatpersoner, stiftelser og selskaper kr. 1 062 075,-.
Bidrag i form av matvarer fra Coop Extra Haakonsgaten og Matsentralen til en estimert
verdi på kr. 502 160,-.

3.2 Resultat
Med driftsinntekter på kr. 7 532 694, driftskostnader på i alt kr. 7 190 132 og netto
finansinntekter på kr. 8 286, viser Stiftelsen Robin Hood Husets regnskap et ordinært resultat på
kr. 350 848. Stiftelsen driver i utgangspunktet ikke sin virksomhet med mål om å generere
overskudd. Stiftelsen har i 2020 mottatt 319 436 kr. I ikke øremerkede gaver fra privatpersoner
og selskaper, størrelsen på gaver som tilflyter stiftelsen varierer mye fra år til år og settes av som
økt egenkapital som senere vil kunne benyttes til å finansiere deler av driften.

Stiftelsen Robin Hood Huset - inntekter, utgifter og resultat 2020
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Tilskuddene og gavene fordeler seg på følgende måte:

3.1 Forutsetninger for videre drift
Stiftelsens styre bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift er til stede. Det er ingen planer om
å avvikle virksomheten.

4 Takk for innsats og samarbeid
Styret oppsummerer 2020 som et år med ekstraordinære utfordringer for hele samfunnet, der
pandemien av covid-19 og tiltakene som har blitt iverksatt for å bekjempe den har rammet
hardest dem som allerede er dårlig stilt.

Ragnhild Hedemann
Styreleder

Gunnar Wiederstrøm
Nestleder

Rita Agdal
Styremedlem

Morten Neteland
Styremedlem

Eirik Kjøde Ødegård
Styremedlem

Marit Warncke
Styremedlem

Marry-Anne Karlsen
Styremedlem

Marcos Amano
Daglig leder
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Styret retter stor takk til frivillige og ansatte, til samarbeidspartnere, og til økonomiske
bidragsytere som har holdt driften ved Robin Hood Huset i gang og tilby en møteplass, et trygt
sted å være og gode råd i en vanskelig tid.
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Årsregnskap 2020
Stiftelsen Robin Hood Huset

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

Note

2020

2019

Offentlige tilskudd

4

5 440 619

5 125 022

Andre gaver og tilskudd

7

2 062 075

3 669 682

Andre driftsinntekter

30 000

29 260

Sum driftsinntekter

7 532 694

8 823 963

3

3 417 527

3 420 632

3, 7

3 772 605

4 408 451

7 190 132

7 829 082

342 562

994 881

8 476

9 970

190

87

8 286

9 883

350 848

1 004 764

350 848

1 004 764

100 000

250 000

0

200 000

Avsatt til annen egenkapital

250 848

554 764

Sum overføringer

350 848

1 004 764

Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat
Årsresultat
Overføringer
Overført til fond for sikring av lønns - og pensjonsforpliktelser
Overført til fond for sikring av husleie
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Balanse
Stiftelsen Robin Hood Huset

Eiendeler

Note

2020

2019

Fordringer
Kundefordringer

23 550

3 550

Andre kortsiktige fordringer

79 726

59 819

103 276

63 369

5 167 975

5 037 805

Sum omløpsmidler

5 271 251

5 101 175

Sum eiendeler

5 271 251

5 101 175

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Stiftelsen Robin Hood Huset

2

Side 3

Penneo Dokumentnøkkel: 8FP5X-FX72O-Z1QE6-NGF2M-NUJBH-DHSE0

Omløpsmidler

Balanse
Stiftelsen Robin Hood Huset

Egenkapital og gjeld

Note

2020

2019

Innskutt egenkapital
Grunnkapital

100 000

100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000

100 000

Opptjent egenkapital
Fond for sikring av husleie

6

600 000

600 000

Hus- og vedlikeholdsfond

6

246 467

246 467

Fond for sikring av lønns- og pensjonsforpliktelser

6

1 130 143

1 030 143

6

1 966 128

1 715 280

3 942 738

3 591 890

4 042 738

3 691 890

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

167 818

331 302

Skyldig offentlige avgifter

195 499

201 227

865 196

876 755

Sum kortsiktig gjeld

1 228 513

1 409 285

Sum gjeld

1 228 513

1 409 285

Sum egenkapital og gjeld

5 271 251

5 101 175

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

6

Gjeld

Annen kortsiktig gjeld

Stiftelsen Robin Hood Huset
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Egenkapital

Balanse
Stiftelsen Robin Hood Huset
Bergen, 03.03.2021
Styret i Stiftelsen Robin Hood Huset

Morten Neteland

Marit Warncke

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Marry-Anne Karlsen

Rita Agdal

Jan-Marcos Aalmo Amano

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder

Ragnhild Hedemann

Eirik Kjøde Ødegård

Styreleder

Styremedlem

Stiftelsen Robin Hood Huset
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Gunnar Wiederstrøm

Side 5

Noter til regnskapet 2020
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
Offentlige tilskudd
Ikke øremerkede gaver inntektsføres når gaven er mottatt.
Driftstilskudd inntektsføres det året tilskuddet gjelder for. Øremerkede tilskudd inntektsføres i takt med
gjennomføring av prosjektene.
Leieinntekter
Leieinntekt inntektsføres når inntekten er opptjent

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for
fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste
tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å
være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er
nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for
nedskrivingen ikke lenger er til stede.
Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Pensjonsforpliktelser
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller
som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 2 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 94 233.

Stiftelsen Robin Hood Huset
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Kostnader
Kostnader blir regnskapsfører etter sammenstillingsprinisppet, dvs at kostnader blir regnskapsført i samme
periode som tilhørende inntekt blir inntektsført.

Noter til regnskapet 2020
Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2020
2 764 214
401 546
222 944
28 823
3 417 527

2019
2 708 021
420 746
266 675
25 190
3 420 632

Stiftelsen har i 2020 sysselsatt 4,7 årsverk.
Stiftelsen har i 2020 hatt 4 ansatte i 100 % stillinger hele året, daglig leder, tiltaksleder og
frivillighetskoordinator.

-1 prosjektleder i 50 % stilling
-1 prosjektmedarbeider i 20 % stilling.
- 1 prosjektmedarbeider i full stilling i perioden 06.07.20-16.08.20
I tillegg har det i stiftelsen vært tilknyttet 6 timevikarer som til sammen har jobbet ca 0,5 årsverk.
Pensjonsforpliktelser
Stiftelsen Robin Hood Huset har pensjonsavtale for de ansatte i Kommunal Landspensjonskasse. Antall
ansatte i ordningen pr. 31.12.20 tilsvarer antall årsverk i stiftelsen. Netto pensjonsutgift for 2020 var kr
222 944
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

Daglig leder
707 711
1 893
709 604

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 33 364. inkl. mva
Honorar for konsulentbistand kr 25 250

Note 4 Offentlig tilskudd
Bergen Kommune - Driftstilskudd
Arbeids og velferdsforvaltningen - Driftstilskudd
Merverdiavgiftskompensasjon
NAV - Prosjekttilskudd
Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, Prosjekttilskudd
Driftstilskudd Vestland Fylkeskommune
Andre tilskudd Bergen Kommune
Sum

Stiftelsen Robin Hood Huset

2020
2 500 000
750 000
420 619
650 000
86 667
200 000
833 333
5 440 619

2019
2 500 000
750 000
347 681
650 000
433 333
200 000
244 007
5 125 022
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Stiftelsen hatt følgende engasjementer tilknyttet prosjekt:

Noter til regnskapet 2020
Note 5 Anleggsmidler
Driftsløsøre,
inventar ol.
518 955
518 955
518 955
0

Anskaffelseskost pr. 01.01.20
= Anskaffelseskost 31.12.20
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20
= Bokført verdi 31.12.20
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Sum
518 955
518 955
518 955
0

3-5 år
Lineær

Grunnkapital

Egenkapital Pr. 01.01.2020
Årets resultat
Pr. 31.12.2020

Sum egenkapital pr 01.01.2020
Årets resultat
Sum egenkapital pr 31.12.2020

Stiftelsen Robin Hood Huset

100 000
100 000

Annen
Hus-og
egenkapital vedlikeholdsfond

Fond for
sikring av
husleie

246 467

600 000

246 467

600 000

1 715 280
250 848
1 966 128

Fond for
sikring av
lønnsforpliktelse
1 030 143
100 000
1 130 143

3 691 890
350 848
4 042 738
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Note 6 Egenkapital

Noter til regnskapet 2020
Note 7 Gaver og tilskudd fra private
2020
319 436
300 000
700 000
100 000
130 879
9 600
0
502 160
2 062 075

2019
1 983 952
0
678 750
100 000
0
37 700
30 000
839 280
3 669 682

Stiftelsen mottar meget betydelige gaver i form av matvarer mv. som utgjør hoveddelen av det som serveres
som måltider til de besøkende. Stiftelsen har i 2020 mottatt 7 782 kg med mat fra Matsentralen, i tillegg har
de mottak fra Coop Extra Håkonsgaten og Hjelle Bakeri. Ut fra en konkret vurdering anslås verdien av dette
til å være kr. 20,- per måltid. Med 25 108 registrerte måltid i 2020 estimeres det dermed en samlet verdi på kr
502 160,-.
Med henvisning til regnskapsloven § 3-2a om rettvisende bilde er dette inntektsført som gaver og
kostnadsført som annen driftskostnad. Det ytes også en omfattende og meget verdifull innsats av frivillige.
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 som noteinformasjon må det påpekes at det dreier seg om betydelige verdier.

Note 8 Ikke benyttede tilskudd / gaver
Stiftelsen har mottatt gaver og tilskudd i 2020 som ved årsslutt ikke var benyttet helt ut. Dette har
sammenheng med at flere av prosjektene har avvikende regnskapsår. Andel ikke benyttet gave/tilskudd blir
overført 2021. De tilskudd/gaver dette gjelder er:
Oversikt over ikke benyttet gave / tilskudd
Prosjekt aktiviteter for barn og unge
Fana Sparebank
Barne - ungdoms og familie-direktoratet
Stiftelsen Anna Jebsens Minde
BKK Julegavefond
Tilskudd mottatt prosjekt barn og unge
Andre tilskudd Bergen Kommune
Prosjekt frivillighetskoordinator
Kavlifondet
Andre tilskudd
Fasiliteter til rusfritt møtested
For mye tildelt tilskudd til prosjekter / tilbakebetalt i 2019
Sum

Stiftelsen Robin Hood Huset

2020

2019

40 396
0
0
0
51 172
214 326

70 162
86 667
100 000
40 000
53 564

175 000

175 000

69 120
550 014

525 392
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Stiftelsen har mottatt følgende gaver:
Pengegaver fra privatpersoner og selskaper
Stiftelsen Anna Jebsen Minde
Kavlifondet
BKK velferdskasse
Gaver materiell / fasiliteter
Donasjoner dekning materialkostnader
Gaver øremerket barn og ungdom
Gaver i form av matvarer
Sum andre gaver og tilskudd
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Medlemmer i
Den norske Revisorforening
Ansvarlige revisorer:
Knut Ivar Buck Bråthen
Statsautorisert revisor

Sivert Smedsvig
Statsautorisert revisor

Svein-Egil Rydland
Statsautorisert revisor

Til styret i Stiftelsen Robin Hood Huset

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Stiftelsen Robin Hood Huset sitt årsregnskap som viser et overskudd på NOK 350 848.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap avsluttet per denne datoen og noter
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det
kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av styrets beretning for regnskapsåret
2020, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors
oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi stiftelsen er forvaltet i
samsvar med lov stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.
Bergen, 8.mars 2021
Olstad Revisjon AS

_____________________________
Sivert Smedsvig
Statsautorisert revisor
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