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Helsesykepleierne Ingrid Oma Langeland (til v.) og Jannicke Erichsen opplever at barn og foreldre blir lettet og glade når de får tilbud om aktivitetskortet, som gir mulighet til å oppleve en rekke kultur- og

Helsesykepleieren traff barn som 
ikke hadde råd til kino eller en tur i 
svømmehallen. Så fikk hun en idé.
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skoler i Bergenhus og Årstad,
oppdaget hun store forskjeller
blant barna hun snakket med.

– Noen hadde mye og fikk
være med på mange aktiviteter,
mens andre hadde lite og var

viste at barn av foreldre med dår-
lig råd eller lav utdanning bruker
byens kulturtilbud og aktiviteter
i langt lavere grad enn andre
barn.

I 2016 ble det opprettet et akti-

effektene av denne type læring
og sosialisering.

Nå skal Bergen kommune tes-
te en ny ordning der skolens
helsesykepleiere får bestemme
hvilke barn som skal få gratis
aktiviteter.

Aktivitetskortet virker
BT skrev nylig om klasseskiller i
kulturlivet. Funnene i Bergen
kommunes barnefamiliepanel

foreldre som mottok sosialhjelp,
fantes det ikke noe tilbud, påpe-
ker helsesykepleier Langeland.

Det ga henne en idé.
– Jeg spurte først Nav om å få

dele ut kortet til andre barn som
trengte det, men fikk nei. Da kon-
taktet jeg Bergen kommune, sier
Langeland.

Da helsesykepleier Langeland
tok kontakt og lurte på hvordan
hun kunne få dele ut kortet ved

Da Ingrid Oma Langeland jobbet
som helsesykepleier på barne-

med på få ting, forteller Lange-
land.

Det bekymret helsesykepleie-
ren. Hun vet at barn som ikke får
delta på aktiviteter eller kulturtil-
bud, går glipp av både de positive

vitetskort for barn og unge. Akti-
vitetskortet tilbys i hovedsak
barn og unge under 18 år, med
foreldre som går på sosialstønad
fra Nav.

– For de barna som ikke hadde

Helsesykepleieren traff barn som ikke hadde råd til kino eller
en tur i svømmehallen. Så fikk hun en idé. 
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Det er ikke skrevet som et oppgjør. Jeg har ikke behov for noe oppgjør.
Marianne Marthinsen om metoo i hennes romandebut

og aktivitetstilbud gratis.

FAKTA

Aktivitetskortet til Ber- 
gen kommune

Kortet er for barn og unge  
i alderen 0–17 år.

·
Deles ut til barn i familier  
som mottar sosialstønad  
fra Nav, er tilknyttet Intro- 
duksjonssenteret for  
flyktninger, Barnevernstje- 
nesten for enslige mindre- 
årige flyktninger eller  
Krisesenteret for Bergen  
og omegn.

·

Skal bidra til at barn og  
unge fra økonomisk vans- 
keligstilte familier skal  
kunne delta på tilbud og  
aktiviteter i byen.

·

6500 kort ble utlevert ved  
forrige utdeling i 2021.

·
Helsesykepleiere tilknyt- 
tet skolehelsetjenesten  
har som et prøveprosjekt  
nå muligheten til å dele ut  
ekstra kort ved behov.

·

Noen av aktørene som  
inngår i aktivitetskortet:  
Ado, Akvariet i Bergen,  
Bergen og Hordaland tur- 
lag, SK Brann, Soltun  
hytte på Kvamskogen, Vil- 
vite, Fløibanen.

·

Kostnadene for kortet  
dekkes av kommunen og  
aktørene i fellesskap.

·

Mange familier 
reagerer med lettelse. 
Nå kan også deres 
barn bli med vennene 
på ting.

q

Ingrid Oma Langeland, 
helsesykepleier

med starten på et pilotprosjekt
for aktivitetskortet.

Pilotprosjekt når ut til flere
Derfor har helsesykepleiere ved
ulike skoler i Bergen startet med
å dele ut aktivitetskortet til barn
og unge som de mener trenger

skal utvides ytterligere, og at
også faste fritidsaktiviteter skal
inn i kortet.

Pantet flasker
Ved siste tildeling i 2021, fikk
6500 barn i Bergen dekket kost-
nader til fritidsaktiviteter gjen-
nom Aktivitetskortet til kommu-
nen.

Det er bra, men langt flere har
behov for hjelp, mener Monika
Schelander.

Hun har det frivillige vervet
som daglig leder i hjelpeorgani-
sasjonen KIL Fond Bergen
Omegn. De hjelper familier og
folk med dårlig råd.

– Utfordringen er at aktivitets-
kortet kun er for sosialstønadsfa-
milier. Andre familier, som også
sliter med å få endene til å møtes,
burde få samme tilbud, mener
Schelander.

Selv har hun pantet flasker for
å få råd til sin sønns bursdag, og
har god innsikt i hvordan det er å
ha økonomiske utfordringer.

– Hva kunne vært løst bedre?
– Det burde vært litt sling-

ringsmonn i de rigide reglene.
For eksempel burde en enslig for-
sørger med redusert inntekt og to
til tre barn, absolutt fått støtte i
form av et aktivitetskort.

– Treffer ikke helt blink
Robin Hood-huset er et møte-
sted, ressurs- og kompetanse-
senter for økonomisk vanskelig-
stilte i Bergen. Der jobber blant

behov, ble Rivedal umiddelbart
positiv.

– Helsesykepleierne kjenner
barna og ungdommenes verden,
uten å ha direkte innsyn i foreld-
renes økonomi. De er kompetent
til å vurdere hvem som har behov
for et slikt kort, sier Rivedal.

– Firkantet system
En fersk rapport, bestilt av Ber-
gen kommune, viser at kortet vir-
ker.

kulturtilbud.
Langeland bekrefter at de alle-

rede har fått gode tilbakemeldin-
ger fra mottakerne. Hun opple-
ver at flere barn får opplevelser
de ellers ville vært foruten.

– Mange familier reagerer med
lettelse. Nå kan også deres barn
bli med vennene på ting. De er så

annet Ellinor Engelstad med å
planlegge aktiviteter for barnefa-
milier.

Engelstad mener Aktivitets-
kortet er et effektivt tiltak isolert
sett, men er enig med Schelander
i at tilbudet ikke treffer helt
blink.

– Når kun de som mottar
sosialhjelp eller integreringsstø-
nad får kortet, vil andre med lav
inntekt gå under radaren. I til-
legg burde dette vært et tilbud til
alle barn som vokser opp i fattige
familier, ikke bare familier på
sosialhjelp.

Både Engelstad og Schelander
håper Aktivitetskortet blir til-
gjengelig for enda flere barnefa-
milier fremover.

Håper på permanent ordning
Nå skal pilotordningen med
utdeling fra helsesykepleiere
evalueres.

– Kulturetaten skal gjøre en
skikkelig evaluering av prosjektet
og legge frem et forslag til politi-
kerne med hva som skal til for at
denne ordningen kan bli en del
av den faste driften til Aktivitets-
kortet, forteller Rivedal i Bergen
kommune.

Det er helsesykepleier Lange-
land glad for.

– Det er viktig å utjevne for-
skjeller. Det gjør dette kortet.

I tillegg til å være kulturkonsu-
lent i Bergen kommune, er Rena-
te Rivedal kunstanmelder i BT.

glade for at kortet finnes – det gir
dem muligheten til å oppleve
noen av de mange kulturtilbude-
ne i byen.

– Barna blir kjempeglade. Og
foreldre er også veldig takknem-
lige, sier helsesykepleier Jan-
nicke Erichsen.

Rivedal håper at ordningen

«Aktivitetskortet gjør at flere
fattige barn deltar som publikum
på kultur- og idrettsarrangemen-
ter.»

Men både rapporten og en
undersøkelse viser imidlertid at
kortet ikke treffer mange nok.

– Det er et litt firkantet system
som ikke har nådd ut til alle med
et behov for kortet, innrømmer
rådgiver i Kulturetaten, Renate
Rivedal.

Langelands initiativ ble der-

Ap-topp skriver 
metoo-roman
Ap-politiker Marianne  
Marthinsen debuterer  
som romanforfatter.  
Boken «Selveier- 
sanger» handler om  
samliv, metoo og  
politikk og er inspirert  
av virkelige hendelser.

NTB

lertid at noen av bokens
karakterer er direkte basert på
ekte personer. Men boken,
som handler om metoo-opp-
gjøret i politikken, er inspirert
av virkelige hendelser, sier
hun.

– Det er ikke skrevet som et
oppgjør. Jeg har ikke behov
for noe oppgjør. Kanskje kan
man heller se på det som en
form for kommentar, sier
Marthinsen.

Marthinsen går i høst av
etter 16 år som stortingspoliti-
ker. Boken hennes utgis på
Aschehoug forlag i slutten av
september.

En av karakterene i boken
heter «Majesteten», en mann-
lig minister som tar seg til ret-
te blant damene, og som til
slutt må gå av, skriver NRK.

Marthinsen avviser imid-

Ap-politiker Marianne Marthinsen har en lang fartstid i politikken.  
Nå skriver hun en roman om metoo i politikken, en bok som er ba- 
sert på virkelige hendelser.
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20.000 så «I onde dager»

FILM: Tommy Wirkolas nye spillefilm «vant» sin første kinohelg.
Snaut 20.000 mennesker løste billett til «I onde dager». Dermed
var den suverent best i klassen, viser Filmwebs helgestatistikk.
På den neste plassene fulgte «Spirit Villhesten» (12.500) og
«Croods. En ny tid» (8500). Begge er animasjonsfilmer. Thriller-
komedien «I onde dager», skrudd sammen av den hjemvend-
te norske Hollywood-regissøren Tommy Wirkola, hadde pre-
miere fredag. I hovedrollene finner vi svenske Noomi Rapace
og vår egen Aksel Hennie. NTB

Aksel Hennie og Noomi Rapace leder an i thrillerkomedien «I onde  
dager».
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