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1 Innledning 
2021 ble som 2020 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 
fortsatt å være ekstra vanskelig på grunn av konsekvensene av pandemien.  

Mange 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 
en situasjon preget av nedstengninger, begrensninger, 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 i tråd med svingende 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, vedlikeholdt 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 også gjennom pandemiens andre år 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 et flerbruksrom som blant annet har vært benyttet til klesloft og 
fysiske aktiviteter som yoga og pilates.  

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 2021 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 2021 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. I perioder med innskjerpede smitteverntiltak har vi gjort 
tilpasninger for å holde åpent og gi et tilbud innenfor de gjeldende retningslinjene. 

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 2021 
 

3.1 Åpningstider 
Møtestedet Robin Hood Huset har vært åpent mandag-fredag fra kl. 9.30-kl.15.30, med 
unntak av helligdager. I tillegg har det vært arrangert familiekafé og utflukter i helger og 
skoleferier, med unntak av enkelte uker med særlig skjerpede smitteverntiltak, der 
gruppeaktiviteter ikke har latt seg gjennomføre. 

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. 

Familiekaféen har vært stengt store deler av 2021, men vi har økt opp aktivitetstilbudet i 
helger og skoleferier. Aktivitetene har dessverre måttet utgå enkelte uker i  2021 grunnet 
særlig skjerpede. Likevel 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. 

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 
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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 2021 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. Nøkkeltall for kjøkken og kafé i 
2021: 

 
Antall besøkende: 20879 
Maks besøkende på en dag: 130 
Snitt besøkende på en dag: 64 
Maks besøkende i uken: 600 
Snitt antall besøkende i uken: 310 
 

Antall frivillige i perioden: 110 
Antall nasjonaliteter: 47  
Aldersspenn: 18-69 
Kjønnsfordeling: 67% kvinner, 33% menn 

 Antall måltid servert: 29 103 
Snitt antall måltid per besøk: 1,4 
Snitt antall måltid i uken: 558 
 

 

For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2021, se Appendix A – Årsrapport 
2021 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 Kavlifondet om videreutvikling og 
finansiering av prosjektet. Frem til og med 2020 fullfinansierte Kavlifondet prosjektet, i 
2021 begynte Kavlifondet planlagt avslutning av prosjektet med reduksjon av tilskuddet, 
finansiering fra Kavlifondet avluttes per 1. april 2022. 

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 2021 har det vært svært utfordrende å arrangere norskkurs for vår målgruppe. Det har 
likevel vært drevet kurs med fysisk oppmøte og redusert kapasitet for å oppfylle gjeldende 
anbefalinger for smittevern. Det ble satt et maksantall på 10 elever per klasse og seks 
klasser i norsk – fordelt på nivåene A1, A2, B1 og B2 per semester. 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.  

Antall kurs i vårsemesteret: 6  
Antall kursplasser: 60 
Antall frivillige kursholdere: 13 

Antall kurs i høstsemesteret: 6 
Antall kursplasser: 60 
Antall frivillige kursholdere: 10 

 

I 2021 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 i 2020, 
eller fikk endrede oppgaver som følge av pandemien. I løpet av 2021 har en god del av disse 
kommet tilbake i frivillig arbeid hos oss.  
 

For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2021, se Appendix B – Årsrapport 
2021 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 EØS-
området. 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, 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. 

I 2021 er tiltaket sterkt preget av covid-19 og tiltak for å bekjempe smitten, noe som har 
krevd endringer i drift og ført til særskilte utfordringer for rådsøkende. Smitteverntiltakene 
har også satt restriksjoner i antall som kan oppholde seg på huset til enhver tid.. Dette er 
spesielt synlig i fordelingen av hvem som har benyttet seg av rådgivningstiltaket, men også 
i tema for rådgivningssamtaler og nødvendige tilpasninger av arbeidet.  

Mange offentlige og ideelle aktører har begrenset tilgangen til veiledning ved fysisk 
oppmøte under pandemien, og særlig har det vært begrensninger i tilgang til møter uten 
forhåndsavtale (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 
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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. 

De fleste som benyttet tilbudet i 2021 har hatt en form for tilknytning til arbeidslivet, men 
få har fast- eller fulltidsansettelse. Inntekten er ofte varierende og ustabil. 

2020 og 2021 har vært preget av samtaler med større omfang og tyngre tema enn tidligere 
perioder. En av grunnene til dette er at frivillige i større grad har bistått med enklere 
problemstillinger, hvilket frigjør kapasitet hos personalet til å prioritere tyngre saker.  

Det har vært et skifte mot flere borgere fra utenfor EØS som har benyttet 
rådgivningstilbudet i 2021. Dette henger sannsynligvis sammen med nasjonale og 
internasjonale tiltak mot covid-19 og følgene av dette. 

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 2021 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 2021, se Appendix C – Årsrapport 
2021 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 2021 har tiltaket blitt driftet med tilskudd fra Bufdir over nasjonal 
tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, samt tilskudd fra Gjensidigestiftelsen og 
Oluf Bjørneseth og hustru Marie Bjørneseth født Knudsens fond.  

I tillegg har Bergens kulturelle aktører bidratt betydelig i form av gratis og rabatterte 
billetter til diverse aktiviteter.  
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I 2021 har vi arrangert 117 familieaktiviteter, hvor 436 barn fra 257 familier har deltatt 
med 268 foreldre eller andre viktige voksenpersoner.  

Enkelte uker har det vært særlig strenge smitteverntiltak hvor tiltaket har vært nødt til å 
stenge ned. Familiekaféen har holdt stengt de tre første kvartalene i 2021 som følge av 
smittevernrestriksjonene. For å kompensere for bortfall av familiekafé og tacofredag 
utvidet vi helgeutfluktene slik at disse ble arrangert både lørdag og søndag, fortrinnsvis med 
samme aktivitet begge dager. Dette ga flere muligheten til å delta på våre ukentlige 
aktiviteter, tross antallsbegrensinger i smittevern. I tillegg har vi hatt vi økt fokus på å tilby 
og utforme aktiviteter som arena for nettverksbygging. Vi opplevde dette som et 
kjærkomment alternativ i en tid hvor mange tilbud er stengt. Ved inngang til 4. kvartal åpnet 
samfunnet fullt opp. Etter nøye overveielse besluttet vi å gjenåpne familiekafeen, men 
avvente med å gjenoppta månedlig fredagstaco til 2022. I perioden hvor familiekafeen var 
stengt har vi fått mange nye deltakende familier, som ikke har vært kjent med det ordinære 
tilbudet slik det har vært utformet tidligere. Det har derfor vært viktig å reintrodusere 
begge tilbud så tydelig som mulig, for å unngå misforståelser.  

I vårt sommerferietilbud for vanskeligstilte barnefamilier ble det planlagt og gjennomført 
tre til fire aktiviteter i uken sentralt i Bergen, samt et større sommerferieprosjekt hvor totalt 
49 familier fikk reise på en 4-netters ferie på Lone camping med innlagt heldags utflukt til 
Herdla. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra familiene, og mange poengterte at 
campingtilværelsen hadde vært en god kombinasjon av sosialt samvær, opplevelser og 
privatliv. 

For utførlig beskrivelse av gjennomføringen av tiltaket i 2021, se Appendix D – Årsrapport 
2021 for «Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset» og Appendix 
E – Prosjektrapport «Sommerferietilbud til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier 
Sommeren 2021». 

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. 

Våren 2021 arrangert vi en foredragsrekke i samarbeid med Jussformidlingen, en 
studentdrevet rettshjelpsorganisasjon tilknyttet det Juridiske fakultet ved Universitetet i 
Bergen. Målet med foredragene har vært å introdusere husvenner ved Robin Hood Huset 
for andre organisasjoner som de kan ha nytte av å oppsøke, samt gi grunnleggende 
kunnskap og svare på spørsmål om vanlige juridiske problemstillinger for våre husvenner. 
Følgende foredrag ble avholdt: 

12.mai: Trygderett 

 

27.mai: 
Forbrukerrett 

31.mai: Arbeidsrett 3.juni: Husleierett 
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8.juni: 
Utlendingsrett 

20.september: 
Mingledag 

  

 

Valgdebatt: I forbindelse med stortingsvalget høsten 2021 arrangerte vi en valgdebatt om 
temaet fattigdom og ulikhet i dagens Norge i samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO), 
Høgskulen på Vestlandet (HVL) og LO Bergen og Omland. Arrangementet fant sted 
1.september i lokaler hos HVL. 

Sosialpolitisk kafé: I forbindelse med FN-dagen arrangerte vi sosialpolitisk kafé om temaet 
«Integrering på gateplan» i samarbeid med Folkeakademiet Hordaland. I panelet satt Stina 
Ihle Amankwah fra Møhlenpris idrettslag, Osama Shaheen fra det norsk-arabiske 
tidsskriftet Der, og frivilligkoordinator Goran Indjic ved Stiftelsen Robin Hood Huset. 
Arrangementet fant sted den 24.opktober i vår kafé. 

Kime Gründerprogram: Representanter fra MIKS Ressurssenter for Integrering kom til 
Robin Hood Huset for å fortelle om Kime Gründerprogram. Dette er et opplæringsløp for 
personer med flerkulturell bakgrunn som ønsker å starte egen bedrift. Arrangementet fant 
sted den 27.oktober i våre lokaler. 

Dialogen med kommune, politikere og øvrig organisasjonsliv i 2021 har vært tett. Formålet 
har vært å gi oppdateringer på situasjonen for økonomisk vanskeligstilte i Bergen under 
pandemien.  

Personalet har uttalt seg til media på vegne av stiftelsen i 13 saker i 2021. I tillegg har 
stiftelsen vært omtalt i en rekke avissaker knyttet til fattigdomsproblematikk i 2021. 

I 2021 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. 

Prosjektleder for råd og veiledningstiltak deltar i Nettverk for migrasjon og fattigdom 
sammen med representanter fra andre ideelle organisasjoner som jobber innenfor samme 
felt. 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.  

 

3.4 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. 
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4 Økonomi 
Stiftelsens virksomhet har gjennom de siste ti 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 2021 beløp de totale driftsutgiftene 
seg til 7 405 935, 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, Gjensidigestiftelsen og andre private bidragsytere. Da vi gikk inn i 2021 
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 
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. 

Bufdirs bevilgning til stiftelsens arbeid for barn og unge og betydelige bidrag fra 
Gjensidigestiftelsen og Oluf Bjørnseth og hustrus fond på til sammen 325 000 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. For 2022 er Robin Hood Husets fritidstilbud 
og ferietilbud rettet mot vanskeligstilte barnefamilier innstilt som henholdsvis nummer 31 
og 51 på Bergen kommunes prioriteringsliste ovenfor Bufdir og det er betydelig usikkerhet 
rundt tiltakets finansiering i kommende prosjektperiode. Tilbudet om familieferie vil 
dessverre måtte legges ned da vi ikke anser det som sannsynlig at vi får tilskudd fra Bufdir 
til dette for 2022. 

Stiftelsen har i 2021 mottatt 417 254 kroner i 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 2021 oppnådd et 
positivt driftsresultat på 323 397 kroner, som 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, 
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Forord 
  
2021 har vært nok ett utypisk år. Covid-19 har i stor grad, som i 2020, preget 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. For Robin Hood Huset 
har det vært viktig å kunne holde åpent og sikre 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 
har smittevernstiltakene vært godt synlig i kjøkken og kaférommet i de gjeldende periodene 
med restriksjoner. 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 åpne hele året samtidig som vi 
også har vært tydelig på å opprettholde gjeldende retningslinjer for smittevernstiltak. 
  
På grunn av en varierende smittesituasjon og tiltak, så har antall sitteplasser variert fra 43 – 16 
og avstand og bruk av munnbind har variert etter gjeldene restriksjoner og anbefalinger. Vi har 
fortsatt det økte fokuset på renhold og beholdt tilgangen til desinfeksjon av bord og hender. I 
fjerde kvartal ble smitteverntiltakene innskjerpet igjen, og tiltak som registrering av gjester for 
smittesporing, påbud med munnbind og 1 meters avstand ble gjeninført etter en kort periode 
med normal drift. 
 
Samtidig ser vi at 2021 har vært ett år der kafeen 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.  
 

  
  

14.01.2022, Bergen 
 

Tom Jari Pakkala 

Tiltaksleder for kjøkken og kafé 
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Kjøkken og kafé - mål og delmål:   
   
Det overordnede formålet med kjøkken og kaféarbeidet er å være en åpen møteplass som er et 

pusterom på veien for mennesker som lever i en økonomisk vanskelig situasjon. Arbeidet har to 

hovedmål med tilhørende delmål.   

 

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 
1.5 Ny tiltaksleder i januar og september 
1.6 Planlagte samarbeid og arrangementer 

 

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 2021:    
 
Antall besøkende: 20879 
Maks besøkende på en dag: 130 
Snitt besøkende på en dag: 64 

Maks besøkende i uken: 600 
Snitt antall besøkende i uken: 310 

Antall måltid servert: 29103 
Snitt antall måltid per besøk: 1,4  
Snitt antall måltid i uken:558  

    
Antall frivillige i perioden: 110 

Antall nasjonaliteter: 47  
Aldersspenn: 18-69 
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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 ønsker at våre gjester skal oppleve kvalitet i måten maten er tilberedt og presentert på. 

Kjøkkenet bruker tid på å sørge for ett godt og næringsrikt tilbud til enhver tid, og yte god og 

vennlig service. Presentasjonen er viktig for å skape en opplevelse for våre husvenner som 

tydeliggjør at Robin Hood Huset sin kafe ikke bare er ett sted man drar for å bli mett, men og ett 

sted som måler seg med kommersielle tilbud. Selv om vår mat og drikke er gratis, skal det ikke 

gå på bekostning av kvaliteten på tilbudet. Vi serverer hver morgen havregrøt med tilbehør, og 

nytt av året er at vi til enhver tid etterstreber å servere brødmat med variert pålegg. I tillegg 

bakes det surdeigsbrød og andre bakverk om tiden strekker til. Hver dag er det og ett tilbud av 

dagsferske avviser som BA, BT, Klassekampen, Dagens Næringsliv og Aftenposten. 

 

Evaluering av måloppnåelse og veien videre 
Tiltaksleder og de frivillige på kjøkkenet har gjennom 2021 servert næringsrik og 

appetittvekkende mat, presentert på en innbydende måte. Det er høyt fokus på ett variert og 

sunt tilbud, og vi etterstreber å alltid ha ett alternativ til for eksempel de av våre husvenner som 

ikke spiser kjøtt eller de med cøliaki eller laktoseintoleranse. Kaférommet er vakkert innredet i 

materialer av høy estetisk kvalitet, og aviser har vært tilgjengelig gjennom hele perioden. Det er 

tilgjengelig en gitar som bidrar til positive musikalske innslag og spill til de som for eksempel vil 

ta seg ett parti sjakk. 

Kaférommet har imidlertid vært sterkt preget av gjeldende smittevernsrestriksjoner, som igjen 

har påvirket opplevelsen. I kafeen har det under de strenge smitteverntiltakene kun vært lov å 

oppholde seg 16 gjester til enhver tid for å sikre avstand mens man spiser, og har det kommet 

det flere blir de bedt om å komme tilbake senere, eller få med seg mat til å spise ett annet sted.  
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Det er satt opp bånd ved inngangen som fører gjestene til disken for registrering, og vi tilbyr 

munnbind til alle besøkende. I tillegg er det håndsprit tilgjengelig ved to stasjoner i inngangen 

og ved serveringsdisken, og en dispenser med spritservietter slik at gjestene og kan desinfisere 

plassen sin før og etter besøk. 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 

smitteverntiltakene. I vår daglige praksis ser vi at behovet for et godt oppholdsrom, sosiale 

møter og utveksling av erfaringer er viktigere for våre husvenner enn øyeblikksbehovetbehovet 
for mat. Selv om pandemien har endret hvordan vi kan være sosiale med hverandre, har den 

også vist 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 fokusert på å tilby middag til flest mulig 

med begrensing på hvor lenge man kan sitte og tilbud av matvarer til å ta med hjem. 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. 
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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. 

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 2021 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, og heller latt de bruke 2. etg som pauserom. 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 2021, mot besøkstall per kvartal i 2020. 
 



Kjøkken og kafé på Robin Hood Huset - Årsrapport 2021        Side 8 av 19 
 

 
 
 
 

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 varierende hvor mange frivillige vi kunne ha på kjøkkenet basert på gjeldende 
restriksjoner og for å sikre forsvarlig opphold ved arbeid. Vi har forsøkt å holde det på 4-5 
frivillige i tillegg til tiltaksleder, hvor de har jobbet hele dager eller byttet med en annen halvveis 
i skiftet. Vi ønsker at de fleste frivillige skal jobbe hele dager for å redusere antall mennesker 
som er i kontakt i løpet av dagen. 
 
Det har vært en reduksjon av antall frivillige som har kunnet være på kjøkkenet gjennom 2021 
for å sikre forsvarlig avstand mellom personalet på kjøkkenet. For å kunne jobbe sikkert er det 
hengt opp ekstra pleksiglass mellom produksjonsbenkene, og pålagt bruk av munnbind. 
 
Tiltak for å nå delmålet  
Hver morgen har tiltaksleder for kjøkken og kafé morgenmøte med de frivillige hvor de i 

felleskap 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 2021 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.  
 
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. Frivillighetskoordinator og kjøkken og kafe-

leder samarbeider tett om å sette sammen team som utfyller hverandre og spiller på hverandres 

styrker. 
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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 2021 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 
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 2021 var i et aldersspenn fra 18 til 69 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.  
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. Det er etablert seg noen 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 for for eksempel samarbeid om skolearbeid 
eller drive idrett. 
 
Morgenmøtet tjener en viktig funksjon da det styrker felleskapet blant dem som jobber på 
kjøkkenet og er en viktig arena for at de frivillige skal få medbestemmelse og 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.  
Den praktiske utførelsen følges opp av tiltaksleder som har kokkefaglig bakgrunn, og hjelper til 
med å løse matlagingen på en praktisk og hygienisk best mulig måte. Det settes fokus på blant 
annet å jobbe best mulig ergonomisk og læring av arbeidsmåter og teknikker som er nyttig i 
produksjon av større volum av mat enn man gjerne er vant til fra før. 
 
Igjennom våre kontakter i serveringsbransjen har vi etter forespørsel fra restauranter som 

trenger ansatte og på eget initiativ hjulpet tre frivillige ut i lønnet arbeid i kantine og på kafe`. 

Dette er noe som jobbes aktivt med igjennom å pleie eksisterende nettverk i serveringsbransjen 

og ta kontakt med nye. Vi tilbyr og frivillige jobbsøkende om å bruke oss som referanse og lager 

attest på forespørsel. Innen jobbsøkerfeltet kommer vi med råd og veiledning, informerer om 

arbeidskultur og forventninger fra en potensiell arbeidsgiver. 

På grunn av smittevern har vi i 2021 ikke arrangert så mange frivilligsamlinger eller lunsjer 
som vi kunne ønske. Tidligere har det vært arrangert samlinger med fokus på sosialt samvær og 
å bli bedre kjent, og hvor 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. Tiltaksleder for kjøkken og frivillighetskoordinator planla og 
inviterte til en samling når det var opphold i restriksjonene, men rakk ikke å avholde den før 
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nye restriksjoner tredde i kraft. Så snart det er trygt vil vi gjenopprette frivilligsamlinger og 
frivilliglunsjer.  
 
For å gjøre kjøkkenarbeidet best mulig for de frivillige har tiltaksleder hatt ekstra fokus på riktig 

ergonomisk arbeid. Det er kjøpt inn avlastningsmatter til å stå på etter innspill fra frivillige, og 

tiltaksleder rettleder i forhold til potensielle tunge løft, arbeid i oppvaskavdeling og fokus på å 

jobbe med senkede skuldre. Vi legger og til rette for å få tid til å øve på riktig kutteteknikk, for 

eksempel ved bearbeiding av grønnsaker. 

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 første nedstengelse i 2020 har åpningstidene til Robin Hood Huset blitt redusert med 

opptil en og en halv time, og har nå en åpningstid som strekker seg fra 09:30-15:30. 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 møter med informasjon om smitte- og 

tiltakssituasjonen, samt evaluering av egne tiltak. 

Sitteplassene i kafeen har variert fra 43 til 15 for å imøtekomme de gjeldende restriksjoner og 

legge til rette for å imøtekomme disse. Det har naturlig nok også endret det visuelle uttrykket og 
det fysiske oppsettet i kaferommet, og de ulike bordene har som oftest måtte være mindre 

sosiale enheter.  

Når det ikke er ledige sitteplasser i kafeen har gjester blitt bedt om å komme tilbake senere, 

vente til det blir ledig eller få med seg mat hjem. Tiltaksleder holder i samarbeid med de 

frivillige ett ekstra godt øye med gjestene og passer på at bruk av munnbind og å holde avstand 

blir opprettholdt. 

Det er økt tilgang til desinfeksjonsmiddel. Ved inngangsdøren til huset, i inngangen til kafeen og 

ved serveringsdisken er det tilgjengelig hånddesinfeksjon som gjestene oppfordres til å bruke. 

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 m.m. er flyttet inn på kjøkkenet og all servering skjer fra 

kjøkkendisken. Slik minimeres kontaktpunkter hvor gjester berører de samme overflatene.  

Når det ikke har vært strenge restriksjoner og vi har kunnet opprettholde normal drift, har vi 

beholdt noen av tiltakene som tilgjengelig håndsprit, tilgjengelige spritservietter og anbefaling 

av bruk av munnbind når det ikke kan opprettholdes en meters avstand. Dette for å 

opprettholde tryggheten mange av våre husvenner og frivillige finner i disse tiltakene. For å gi 

en følelse av en normal hverdag, gjorde vi noe av selvbetjeningen tilgjengelig igjen. Dette satt 

gjestene pris på og lettet noe av arbeidet i kafeen. 

De periodene hvor det har vært pålagt legitimering, registrering av navn og nummer for 

smittesporing har vi etterkommet dette. Kaféen på Robin Hood Huset er tydelige på at vi følger 

smittevernstiltak fra myndighetene, og fortsetter å føre registreringslister så lenge dette er 
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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 mens det har vært 

innført andre restriksjoner. 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, spesielt når samfunnet har stengt ned.  

Det har vært påvist ett tilfelle av smitte blant de ansatte. Nærkontakter ble da raskt informert og 

sendt hjem for karantene og testing. Ingen videre smitte ble påvist positive. Flere av de ansatte 

har ved milde symptomer eller mistanke om smitte testet seg for covid-19, og det har vært en 

klar oppfordring til både ansatte og frivillige om å holde seg hjemme ved symptomer eller 

mistanke om smitte. Vi evaluerer smitteverntiltakene som vellykkede så langt, og nødvendige 

ved høyt smittetrykk.  

Samtidig er vi bevisste på at smittevernstiltakene er et direkte inngrep i mye av det kafeen 

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. 
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1.5 Ny tiltaksleder i januar og september 

2021 har vært en hektisk periode med ny tiltaksleder preget av en høy læringskurve, ny 

arbeidshverdag og mange regler, forskrifter, rutiner, restriksjoner, ansikt og navn, å sette seg 

inn i. Mye tid har blitt brukt til å bli bedre kjent med hele ansattgruppen, de forskjellige 

kollegaers oppgaver og roller. Tiltakslederen ble tatt godt imot og har siden første dag følt seg 

trygg på få nødvendig støtte av stødige fagfolk i tilvenningsperioden. Samtlige ansatte inngår i 

en innbyrdes symbiose og spiller ofte en viktig rolle i hverandres arbeidsoppgaver. Slik er det 

også med arbeidet på kjøkkenet, og kaféen for øvrig. Driften av kaféen krever tidvis at man kan 

spille på sine kollegaer, som avløser, og styrker bemanningen ved behov. Dette bidrar til at 

ansattgruppen ofte jobber tett på hverandre og blir fort godt kjent med hverandre. Dessuten har 

morgenmøtene i kaféen bidratt sterkt til følelsen av å være inkludert hos den nye tiltakslederen. 

I tillegg til de ansatte, utgjør de frivillige den største gruppen mennesker tiltakslederen 

samarbeider tett med i løpet av arbeidshverdag, og fokuset har vært å bli kjent med samtlige 

som godt sommulig, og det av forskjellige hensyn. Det er ønskelig for tiltaksleder å sikre at 

samtlige frivillige føler seg trygg på den nye tiltakslederen og at det er lav terskel i 

frivilliggruppen til å ta kontakt ved behov og ønsker, slik at alle blir hørt. Frivilliggruppen på 

RHH er en allsidig gruppe og dette har krevd noe tid for tiltaksleder, da man har brukt 

forskjellige metoder og forskjellig mengde tid til å komme i ‘posisjon’ til den enkelte. I noen 

tilfeller holdt det med å ta n kopp kaffe om morgenen, andre fungerer best å prate mens vi 

jobber. 

Den tredje, største, og kanskje den viktigste gruppen mennesker som tiltakslederen møter på 

daglig basis, er Robin Hood Huset sine husvenner. Husvenner er den adopterte betegnelsen på 

personene som benytter seg av RHH sine tilbud og tjenester på huset, inkludert kafébesøkende. 

Mange av husvennene er stamgjester på kaféen og anser på mange måter kaféen og Huset som 
sitt andre hjem. Av den grunne er det med fordel at ny tiltaksleder også blir et positivt og kjent 

syn i husvennenes hverdag. Tiltakslederen har også en funksjon som miljøarbeider, som 

gjennom sine relasjoner og den sosiale kapitalen, som han opparbeider gjennom den daglige 

interaksjonen med husvennene, kan ha en betryggende, stabiliserende og korrigerende rolle, 

samt på flere måter fungere som en brobygger til en viss grad, mellom ansatte og 

frivilliggruppen, men særlig husvenner imellom, og ikke minst mellom de frivillige og 

husgjestene. Det siste punktet inkluderer også funksjonen kaféen har som resepsjon for huset 

for øvrig, da mange mennesker som oppsøker huset for første gang, henvender seg i 

serveringsskranken til kaféen for informasjon om tilbud på huset for øvrig. 

Som et sentralt ledd i etableringen av denne type kontakter og relasjoner, har det vært å 

tilbringe tilstrekkelig med tid med den avtroppende tiltakslederen, samle vedkommedes 

erfaringer, visjoner og mål, samt få hilse på de enkelte, og få et innblikk i de diverse miljøer og 

brukergrupper som er representert blant både husvennene og de frivillige som er aktive per 

dags dato RHH. Dessuten har det vært nyttig å bruke tiden i lag for å få fatt på eksisterende 

rutiner og reglement vedrørende dokumentering, renhold, matproduksjon og -håndtering. 

1.6 Planlagte samarbeid og events 
Samarbeid med ideelle organisasjoner  
Vi opplever tidvis behov for tettere dialog med ideelle organisasjoner i byen som driver med 

matutlevering og servering, og da med særlig fokus på fortløpende dialog og oppdateringer, 

samt bedre samkjøring av tiltakene, spesielt på helligdagene. Det bør med fordel inviteres til 

nettverksmøte med noen av de sentrale aktørene med disse temaene på agenda. Dette er viktig 

for å sikre at ressursene blir benyttet på best mulig måte, samt for å tilrettelegge for bedre 

utnyttelse av hverandres styrker og en gjensidig samkjøring i dette arbeidet, eksempelvis 
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vedrørende røde dager, når de fleste av tjenestene holder stengt, ser RHH et behov for å sikre et 

minimumstilbud til mange i vår felles brukergruppe. Dette er noe av grunnen til at kaféen på 

RHH har holdt åpent de fleste røde dager, og planlegger det same også i påsken.  

Samarbeid med serveringsbransjen  
Vi ønsker å etablere tettere samarbeid med serveringsbransjen i Bergen, for øvrig, organisere 

og gjennomføre pop-up eventer i kaféen med bl.a. gjestekokker fra lokale, små og store, 

spisesteder i byen, eksempelvis én dag i måneden. Det foreligger også konkrete planer om 

arrangementer og felles aktiviteter med diverse samarbeidspartnere i kaféens fasiliteter, i 

nærmere fremtid. Noen av disse er listet nedenfor:  

a. “Sjømatdagen” har vært tema i dialogen med Amanda Bahl fra Smaken av kysten og Matarena 

AS, mot slutten av dette kvartalet. Det ble gjennomført en “Sjømatdag” i kaféen den 12. april, i 

kjølvannet av Sjømatfestivalen i Bergen som fant sted 11.-13.mars i år. 

(https://bergensjomatfestival.no/). Smaken av kysten stod også bak en fiskeauksjon som ble 
gjennomført på Fisketorget, og RHH ble kontaktet da det ble besluttet å donere overskuddet fra 

auksjonen til RHH. Der er et gjensidig ønske om å se på muligheter for å arrangere flere 

tilsvarende begivenheter.  

b. Gjestekokkopptredener – som et ledd i å øke synligheten av det arbeidet som blir gjort på 

RHH og i kaféen spesielt, samt øke matopplevelsen og skape et dynamisk og levende kafémiljø, 

både for husvenner og de frivillige, har vi som mål å få til én dag i måneden der kaféen får besøk 

av månedens gjestekokk, som får lov å sette sammen sin egen meny utfra de tilgjengelige 

ressursene. Det ansees som nyttig å satse på slike kulturelle begivenheter, ikke minst fordi det 

vil styrke samarbeidet og nettverket til kaféen, med andre aktører i serveringsbransjen og 

næringslivet, for øvrig. Som et nødvendig følge av dette, blir RHH sitt arbeid også bedre profilert 

i samfunnet utover selve bransjen.  

c. Insekter endrer matverden – alt peker mot at insekter, som proteinkilde lengre nede i 

næringskjeden, blir et stadig vanligere innslag i vår hverdagskost i tiden som kommer, og RH-

Kaféen har et ønske om å bidra til å sette fokus på dette ved bl.a. å arrangere en spennende og 
lærerik dag med insekter som mat som tema, invitere relevante personer med kunnskap og 

evne til formidling ovenfor både de ansatte, de frivillige, men ikke minst, også våre husvenner.  

d. Åpen kafékveld - Sist, men absolutt ikke minst, på listen over planlagte aktiviteter fremover, 

er å finne passende form og innhold for å holde kaféen åpent én ettermiddag i uken, i tillegg til 

eksisterende åpningstider. I forslagskassen har vi mottatt tre lapper der samtlige spør om å få 

pensjonistkaféen tilbake, og i dialog med pensjonistene blant våre husvenner, kommer det fort 

frem at veldig få av dem som pleide å bruke kaféen tør det lenger, både pga færre sitteplasser, 

men også fordi en del av dem føler seg overkjørt av den yngre, ofte utenlandske populasjonen. 

Under årets første husmøte ble dette drøftet ytterligere, og flere gode forslag ble da fremmet. 

(les gjerne eget referat fra møtet) Det gjenstår en del forarbeid, men målet er å ha oppe og gå en 

åpen ettermiddag i uken, med et tilbud som i størst ulik grad gjenspeiler behovene blant våre 

husvenner, og brukergruppen for øvrig. 

e: I forbindelse med FN-dagen Søndag 24 Oktober arrangerte Robin Hood Huset en samling 

hvor det ble servert internasjonal tapas og organisasjoner som jobber med integrering og 

inkludering kom med informasjon og tok imot spørsmål. 

f: I November ble det arrangert «Gode måltider med naboen» i samarbeid med Bergen 

Kommune. Dette var ett tilbud til de over 65 som er gratis og foregikk over to kvelder med 

temaene asiatisk mat og mat fra Middelhavet. Her fikk vi god hjelp av kunnskapen til vikarkokk 
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Ingrid Eidså og to av våre frivillige fra Taiwan og Japan til menysammensetting og 

gjennomførelse. 

g: Foruten den daglige driften av kjøkkenet og kaféen, har vi klart å gjennomføre en ganske stor 

aktivitet inne på husets første etasje. Kaféen hadde TV-teamet til Norge Rundt på et 

heldagsbesøk mandag 22.3.2021, en svært hyggelig begivenhet som har gledet både de ansatte, 

de frivillige, men også vært et spennende innslag i hverdagen til mange av våre husvenner. Det 

ble gjennomført flere drøftings- og planleggingsmøter i forkant innad i gruppen, med 

fortløpende dialog mellom både de ansatte, aktuelle frivillige og NRK. Deres besøk resulterte i 

en hel episode ble spilt inn inne på kjøkkenet til RHH. Episoden til Norge Rundt, som ble vist på 

NRK1 fredag 26.3.2021, kan sees her i sin fulle lengde: 

Norge Rundt – Omsorg og god mat – NRK TV 

 

 

 

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.  
 

https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/2021/DVNR04001221/avspiller
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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 ukebudsjett 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  
Tre dager i uken hentes det varer hos Coop Extra Håkonsgaten, og det mottas ukentlig varer fra 

Matsentralen avd. Vestland. I 2021 har vi og mottatt donasjoner fra grossister som Unilever, og 

en rekke restauranter, butikker og bedrifter som har måttet stenge ned eller avlyse på kort 

varsel grunnet smitteverntiltak. Varene vi har mottatt har vært en blanding av datovarer, 

overskuddsvarer og varer med skjønnhetsfeil, i tillegg til bestilte julebuffeter, påsmurt brødmat 

og lunsjpakker. 

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. 

I 2021 har vi fortsatt med å servere varmmat hver dag, da det frikjøper til 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 god og variert mat på et svært begrenset budsjett. I 2021 har vi 

servert 29103 måltider laget av overskuddsmat. Kjøkkenbudsjettet er på kr 1000,- pr uke som 

kan brukes til matvarer og vi kan derfor si trygt at hoveddelen av maten som produseres på 

Robin Hood Huset er matvarer som ellers ville blitt kastet. Hovedvekten av råvarene våre er 

levert av Matsentralen avd. Vestland. Tabellen nedenfor viser mengden mat vi har reddet, og vår 

egen telling på antall porsjoner servert i 2021. Det er ikke medregnet varer som vi har gitt 

videre i porsjonene. Dette er ting som god morgen youghurter, proteinbarer, diverse 

drikkevarer, hel frukt m.m. 

 

Overskuddsmat fra Matsentralen 2021: 
 

Vekt 21280 kg 
Måltid 29103 
 

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, og det har vi løst 

ved å gi de varene vi ser vi ikke får brukt eller lagret videre til gjestene i kafeen, og justert 

mengdene vi bestiller etter behov. 
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I 2019 ble det servert 56.000 måltider og i 2021 29103. Vi ser altså en nedgang i antall 

porsjoner, mye grunnet begrenset kapasitet med restriksjoner. Basert på perioden i 2021 uten 

begrensninger og tidligere tall kan vi anslå lignende tall når vi er tilbake i normal drift. Vi må 

derfor være bevisste på å vedlikeholde samarbeidsavtaler til tross for endret drift. 

 

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. 
 

Tiltak for å nå delmålet  
I 2020 ble det videreutviklet og kvalitetssikret praksis rundt de skriftlige rutinene som ble 

nedskrevet etter kurs i matsikkerhet i 2019. Rutinene sikrer ett oversiktlig og forutsigbart 

system for matsikkerhet i henhold til renhold, allergener, temperaturer og datostempling. I 

tredje kvartal fikk vi inn det digitale Ik-mat systemet Esmiley. Her er det lagt inn renholdsplan 

for kjøkkenet som beskriver utførelse og hyppighet av renholdsoppgaver, og føring av 

temperaturer for kjøl- og fryselager, registrering av temperaturer ved produksjon og varmhold 

av varmmat og nedkjøling av mat.  

Her finner man og en god oversikt over den kunnskapen man må ha ved håndtering av mat, 

varemottak, lagring, oppvarming og varmholding, merking og allergener, personlig hygiene, I 

tillegg til muntlig opplæring av de frivillige på kjøkkenet inviteres de til å lese relevante 

dokumenter og gjøre seg kjent med ett digitalt ik-mat system. 

 
Evaluering av måloppnåelse og veien videre  
Vi vil fortsette de gode rutinene for matsikkerhet, og det er viktig at rutinene for matsikkerhet 
ikke er avhengig av at tiltaksleder er på kjøkkenet og at alle med kjøkkenansvar ser til at de 
frivillige produserer mat i tråd med rutinene. Det jobbes og med ett opplæringshefte for arbeid i 
kaféen som vil gi basis kunnskap om personlig hygiene, håndvask, håndtering av forskjellige 
råvarer slik at man stiller bedre forberedt til første dag på jobb i kafeen. Til det daglige 
renholdet ved endt arbeidsdag skal det utarbeides en oversiktlig vaskeliste som alle kan bruke 
aktivt og krysse av på utført oppgave. Denne listen vil hjelpe alle å få oversikt over hvilke 
områder som skal vaskes, øke forståelsen for renhold og være en god øving på å lese norsk for 
de som har språktrening som en del av motivasjonen for arbeid i kafeen. 
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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 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. Tilbudet blir gitt 

når det ikke er ledige sitteplasser eller ved feilberegning i produksjonen. 

Vi serverer havregrøt med tilbehør hver dag fra kl 09:30 til 13:00, og brødmat og frukt etter 

tilgjengelighet. Fra kl 13:00 serveres det varmmat, salat, frukt og dessert. Måltidene vi serverer 

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.  

Evaluering av måloppnåelse og veien videre  
I løpet av 2021 har kafeen ved Robin Hood Huset servert 29183 måltid til 20.879 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. 
 
Varene vi får i vår ukentlige leveranse fra Matsentralen avd. Vestland sørger tiltaksleder for å 
lage en plan for, slik at vi får spredt utvalget best mulig over den kommende uken. Det skrives 
da en foreløpig meny og frukt og grønnsaker vurderes etter holdbarhet og hva som bør serveres 
først og sist. 

 

Delmål 2.4: Inspirere frivillige til å bli kunnskapsleverandører i 

matlagingen 
I løpet av 2021 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 
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arbeidsoppgaver og ikke vil trives med å ha ansvar for smakskomponering. Det er rom for begge 
leirer på kjøkkenet til Robin Hood Huset.   
 

 
   

 
Tiltak for å nå delmålet   
På morgenmøtene og 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, og mottar veiledning og støtte av tiltaksleder med kokkefaglig bakgrunn. Vi planlegger 

og lengre frem i tid, og legger til rette for at frivillige som vil kan lage mer kompliserte og 

tidkrevende retter. Under arbeid hjelper vi hverandre og deler erfaringer om for eksempel 

hvordan jobbe best ergonomisk riktig, vi tar oss tid til å øve på riktig kutteteknikk, prater om 

kosthold, ernæring og matkultur fra forskjellige land og regioner. 

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 2022 
Det fremste ønsket for driften av kjøkken og kafé 2022 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 2021 vil Robin 

Hood Huset følge myndighetenes anbefalte smittevernstiltak og tilpasse driften til å møte disse. 

Et ønske for 2022 er å utforske potensialet i endrede åpningstider. I 2021 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. 
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Etter endringer i personalsituasjonen og en del vikarierende/delte løsninger på bemanningen i 

kafeen, ble Tom Jari Pakkala ansatt som ny tiltaksleder i kafeen i tredje kvartal. Han har 

kokkefaglig bakgrunn med lang fartstid fra restaurant, kantine og catering både til lands og til 

vanns. Tom har en oppriktig interesse for å få frem det beste i både mennesker og mat, og 

ønsker å videreutvikle driften og tilbudet i kafeen.  
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Forord 
 
Året 2021 er over, og vi går lysere tider i møte. Solen fyller de regntunge gatene i Bergen, og 
vaksinasjonen har vært vellykket i stor grad, og det signaliseres disse dager om en gradvis 
gjenåpning, og veien ut av hverdagen under restriksjoner, som har preget driften av Robin Hood 
Huset, inkludert frivilligheten. Regjeringen har kommet med en gjenåpningsplan for Norge frem 
mot sommeren, og snart – veldig snart – kan vi være flere mennesker samlet igjen. Snart kan vi 
kanskje samle alle våre flotte frivillige til en stor vårfest og takke for den uvurderlige innsatsen 
de la ned i 2021 og som muliggjør vår eksistens.  
 
Vi har utvidet våre åpningstider, skal sette i gang med kveldsåpent rett etter nyttår og vi har tatt 
imot mange nye frivillige i teamet vårt i år.. Hver dag sørger vi for varm og næringsrik lunsj i 
kafeen vår. Selv om det har vært få frivillige på jobb i begynnelsen av året, har dette muliggjort et 
tettere bånd mellom de frivillige som arbeider sammen, samt mer tid til oppfølging og 
ivaretakelse av den enkelte frivillige. Antallet frivillige ble økt i takt med økende behov og antall 
besøkende husvenner. Mot slutten av året har vi vært tilnærmet på samme nivå 
bemanningsmessig der vi har pleid å være før pandemien.  
 
I tillegg arbeider flere frivillige på flere arenaer på huset, flere er engasjert som PC-verter og vi 
har hatt en CV- og jobbsøkerhjelp to ganger i uken, store deler av året.. Med økt kjennskap til 
huset og arbeidet som gjøres av de frivillige, følger det også større eierskap og mer tillit og ansvar 
blant de frivillige. Dette er noe vi ser at flere av de frivillige trenger og som de også vokser på. 
Norskkursene som startet opp både på vår- og høstsemesteret har gått som normalt, foruten to 
uker med nedstenging i januar – riktignok med færre elever i hver klasse. Av smittevernhensyn 
ble det besluttet at klassestørrelsen på 10 elever per gruppe fra høsten 2020 ville bli videreført, 
også i 2021. Dette ble også gjort for kursene i engelsk og spansk. 
 
Språkkursene ble satt i gang i høst 2021 igjen, med videreført øvre grense på 10 elever. Siden 
høst 2021 arbeider vi også med oppstart av seniorkafé, turgruppe for seniorer og vi behandler og 
vurderer fortløpende innkommende forslag og idéer, særlig fra våre husvenner. Perioden etter 
gjenåpningen har også bydd på en del utfordringer, og ikke minst når vi nå er på vei inn i 
influensasesongen, har sykefravær skutt til værs, både blant ansatte og de frivillige. Det vært 
vanskelig å tenke seg tilbake til en tid uten munnbind, pleksiglass, avstandsregler og håndsprit – 
tiden før 13. mars 2020. En tid der verken de frivillige eller ansatte måtte påta seg rollen med å 
være koronapoliti, minne husvenner om påbud og regler. Samtidig så vi med stor forventning mot 
en annen hverdag. En hverdag hvor de frivillige møtes med håndtrykk og klemmer. En hverdag 
hvor besøkende kan sitte tett sammen i kafeen, og hvor kursene kan ta imot større grupper av 
elever. Utpå sensommeren kunne vi endelig øyne et håp om at denne hverdagen ikke er så altfor 
langt unna nå. 
 
Den 25. september kom den store gjenåpningsdagen, samfunnet ble gjenåpnet etter halvannet år 
med strenge restriksjoner og reduserte friheter. Endelig kunne vi fylle opp kaféen, lette på 
begrensinger, rekruttere flere frivillige og sakte begynne å blåse liv i aktivitetene som hadde vært 
lagt på is siden mars i fjor. 
 
Siden gjenåpningen har vi vært vitne til en mye hyggeligere atmosfære, glede og lettelse blant 
både våre ansatte, frivillige og ikke minst våre husvenner. Samtidig som antall besøkende økte, 
økte også aktivitetsnivået i hele organisasjonen. Husmøtene fikk et oppsving i antall deltakere 
blant både våre husvenner og frivillige engasjementet var tilbake og en iver etter å få på plass alle 
tilbudene som har vært savnet denne lange perioden, ikke minst tilbud til seniorer blant våre 
husvenner. 
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I juni 2021 fikk RHH ny frivillighetskoordinator da forgjengeren var i ferd med å begynne på nytt 
arbeidsted. Tidligere tiltaksleder for kjøkken og kafé søkte på koordinatorstillingen og det ble 
dermed en intern ansettelse. 
 
I tillegg fikk RHH ny leder for kjøkken og kafé i sommer, og med dette ble våre ressurser og 
muligheter styrket ytterligere, og det har bidratt veldig positivt til en forutsigbarhet og økt 
stabilitet i kafédriften, både for våre frivillige, men også for Huset for øvrig. 
 
Vi gjennomførte fortløpende flere runder med nyrekruttering av frivillige, særlig like før og like 
etter sommer- og juleferien da mange enten skulle slutte eller ta et avbrekk i engasjementet av 
forskjellige grunner (ny jobb, utdanning, hensyn til egen helse, etc). Den 15. og 16. september 
måned ble det også gjennomført to konserter i Robin Hood kaféen av Festspillkollektivet for våre 
husvenner, samt flere temabaserte arrangement, som bl.a. markering av FN dagen med 
paneldebatt om integrering med representanter for flere ideelle organisasjoner til stede, et 
samarbeidsprosjekt mellom RHH og Folkeuniversitet Hordaland. 
 
Høsten og vinteren ellers har handlet i stor grad om oppfølging av kursdeltakere, samt 
rekruttering av 4-5 nye kursholdere i norsk, samt øvrige frivillige, samtidig som vi har hatt 
søkelys på å sikre godt oppmøte på husmøtene, for å sikre at stemmen til husvenner blir hørt og 
inkludert i planleggingsprosesser.  Mot slutten av året var vi endelig i gang med planlegging av 
juleavslutning og separate frivilligsamlinger for henholdsvis kjøkkenfrivillige og kursholdere. Det 
ble gjennomført et vellykket julebord med de frivillige og RHH styret til stede, mens 
frivilligsamlingen for kaféen ble utsatt grunnet restriksjoner som ble gjeninnført i løpet av 
desember. 
  
Dessuten er vi for smått i gang med planlegging av kurs- og gruppeaktiviteter neste semester, 
samt justering og kvalitetssikring av kurstilbudet i løpet det kommende året. Aktiviteter og tilbud 
er et fast tema på husmøtene, som er et viktig bidrag i planleggingen og tilpasningen av RHHs 
tilbud til de reelle behovene blant våre husvenner. 
 
 

Goran Indjic  
Frivillighetskoordinator ved Robin Hood Huset  

  



 
 

Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset – Årsrapport 2021 – Side 5 av 32  
 

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 og i 2021 20879 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 som ikke lenger har rett på et tilbud 
gjennom introduksjonsprogrammet.  
    
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 inkluderingstiltak 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.  Goran Indjic er ansatt som 
frivillighetskoordinator ved Robin Hood Huset siden juni 2021. Indjic er utdannet 
sosialantropolog, med en mastergrad fra UiB og videreutdanning i oppsøkende sosialt 
ungdomsarbeid, og har 15 års erfaring fra arbeid med risikoutsatte barn og unge ved 
Utekontakten i Bergen og i Oslo.     
 
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 
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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 halverte Kavlifondet sitt bidrag til prosjektet til 350.000,- 
kr. I løpet av 2022 vil prosjekt Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset avsluttes, 
erfaringene fra prosjektet har vist at en ansattressurs til koordinering av frivillige og frivillig 
arbeid ved stiftelsen har bidratt til å utvikle tilbudene ved Robin Hood Huset betydelig og skapt 
gode rammer for deltagelse og brukermedvirkning. Stiftelsen har siden opprettelsen av 
prosjektet jobbet med å sikre finansiering til å videreføre frivillighetskoordinatorprosjektet som 
en del kjernedriften ved Robin Hood Huset. Takket være gradvis økte driftstilskudd fra Bergen 
kommune, samt driftstilskudd fra Vestland fylkeskommune er vi i 2022 der at stiftelsen kan bære 
tiltaket videre. Vi er svært takknemlige for den hjelpen Kavlifondet har gitt oss gjennom syv år, 
det har vært helt avgjørende for å bygge opp dette tiltaket. 
 

Målgruppen og dens sammensetning 
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. Sistnevnte gruppe utgjorde en stor andel av de frivillige ved Robin Hood Huset 
både i 2019, 2020 og 2021. RHH sin målgruppe er ikke er fastdefinert gruppe, men blir heller 
definert fortløpende, da vår virksomhet, engasjement og fokus skal gjenspeile de aktuelle 
utfordringene som går igjen hos våre husvenner og brukere. På samme måte skal også vår 
frivillige stab gjenspeile brukergruppen, som er en av de sentrale faktorene som bestemmer 
sammensetningen til enhver tid.  
 
I løpet av 2019 hadde 93 av 174 personer som utførte frivillig arbeid ved stiftelsen et annet 
statsborgerskap enn norsk.  
 
I 2020 hadde 54 av 112 frivillige et annet statsborgerskap enn norsk, og det var 39 forskjellige 
nasjonaliteter representert i frivilliggruppen. En majoritet av disse hadde 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. 
 
I løpet av 2021, har tredjelandsborgere blitt den dominerende gruppen blant Husets husvenner 
og frivillige som utfører frivillig arbeid hos oss. De fleste av disse har kommet til Norge som 
asylsøkere, flyktninger eller gjennom familiegjenforening. Vi ser at denne gruppen har sine 
største utfordringer innen språk, grunnskoleutdanning, 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 og med muligheter til å opparbeide 
relevant arbeidserfaring, samt bli mer fortrolig med norsk arbeidslivskultur.  Så langt i 2021 har 
vi hatt 131 aktive frivillige hvor av så mange som 76 har annet statsborgerskap enn norsk. 24 av 
disse er EU/EØS borgere, mens 52 personer er fra land utenfor EU/EØS. 
 
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 
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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 egen 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.   
 

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:  
 

• Styrke frivilligbasen på Robin Hood Huset i sin helhet, inkludert alle dets tilbud og 
tjenester, der frivillig arbeid inngår som en naturlig del av driften.   

 
• Styrke Robin Hood Huset som inkluderings- og integreringsarena med fokus på språk, 

arbeidstrening og samfunnsdeltagelse  

 

Nøkkeltall perioden 01. Januar – 31. desember 2021 
 
Antall frivillige: 131 
Antall nye frivillige: 76 
Antall frivillige som har sluttet: 27 
Antall frivillige medarbeidere som også deltar på norskkurs: 14 
Antall norskkurs: 12 
Antall norskkursplasser tilbudt: 132 
Antall andre kurs og læringsaktiviteter: 8 
Antall frivillige kursholdere: 18 
Antall gjennomførte kulturarrangementer: 3 
Antall henvendelser fra personer som ønsker å arbeide som frivillig: 41 
 

Mål 1: Styrket frivilligbase på Robin Hood Huset 
 

Delmål 1.1: Videreføre og styrke frivillighetsarbeidet ved Robin Hood Huset. 
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. 
 
2021 har vært nok et år preget av den pågående pandemien, usikkerheten og uforutsigbarheten 
som fulgte med. Behovet for tilgang til frivillige har variert de siste to årene. Tabellen over 
inkluderer også 2019, nettopp for å illustrere utviklingen og hvordan pandemien har hatt 
innvirkning på både omfanget av det frivillige arbeidet, gjerne i form av årsverk, og aktivitetsnivå 
på huset generelt, med referanser til aktivitetsgrupper som har blitt lagt på is og/eller avsluttet, 
som en konsekvens av smittevern og koronarelaterte restriksjoner. 
 
2019 presenter i dette tilfellet et alminnelig år, med høyt aktivitetsnivå med tilhørende antall 
årsverk i frivillig arbeid. 2020 ble så året da koronapandemien inntraff for fullt og statistikkene 
for året gir et tydelig signal om omfanget av følgene til pandemien og samfunnets nedstenging. 
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Omfanget av tilbud og tjenester i Robin Hood Huset har siden den gang fortløpende tilpasset seg 
den gjeldende virkeligheten, som smittetrykk, helsemyndighetenes anbefalinger og påbud. I 2021 
har det vært en forsiktig økning i antall aktiviteter, og henvendelser, vi har engasjert flere 
frivillige, og gjennomført bl.a. fysisk undervisning på språkkursene, dog i mindre grupper enn 
tidligere har vært praktisert, for å verne om nødvendig avstand mellom elevene. 
 
Vi har også økt antall frivillige i Husets kafé, men opplever at turn-over (utskifting) av frivillige 
har vært betraktelig større enn de tidligere årene. Koronasituasjonen er hovedfaktor i dette, noe 
som har bidratt til mer ustabil frivilliggruppe, da enkelte frivillige har måttet ta fortløpende 
stilling til hvorvidt det var forsvarlig for den enkelte å møte opp sine ukentlige vakter.  
 
Det ovennevnte tiltross, har Robin Hood Huset hatt til sammen 131 frivillige som arbeider innen 
ulike aktiviteter og arenaer på huset i 2021. Pga. koronasituasjonen hadde så mange som 78 
frivillige besluttet å ta kortere eller lengre avbrekk i sitt engasjement, enten av hensyn til egen 
helse, eller helse til sine nærmeste, som er i risikogruppen. Til sammenligning var det ved 
utgangen av 2020 119 frivillige som var engasjert på Robin Hood Huset. Det er en nedgang i antall 
frivillige fra samme tidsrom i 2019, da antallet var 174 aktive frivillige, noe som naturligvis 
henger sammen med pandemien, påfølgende smitteverntiltak og reduksjon i aktivitetstilbud ved 
Huset. Samtidig ser vi en gradvis og forsiktig økning fra 2020, både i antall engasjerte, aktive 
frivillige og i antall aktiviteter og arrangementer. 
 

Hvor ofte arbeider de frivillige på Robin Hood Huset   
 

Aktive frivillige med faste dager en til flere dager i uken: 53 

Inaktive frivillige, uten faste ukentlige arbeidsdager (koronapause, ringevikarer, datobestemte 

engasjement –jul, skoleferier, etc.): 69 

Frivillige som jobber hver dag i lang periode (flere måneder): 0 

Frivillige som jobber hver dag i kort periode (en måned eller mindre): 1 

Gjengangere (har tidligere vært frivillig på RHH, og sluttet grunnet   

jobb, sykdom, reise eller utdanning, og begynt som frivillig igjen senere): 8 

 

 

Variasjon i kjønn, alder og nasjonalitet i frivilliggruppen  
 

Kjønnsfordeling: 64,9% kvinner og 35,1% menn (85 kvinner og 46 menn) 
Alder: 19-81 
Nasjonaliteter: 45 ulike nasjonaliteter.  
Norge: 55 personer 
EU/EØS: 24 
Land utenfor EU/EØS: 52 
Disse fordeler seg alfabetisk slik: Algerie, Angola, Argentina, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Chile, 
Danmark, Ecuador, Eritrea, Filippinene, Frankrike, India, Iran, Island, Italia, Japan, Kenya, Kina, 
Columbia, Kosovo, Kroatia, Tyrkia, Latvia, Litauen, Marokko, Mexico, Nederland, New Zealand, 
Norge, Pakistan, Polen, Russland, Serbia, Somalia, Spania, Sri Lanka, Storbritannia, Sverige, Syria, 
Taiwan, Tsjekkia, Ukraina, Ungarn, USA 

  

 

Rekruttering av frivillige  
Robin Hood Huset har i løpet av 2021 jevnlig mottatt forespørsler fra personer som ønsker å 
jobbe frivillig. Etter pandemiens utbrudd erfarte vi at flere oppga å være permitterte og at de har 
behov for noe å fylle dagene med. Samtidig mottar vi henvendelser fra mennesker som bruker 
huset og som ønsker å delta i et arbeidsfellesskap, lære språk og gi tilbake til arbeidet på huset. 
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Andre er sosialt engasjerte mennesker som ser viktigheten av stiftelsens arbeid. Vi opplever også 
at ulike lokale NAV-kontor, jobbsentre og jobbspesialister, i økende grad, henviser sine klienter 
til oss, eller kontakter oss med forespørsler om frivillig arbeid og praksismuligheter.  
 
Kriminalomsorgen har, i løpet av 2021, henvendt seg til oss i to omganger med forespørsel om 
soning av samfunnsstraff som frivillig ved Robin Hood Huset. I ett av tilfellene ble det tilrettelagt 
for gjennomføring av 30 timers samfunnsstraff for en person. Vedkommende er fremdeles 
frivillig, lenge etter at samfunnsstraffen er ferdigsonet. Videre ble denne personen også engasjert 
i flere aktiviteter hos oss. Dette tas med som et eksempel på verdien av det frivillige arbeidet som 
den enkelte frivillige arbeideren får mulighet til å dra nytte av. I tillegg har vi hatt enkelte tilfeller 
der studenter og/eller utdanningsinstitusjoner har tatt kontakt med ønske for studenter om å 
gjennomføre hospiteringsdager eller har søkt om praksisplass. 
 
Arbeid på kjøkkenet og i kafeen er en aktivitet som oppnår tilstrekkelig bemanning gjennom 
forespørsel fra utenforstående og direkte rekruttering blant husvenner. I perioder er det likevel 
nødvendig å jobbe med en mer offensiv og aktiv rekruttering for å oppnå en god balanse mellom 
de frivillige med ulikt behov, og for å ha tilstrekkelig språkkunnskap og ferdigheter blant de 
frivillige. Eksempelvis har det i løpet av forsommeren var et økende behov for å rekruttere inn 
flere nye frivillige, for å sikre tilstrekkelig bemanning i sommerperioden, særlig i fellesferien når 
de fleste avvikler sin ferie, og etter hvert som en betydelig andel engasjerte frivillige skulle ut i 
ferie, flytte utenbys, begynne i arbeid og/eller har måttet ta pause/avbrekk fra arbeidet av hensyn 
til egen eller partnerens helse, eller endret livssituasjon. Vi ser også at økende kompleksitet innad 
i frivilligbasen fører til et økt oppfølgingsbehov.  I tillegg til henvendelsene fra interesserte 
kandidater til frivillig arbeid, oppsøker frivillighetskoordinator selv personer som man mener 
hadde egnet seg til oppdrag, som ville vært en god ressurs for Huset og/eller som vi tenker ville 
hatt utbytte av å bli frivillig. 
 
Det har vært behov for å jobbe aktivt med rekruttering av frivillige til drift av enkelte kurs og 
aktiviteter, særlig våre norskkurs. Dette henger sammen med et behov for et større antall 
frivillige, samt frivillige som kan bidra med kontinuitet til kursene. Både nettstedet frivillig.no, 
RHHs Facebookside, tidligere frivillige kursholdere og deres nettverk, samt 
utdanningsinstitusjoner, hovedsakelig Høgskolen på Vestlandet og UiB, har blitt benyttet aktivt i 
rekrutteringsarbeidet til ulike språkkurs. Ved bruk av innleide foredragsholdere til samlinger for 
de frivillige kursholderne, har frivillighetskoordinator også benyttet det faglige nettverket til 
foredragsholderne til å spre ordet om kurstilbudene våre og behovet for frivillige. Vi har tidvis 
brukt nettverk til andre frivillige organisasjoner, samt de frivillige sine nettverk, for å rekruttere 
frivillige til våre norskkurs. Til andre aktiviteter og kurs har Robin Hood Huset også bestrebet 
kontinuerlig å ha tilstrekkelig tilgang til frivillige, både faste, og vikarer som kan steppe inn ved 
behov, herunder særlig til familiekaféen og familieaktivitetene i helgene. 
 
I løpet av 2021 har 76 nye frivillige startet opp hos oss. I samme periode har 27 personer sluttet. 
De frivillige som slutter oppgir endret livssituasjon og/eller arbeidssituasjon som bakgrunn for å 
avslutte sitt engasjement. Ved to tilfeller har ledelsen ved Robin Hood Huset besluttet å avslutte 
et engasjement til den frivillige, den ene gangen var begrunnelsen gjentatte brudd på 
smittevernregler/RHHs egen Covid-kontrakt. Et annet tilfellet der vi har så seg nødt til å avslutte 
den frivilliges engasjement, var på bakgrunn av personalkonflikt. Saken har blitt fulgt opp og 
avklart, og avslutning av det frivillige engasjementet fremstod som den beste løsningen for 
partene.  
 
I begynnelsen av året, hadde vi flere frivillige som vi holdt kontakt med siden utbruddet av 
pandemien, og som har oppgitt at de ønsker å returnere til sitt frivillige arbeid ved Huset så snart 
de opplever det som tilstrekkelig trygt. I denne gruppen finner vi pensjonister og andre personer 
i risikogruppen for et alvorlig sykdomsforløp dersom de skulle bli smittet med Covid-19. 
Frivillighetskoordinator har vært i dialog med personer fra denne gruppen og ønsket dem 
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hjertelig velkommen tilbake når de føler seg tilstrekkelig trygge på å returnere. Enda flere har 
tatt kontakt og informert om at de ønsker seg tilbake det siste halvåret i 2021, etter hvert som de 
fleste av seniorer begynner å bli fullvaksinert. På slutten av 2021 hadde hele 8 frivillige returnert 
til sitt frivillige engasjement. 
 
Siden andre kvartal har frivillighetskoordinator bevisst gått inn for å rekruttere flere frivillige fra 
land utenfor EU/EØS, med særlig fokus på personer med bakgrunn fra Afrika da denne gruppen 
ikke var representert innad i frivilliggruppen på en tilstrekkelig måte. Dette har vi i stor grad 
lyktes med, og de fleste av de nye ble rekruttert fra brukergruppen som til daglig benytter seg av 
Robin Hood Husets tilbud. På denne måten har vi oppnådd en mer balansert sammensetning av 
de frivillige, som i enda større grad gjenspeiler Husets brukergruppe. 
 

Delmål 1.2: Fortsette arbeidet med å sikre oppfølging og ivaretagelse av frivillige 
som rekrutteres til drift av kafé, kurs, aktiviteter mv.  
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 vi hatt fortløpende frivilligsamtaler og oppfølginger av enkelte frivillige med fokus på råd, 
veiledning og støtte, hvorav frivillighetskoordinator har gjennomført de fleste av disse. 
Frivillighetskoordinator har dermed både rådgivningssamtaler og uformelle miljøsamtaler. 
Samtalene har handlet om generelle og spesifikke saker ved arbeidet som gjøres, miljøet blant 
frivillige, nye ideer til Robin Hood Huset, men også om temaer som er relatert til livet til frivillige 
utenfor Robin Hood Huset. Eksempler på dette er temaer som jobb og arbeidsliv, norskkurs, bolig, 
eller livssituasjonen ellers. Siden pandemiens start har frivillighetskoordinator hatt flere 
samtaler med frivillige om ensomhet som følge av mindre sosial kontakt og isolasjon. Dette har 
vært tunge, men viktige samtaler å ta da vi har kjennskap til at flere av de frivillige har lite 
nettverk, og mange oppgir det frivillige arbeidet som en av få arenaer for å treffe andre 
mennesker. Frivillighetskoordinator vil ha fokus på å videreføre og –utvikle rutinene for 
registrering av slike samtaler i 2022, slik at også dette arbeidet blir tilstrekkelig dokumentert, og 
kan som sådan gi grunnlag for kvalitetssikring og refleksjon rundt arbeidet som blir utført. 
 
Alle frivillige får ved forespørsel en attest etter å ha vært tilknyttet Robin Hood Huset i 
tilstrekkelig tid. Tilstrekkelig tid 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 på arbeidsmarkedet.  12 frivillige 
har bedt om, og mottatt, attest så langt i år, gjerne i forbindelse med at de sluttet sitt frivillige 
engasjement hos Robin Hood Huset. 
 
 

Medarbeidersamtaler 
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 andre at de ønsker et sosialt 
nettverk, noe å fylle dagene med, eller har behov for mer arbeidserfaring for å bedre sine 
muligheter på arbeidsmarkedet. Vi har så langt i år merket oss en økende tendens av 
henvendelser fra folk som ser på frivillig arbeid som en mulighet til å forbedre sine 
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språkkunnskaper, som sammen med arbeidstrening, er en viktig motivasjonsfaktor hos mange 
av våre frivillige.  
 
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 én time på kjøkkenet, tre dager i 
uken, sammen med de frivillige ved tiltaksleders lunsjavvikling, legger til rette for frivillige 
kursholdere i det de ankommer huset, spiser lunsj med PC-vertene og er ellers tilgjengelig på 
telefon og epost for de frivillige både på dagtid og kveldstid.  
 
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. 
Frivillighetskoordinator startet opp arbeidet med innkalling til medarbeidersamtaler våren 
2020, men dette ble brått satt på pause som følge av pandemien. I stedet gjennomførte 
frivillighetskoordinator telefonsamtaler med frivillige våren 2020, med tanke på oppfølging og 
støtte i det som for mange var en svært krevende tid.  
 
Frivillighetskoordinator hadde som mål å få gjennomført strukturerte medarbeidersamtaler med 
de frivillige i løpet av 2021.  Dette arbeidet var i utgangspunktet planlagt å starte i begynnelsen 
av oktober måned og være ferdig evaluert innen utgangen av året, men grunnet arbeidsmengde 
på andre felt, har denne satsingen blitt utsatt til slutten av november. Grunnet uforutsigbarhet 
knyttet til restriksjoner og de frivilliges tilgjengelighet, har medarbeidersamtalene blitt utsatt til 
begynnelsen av 2022. 
 

Medarbeiderundersøkelse 
Frivillighetskoordinator har siden 2016 gjennomført en årlig medarbeiderundersøkelse blant de 
frivillige ved stiftelsen. Denne undersøkelsen var også planlagt gjennomført høsten 2021, i 
forbindelsen med gjennomføringen av medarbeidersamtaler, og resultatene av denne vil 
sammenlignes med resultatene fra tidligere år. Begge delene har blitt utsatt til første kvartal 
2022. 
 
Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge de frivilliges tilfredshet ved Robin Hood Huset som arena 
for frivillig arbeid, samt hvorvidt de frivillige benytter seg av husets andre tilbud som eksempelvis 
norskkurs. De frivillige bes også besvare hvorvidt de opplever Robin Hood Huset som en 
brobygger til arbeidslivet og til samfunnet som helhet. Medarbeiderundersøkelsen høsten 2020 
inneholdt også spørsmål om de frivilliges opplevelse av Robin Hood Husets håndtering av 
pandemien, og hvordan pandemien preget deres hverdag og frivillige arbeid. Ved en ny 
medarbeiderundersøkelse våren 2022 vil dette temaet nok en gang aktualiseres da det frivillige 
arbeidet også i 2021 har vært sterkt preget av restriksjoner og smittevernhensyn, men også av 
gjenåpningen og den nye virkeligheten, gjentatt nedstenging og generelt en uforutsigbar 
tilværelse, på flere måter. 
 
Medarbeiderundersøkelsen sendes til de frivillige via e-post på norsk og engelsk, og 
frivillighetskoordinator og tiltaksleder på kjøkkenet er tilgjengelig for å besvare spørsmål de 
frivillige måtte ha knyttet til undersøkelsen, samt legger til rette for at frivillige som ikke har 
tilgang til datamaskin får mulighet til å låne dette på huset for å besvare undersøkelsen.  
 
Ukentlig e-post til frivillige som arbeider på kjøkken og kafé 
Frivillighetskoordinator setter sammen ny vaktplan ukentlig, og sender den som regel ut til de 
frivillige på torsdager. De frivillige som arbeider på kjøkkenet mottar hver torsdag e-post fra 
frivillighetskoordinator med vaktplan, samt annen relevant informasjon. Dette vil typisk være 
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informasjon om intern rekruttering, kommende kurs og aktiviteter på huset, aktuelle endringer 
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.  
 
RHHs frivilligstab er en stor, men tidvis noe uforutsigbar gruppe, med en god del endringer i 
tilgjengelighet og mulighet til å bidra. Av den grunnen har vi mange som får endrede muligheter 
til å bidra som frivillig, fra uke til uke. Dette gjør det umulig å lage bemanningsplan for lengre 
perioder om gangen, da man uansett vil oppleve mange endringer underveis, og det vil fort kunne 
virke forvirrende for både tiltaksleder, frivillighetskoordinator og de frivillige selv. Vaktplaner på 
ukebasis blir dermed foreløpig videreført. 

 

Frivilligsamlinger  
 
Halvårssamlinger: 
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 opplæring og oppfølging, 
informasjonsutveksling og sosialt samvær, og for å skape et bedre sosialt samhold og eierskap til 
huset og dets aktiviteter.  
 
Antall gjennomførte frivilligsamlinger: 1 (19.05.2021) 
Planlagte, men ikke gjennomførte samlinger: 1 (15.12.2021 - utgått pga. økt smittetrykk, 
gjeninnførte restriksjoner, og plassbegrensninger) 
 
Månedlig frivilliglunsj: 
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.  Grunnet utbruddet av Covid-19 i slutten av 
første kvartal i 2020, utgikk alle de månedlige lunsjene for de frivillige på kjøkkenet i 2020, som 
vel som i 2021, som følge av smittevernrestriksjoner. 
  
I løpet av 2022 tar vi sikte på å kunne gjeninnføre de faste månedlige samlingene, samt lage faste 
årshjul med tanke på sosiale arrangementer for og av Husets frivillige. Vi har som mål å inkludere 
faste arrangementer for de frivillige, med den hensikt å få til et mer uformelle møtepunkter 
mellom de frivillige, og mellom de frivillige og ansatte, men også som et symbol på takknemlighet 
for arbeidet som de frivillige, som har vært engasjert i løpet av perioden og en måte å sikre en 
mykere oppstart for noen av de nye, og eventuell tilbakekomst for de tidligere frivillige. 
 
Den månedlige lunsjen for de frivillige på kjøkkenet innebærer at de ansatte og de frivillige lager 
lunsj sammen og spiser sammen. Det 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 våre tilbud. Vi ser at dette bidrar til å øke de 
frivilliges trivsel og lengden på frivilligforholdet.  
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Oppstartsamling for frivillige norsklærere 20.01.2021 
Tema: Norskkurs våren 2021. 
Semesterets frivillige norsklærere ble invitert. Totalt 13 personer. 12 møtte.  
 
Frivillighetskoordinator gikk igjennom pensum, ukeplan for vårsemesteret, digitale verktøy, 
sikkerhetsrutiner, fraværsrutiner og smittevernsrutiner. Dette semesteret var det to nye 
kursholdere. Gruppen av kursholdere bestod ellers av rutinerte og erfarne kursholdere som har 
drevet norskkurs ved Robin Hood Huset over lengre tid. De nye kursholderne oppga at det var 
nyttig med en slik samling – både for å bli kjent med de andre kursholderne, men også for å få 
«input» på hvordan de kan gå frem i sitt arbeid. Samlingen fungerte som en arena for introduksjon 
og erfaringsutveksling. 
 
De frivillige fikk utlevert lærebøker for sitt undervisningsnivå og en perm med praktisk 
informasjon om kursene. Frivillighetskoordinator gikk også igjennom klasselistene og kom med 
tilbakemelding fra evalueringen gjennomført av elevene på høstsemesteret.  
 
I 2021 velger vi ikke å tilby elever og kursholdere nettressursen «Min Vei», slik som i 2020. Dette 
på bakgrunn av evalueringen utført av elevene. Det fremkom at svært få brukte digitale verktøy, 
og det var knyttet noen misforståelser til bruk av denne. Samtidig oppga lærerne at de i liten grad 
benyttet denne i undervisningen. Frivillighetskoordinator undersøkte samtidig hvor mange av de 
registrerte brukerne som hadde benyttet seg av sin brukerkonto i nettressursen, noe som 
utgjorde 1 av 5 brukere. Da det ikke har vært mulig å samle elevene for en innføring i bruk av 
nettressursen, ble det besluttet at dette tilbudet ikke skulle videreføres i 2021.  
 
Frivillighetskoordinator var til stede ved oppstart av norskkursene og bistod de frivillige i å føre 
fravær, informere om kursene og ta imot betaling for bøkene fra kursdeltakerne. Alle 
kursdeltakere fikk også utlevert et skriv på norsk og engelsk om smitteverntiltak på Robin Hood 
Huset, og dette ble gjennomgått med dem første kursdag.  
 

Oppstartsamling for frivillige engelsklærere og spansklærere 26.01.2021 
Semesterets frivillige engelsklærere og spansklærer (4 personer) ble invitert. Tre personer 
møtte. 
Tema: Kurs i fremmedspråk våren 2021. 
 
Fordi det denne våren bare var ett kurs i spansk, inviterte frivillighetskoordinator den frivillige 
spansklæreren inn på en felles oppstart for alle kursholdere i fremmedspråk ved Robin Hood 
Huset. Imidlertid var det bare engelsklærerne som hadde mulighet til å møte denne kvelden. 
Frivillighetskoordinator gjennomførte derfor et møte med spansklæreren i etterkant av denne 
samlingen. 
 
Under denne samlingen gjennomgikk frivillighetskoordinator klasselistene sammen med de 
frivillige engelsklærerne. Det ble gjort noen små omrokkeringer basert på en vurdering av 
elevenes nivå. Elever ble kontaktet i etterkant og flyttet til andre klasser.  
 
Frivillighetskoordinator og lærerne gikk gjennom plan for pensum, undervisning, digitale 
verktøy, sikkerhetsrutiner og fraværsrutiner. Møtet var også en arena for engelsklærerne til å bli 
bedre kjent. Dette semesteret er alle engelsklærerne fra høstsemesteret 2020 kursholdere på 
våren, og er derfor godt kjent med elevgruppen og hverandre.  
 
Etter ønske fra engelsklærerne, opprettet frivillighetskoordinator egne digitale mapper for dem 
og elevene til bruk i undervisningen. Gjennom Google Disk har lærerne fått mulighet til å 
tilgjengeliggjøre materiale for elevene, noe som har blitt tatt svært godt imot. 
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Ved oppstart av engelskkursene var frivillighetskoordinator til stede og leverte ut bøker, tok imot 
betaling for bøkene, registrerte fravær og informerte om smittevernrutiner ved Robin Hood 
Huset. 
 

Midtveissamling for kursholdere ved Robin Hood Huset 19.04.2021 
Semesterets frivillige kursholdere ble invitert. Totalt 8 personer møtte.  
 
Tema: norskundervisning for fremmedspråklige med ulik skolebakgrunn, gjennomføring av kurs 
under pandemien/(delvis) digitalisering av undervisningen, påbegynne rekruttering av 
kursholdere til høstsemesteret, samt gjennomføring av den faste midtevalueringen. 
 
 

Frivilligsamling norsklærere 02.06.2021 
10 oppmøtte kursholdere.  
 
Samlingen ble brukt til å gå gjennom elevenes evaluering for våren 2021, samtidig som vi la opp 
til lærernes egen evaluering av både vårsemesteret i sin helhet, men også spesifikke aspekter, 
særlig knyttet til håndtering og oppfølgingen av kursholderne under pandemien, og de aktuelle 
kravene som stilles til de frivillige. 
 
Videre brukte vi samlingen til å sette i gang drøftinger og diskusjoner rundt utforming, 
planlegging og gjennomføring av høsten språkkurs, hvem av lærerne som regner å ville være med 
også etter sommeren, samtidig som det ble en fin anledning å introdusere Goran Indjic, som helt 
ny frivillighetskoordinator den gangen. 
 
Det ble servert mat i pausen i programmet.  
 

Frivilligsamling norsklærere 25.08.2021 
8 kursholdere til stede, samt representanter for Fagbokforlaget som holdt presentasjons av 
kursbøkene som blir brukt. 
 
I tillegg hadde vi besøk av David Haavik, eier og grunnlegger av “Singularity Linguistics”, som har 
utviklet en AI-nettressurs på A1-nivå med en interaktiv app som hjelper kursdeltakere å øke både 
språkforståelse og ordforråd på en ny og mer interessant måte. Vanligvis koster det å få tilgang 
til programvaren, men samtlige personer som kom i kontakt med S.L. fikk gratis tilgang. 
 

Kursevaluering og frivilligsamlinger høsten 2021 
 

Frivilligsamlinger:  
Grunnet utskiftning og sykdom blant ansatte og en del av vår frivillige stab, samt restriksjoner og 
delvis nedstengning i løpet av høstsemesteret, er evalueringene og frivilligsamlingene utsatt til 
begynnelsen av 2022, og tar sikte på å bli gjennomført i januar/februar 2022. 
 

Kursevaluering: 
Elevene som deltok på kurs i regi av RHH i løpet av høstsemesteret 2021 fikk mulighet til å delta 
i en digital kursevaluering, hvor samtlige elever fikk e-post med en lenke til 
kursevalueringsskjema på nett. De elevene som ikke har hatt tilgang til datamaskin for 
elektronisk besvarelse, har enten fått hjelpe til utfylling i vår PC-sal, eller fått utdelt skjemaet i 
papirform, som i etterkant har blitt plottet inn manuelt. Til slutt fikk vi inn 39 besvarelser av totalt 
60, noe som var tilstrekkelig presentabelt til å gi både koordinator og kursholdere flere pekepinn 
på hvor tilfredse elevene er med tilbudet, kvaliteten og innholdet i kursene. Se ellers egen 



 
 

Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset – Årsrapport 2021 – Side 15 av 32  
 

oppsummering, men generelt kan vi konkludere med at elevene flest er meget fornøyde med 
kurstilbudet og gjennomføringen, samt med utbytte av deltakelsen, men flere av dem påpeker at 
det er med fordel at man har én lærer å forholde seg til i begge samlingene, da det i enkelte tilfeller 
er stor forskjell i undervisningsstil. Ellers melder mange av elevene at COVID-situasjonen gjør 
kursdeltakelsen noe mer krevende, både med tanke på begrenset fravær som er tillat, samtidig 
som det er en forventning om å bli hjemme ved mistanke om smitte og/eller eventuelle 
symptomer. 
 

Julebord for frivillige, styret og ansatte ved Robin Hood Huset 26.11.21: 
Den 26. November ble det gjennomført julebord for både de ansatte og de frivillige, samt for 
styremedlemmer som hadde mulighet å overvære denne hyggelige sammenkomsten. Den 8. 
november ble det sendt ut invitasjon til alle sammen, og til slutt hadde vi over 50 personer 
påmeldt til julebordet. Dette ble et svært hyggelig og vellykket arrangement, hvor mange frivillige 
har gitt uttrykk for at de savnet muligheten til å være med hverandre i en annen enn bare 
jobbsetting, at de fikk bli bedre kjent, og at dette påvirker samholdet og fellesskapet på en veldig 
positiv måte. 
 

 
 

 

Samlinger og morgenmøter for de frivillige på kjøkkenet 
Etter utbruddet av Covid-19 i mars 2020, og frem til den midlertidige gjenåpningen 25. 
September 2021, har det ikke vært mulig å gjenoppta frivilligsamlingene for de frivillige som 
arbeider på kjøkkenet. Det har ikke vært mulig å samle store grupper, det har ikke vært ønskelig 
å ekskludere noen gjennom et maksantall av deltakere og vi har gjort alt som var nødvendig for 
ikke å utsette verken ansatte eller frivillige for smittefare. Mye av oppfølgingen og kontakten med 
den enkelte frivillige foregikk via telefon, eller ved treff når vedkommende var på vakt på RHH. 
 
Frivillighetskoordinator har likevel vært i dialog med tiltaksleder for kjøkken og kafé om mulig 
oppstart av samlingene, og formen på disse. Tidligere har frivilligsamlingene blitt benyttet som 
en arena for sosialt samvær hvor alle de frivillige kjøkkenmedarbeiderne kommer sammen, men 
det har også vært en arena for å gi informasjon, gi opplæring og for de frivillige til å lære noe nytt 
– nye ferdigheter de kan ta med seg inn i sitt frivillige arbeid.  
 
Morgenmøtene har vært daglige møtepunkt mellom tiltaksleder og de frivillige som arbeider til 
ulike tidspunkt, med gjennomgang av matvarer, plan for dagen og fordeling av oppgaver. 
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Tidligere har man også hatt skiftmøter i lunsjtiden med frivillige som skal arbeide på 
ettermiddagen og frem til stenging.  
 
Av hensyn til smittevern, de første to kvartalene av dette året, har det vært forsøkt å gi frivillige 
kjøkkenmedarbeidere heldagsskift og faste team/kohorter. Dette arbeidet startet sommeren 
2020 som et ledd i tilbakeføringen av frivillige. Vi har imidlertid erfart at det er utfordrende for 
flere å arbeide hele dager, og at vi ville miste dyktige og engasjerte frivillige dersom vi krevde at 
alle skulle arbeide hele dager. Vi har derfor, særlig etter gjenåpningen, innført halve skift igjen, 
hvor noen arbeider fra kl. 09-12.30, og andre fra 12.30 til 16.00. Skiftmøtene på morgenen 
fungerer godt og sørger for gode instruksjoner for de frivillige på første skift. Det har imidlertid 
vært vanskelig å gjennomføre skiftmøter på ettermiddagen da det er hektisk rundt servering av 
lunsj. Det har likevel blitt gitt en god overlapp til de som kommer på jobb på ettermiddagen, noe 
både tiltaksleder og frivillighetskoordinator har sørget for. I takt med utvidelsen av åpningstider, 
hvor vi beveger oss stadig nærmere den gamle normalen, har vi allikevel opplevd en lettere 
oppsving i antall frivillige som har ønsket heldagsvakter. Dette gir oss også kontinuitet i arbeidet 
og er viktig for å sikre en trygg og god drift av kafeen.  
 
Frivillighetskoordinator arbeider fortsatt én time i kafeen opptil flere ganger i uken. Dette for å 
avløse tiltaksleder til lunsj, men også for å gi frivillighetskoordinator mulighet til å følge opp de 
frivillige på kjøkkenet.  
 

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 en møteplass 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 og stand, fortsette å lære og utvikle seg, holde seg i positiv aktivitet og delta i sosiale 
læringsmiljø. Alle som ønsker det, inviteres inn i det frivillige fellesskapet og får på denne måten 
mulighet til å være 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. Stiftelsens husmøter første mandagen i måneden er et sentralt ledd i denne satsingen 
og dette arbeidet. 
 

 

Aktivitet 1: Opprettholde og videreutvikle tilbudet om frivillig arbeid som en arena 
for inkludering.   
Historisk sett, har en betydelig andel av Robin Hood Husets frivillige innvandringsbakgrunn. I 
2019 hadde 93 av 174 frivillige en annen nasjonalitet enn norsk, og i 2020 utgjorde gruppen av 
frivillige med innvandringsbakgrunn 54 personer av totalt 112 frivillige. Det jobbes også aktivt 
med å sikre et mangfold av frivillige med ulik nasjonalitet og bakgrunn, og derigjennom ulike 
ressurser og bidrag inn i driften. Med dette utgangspunktet er Robin Hood Huset en godt egnet 
arena for integrering og interkulturell forståelse, som vi ønsker å utnytte gjennom egnede tilbud 
både rettet spesielt mot frivillige og mot husvenner generelt med de frivilliges medvirkning.  
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I begynnelsen av 2021 har imidlertid trenden vært noe annerledes, og majoriteten av de frivillige 
ved Stiftelsen var nordmenn. Dette henger sammen med den pågående pandemien: Det kommer 
færre arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og få eller ingen innvandrere fra land utenfor EU/EØS til 
Norge. Samtidig har arbeidsledigheten vært høy store deler av perioden med pandemi, og et stort 
antall arbeidstakere er permitterte. Hele næringer som eksempelvis turisme, hotell, restaurant- 
og servering har vært underlagt strenge restriksjoner eller har måttet stenge ned midlertidig. 
Dette er typiske næringer som sysselsetter en stor del av arbeidsinnvandrerne som også arbeider 
frivillig ved Robin Hood Huset. I 2020 og også i 2021 var det derfor en langt større frivilliggruppe 
bestående av norskfødte, hvor flere av disse oppgir at bakgrunnen for deres frivillige engasjement 
skyldes permittering og et ønske om å fylle dagene med meningsfull aktivitet, samt Stiftelsens 
arbeid under pandemien og ønsket om å være en del av det. Denne trendensen ser ut til å ha 
snudd i andre kvartal av 2021 da vi opplever økende interesse blant innvandrere med ulik 
bakgrunn, og gjerne med lengre botid i Norge, for frivillig engasjement ved Robin Hood Huset. De 
fleste nyrekrutterte oppgir at engasjementet fyller dagene med mening, og gir dem muligheter 
for språktrening, samt økt forståelse av både arbeidskultur, -trening og –mestring, noe som gir 
større muligheter på det pressede jobbmarkedet.  
 
Siden 2019 har vi opplevd at stadig flere alders- og uførepensjonister har tatt kontakt om å være 
frivillige. Dette er en gruppe som har vist seg å være stabile over tid. Pågangen fra denne gruppen 
har vært høy også i 2021. Frivillige som representerer majoritetsbefolkningen i Norge er svært 
sentrale i inkluderingsarbeidet ved Stiftelsen. De introduserer frivillige med 
innvandringsbakgrunn for norsk språk og kultur, og er dermed brobyggere til det norske 
samfunnet. Denne gruppen av frivillige arbeider hovedsakelig på kjøkkenet, som PC-verter, 
kursholdere i norsk og engelsk og med CV- og jobbsøkerhjelp. Andel henvendelser fra eldre, 
permitterte og pensjonister har sunket i takt med gjenåpningen. Parallelt økte antall 
henvendelser fra mennesker med behov for språktrening, særlig kvinner. Resten av året er målet 
å jevne ut kjønnsfordelingen, dvs rekruttere flere menn inn i frivilligstaben, som i dag utgjør litt 
mer enn en tredjedel av det totale antallet frivillige. 
 
Blant de frivillige ved Stiftelsen hadde vi på slutten av 2021, mennesker med 45 ulike 
nasjonaliteter. Til tross for en endret frivilliggruppe som følge av pandemien, utgjorde personer 
fra EØS-land den største gruppen av frivillige med innvandringsbakgrunn ved Robin Hood Huset 
i første kvartal. I denne gruppen finner vi personer som har innvandret til Norge for å ta arbeid, 
gifte seg med en norsk borger eller som reiser med ektefelle/partner som har jobb i Norge. 
Gruppen av frivillige med innvandringsbakgrunn fra land utenfor EØS besto av bare åtte personer 
frem til utgangen av mars måned. Dette er i all hovedsak frivillige som startet opp sitt arbeid ved 
Stiftelsen før pandemien traff Norge, og som har kommet til Norge som ektefelle til en nordmann, 
som arbeidsinnvandrer eller student. Ved utgangen av 2021 var antall frivillige med bakgrunn fra 
land utenfor EU/EØS hele 52 personer, eller 39,7% av den totale frivilligmassen. 
 
Vi opplevde en drastisk endring i denne trenden da man i andre kvartal hadde en økning fra 17 
til 35 nasjonaliteter, og at innvandrere med bakgrunn fra land utenfor EU/EØS i frivilliggruppen, 
hadde økt fra 8 til 30 personer. Etniske nordmenn utgjorde fremdeles en knapp majoritet med 34 
personer, mens 14 av våre frivillige var da EU/EØS-borgere. På slutten av året var situasjonen 
nokså annerledes, da innvandrere utenfor EU/EØS utgjør nå ca 40% med hele 52 personer, mens 
55 personer som har Norge som sitt opprinnelsesland, fremdeles utgjør et knapt flertall. Antall 
representerte nasjonaliteter innad i frivilliggruppen har økt tilsvarende, fra 35 til 45 nasjoner. 
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Delmål 2.1: Være en attraktiv arena for frivillig arbeid for personer med 
innvandrerbakgrunn med behov 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 med et begrenset nettverk kan stifte vennskap med nye mennesker på huset, og 
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.    
  

Norsk språktrening  
Robin Hood Huset tilbyr gratis norskkurs og norsktreningsgrupper, og frivillige har prioritert 
plass ved 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. Frivillighetskoordinator og tiltaksleder for kjøkken og kafé samarbeider også om 
å legge til rette for bruk av norsk språk i arbeidshverdagen der hvor frivillige har uttalt et ønske 
om å særskilt trene på språket. Dette kan for eksempel være å sette sammen team av frivillige 
hvor majoriteten snakker norsk, og hvor den som lærer norsk kan lære gjennom 
arbeidsfellesskapet.  
 
En vesentlig andel av de frivillige (27 av 51 i første kvartal, 63 av 78 i andre, 85 av 123 i tredje, 
samt 89 av 131 ved utgangen av 2021) arbeider på kjøkkenet. Kjøkkenet er i tillegg til 
språkkursene, den mest sentrale arenaen for språktrening, men også for arbeidstrening. Her kan 
frivillige praktisere språk, både blant kolleger og gjester, samt samle erfaring og lærdom om 
norsk arbeidsmiljø og arbeidskultur. Hovedspråket på kjøkkenet er norsk. Det er et mål å ha minst 
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 av mat, samt 
tilrettelegging, rydding og renhold. Vi har gjenopptatt samarbeid med enkelte lokale matbutikker 
etter en lengre pause i 2020 som følge av pandemien, og hver dag har vi nå mulighet å hente 
datovarer. I tillegg inngikk vi i 2021 et nytt men midlertidig samarbeid, med Foodora Market, der 
vi ved mulighet og tilgang til adekvate matvarer, kan hente returvarer etc. 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. Andre kvartal reaktiverte 
vi henteavtale med nærbutikken Coop der vi henter varer om morgenen tre dager i uken. Til tross 
for varierende kvalitet på matvarer vi får fra Coop, er dette et kjærkomment supplement til 
hovedleveransen vi mottar fra Matsentralen. Under nedstengningen har kaféen med jevne 
mellomrom blitt kontaktet av kjente, lokale serveringssteder, som bydde på sine matvarer og 
råvarer til vårt kjøkken da de selv ikke fikk brukt det. 
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Som følge av pandemien, har antall besøkende i kafeen blitt noe redusert. Før pandemien, var det 
mellom 100-150 mennesker som daglig besøkte kafeen. Etter pandemiens utbrudd har tallet vært 
mellom 30 til 60 mennesker daglig. Vi så imidlertid at vi likevel serverte store mengder mat, og 
at antall porsjoner var betraktelig høyere enn antall besøkende. For å imøtegå behovet for god og 
næringsrik mat, med et begrenset antall sitteplasser i kafeen, har vi tilbudt gjester som ikke får 
sitteplass take-away. De frivillige har i denne perioden forberedt og servert mat tilsvarende 100 
porsjoner hver dag.  
 
September måned var gjenåpningsmåneden, de nasjonale tiltakene gjaldt ikke lenger, og alle 
snakket om veien til normalen. For Robin Hood Huset og frivilligheten i Stiftelsens daglige drift, 
betydde dette et oppsving i aktivitetsnivå, typer aktiviteter, gjenoppta gamle kontakter, 
rekruttere mange frivillige, tillate fysiske samlinger i språkkursene, etc. Etter sommeren måtte vi 
rekruttere ca 20-25 nye frivillige da omtrent like mange sluttet. Utenom feriene viser det seg 
vanskeligere å rekruttere mennesker til hele kjøkkenvakter, hovedsakelig grunnet skole, 
deltidsarbeid, familiehensyn, og lignende. Dette gjorde at vi måtte rekruttere større antall 
frivillige da mange kun kunne jobbe halve vakter. Dermed opplever vi en økt gjennomstrømning 
av personale på kjøkkenet, og et større behov for informasjonsarbeid og kommunikasjon, da alle 
må bli oppdatert på dagens meny, gjøremål, ansvarsområder etc. Antall frivillige har dessuten økt 
også på bakgrunn av økningen i antall besøkende husvenner, og serverte porsjoner.   
 
I tredje kvartal var det satt rekord på 192 besøkende ila en dag, og antall porsjoner har i snitt 
holdt seg nokså stabile, med ca 150-200 porsjoner daglig ved utgangen av året.. Flere nye 
personer har hatt ansvar for vår PC-sal denne høsten og vinteren. Totalt har 5 personer hatt 
ansvaret i RHHs andre etasje, mens PC-vertene bestod av et lag på tre frivillige som fordelte 
vakter seg imellom, man-fre kl 11-15, ved årsskifte ‘21-’22.  
 
Første kvartal: 
Antall kjøkkenfrivillige i perioden: 27 
Antall kjøkkenfrivillige per uke: 12-16 
Antall kjøkkenfrivillige per dag: 2-4 
 
Andre kvartal: 
Antall kjøkkenfrivillige i perioden: 63 
Antall kjøkkenfrivillige per uke: 20-30 
Antall kjøkkenfrivillige per dag: 4-8 
 
Tredje kvartal: 
Antall kjøkkenfrivillige i perioden: 85 
Antall kjøkkenfrivillige per uke: 35-45 
Antall kjøkkenfrivillige per dag: 6-9 
 
Fjerde kvartal: 
Antall kjøkkenfrivillige i perioden: 91 
Antall kjøkkenfrivillige per uke: 40-50 
Antall kjøkkenfrivillige per dag: 8-10 
 
  

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.   
  



 
 

Frivillighetskoordinator på Robin Hood Huset – Årsrapport 2021 – Side 20 av 32  
 

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. 8 
frivillige har mottatt attest i 2021. Frivillighetskoordinator har dessuten vært referanse ved 
jobbsøking for tre frivillige, og 1 gang i forbindelse med boligsøk.  
 
 

Delmål 2.2: Være en attraktiv arena for frivillig arbeid for personer som er 
midlertidig eller varig utenfor arbeidslivet og å drive aktiv rekrutering 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 bevisst arbeid og rapportering på Husets erfaringer som 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 har vi opplevd å få flere henvendelser i 2020 og i 2021 fra personer som grunnet 
permittering befinner seg midlertidig utenfor arbeidslivet, og som ønsker noe meningsfylt å 
bruke tiden sin på. I tillegg så vi en økning mot slutten av 2019 og starten av 2020 i antall 
henvendelser fra norske pensjonister og uføre – en svært positiv utvikling. Begge trendene ser 
nok til å være avtakende i det vi nå nærmer oss årets siste kvartal. 
 
I denne perioden har frivillighetskoordinator hatt et særskilt fokus på rekruttering av frivillige 
som benytter seg av kafeen, i tett dialog med tiltaksleder for kjøkken og kafé som har henvendt 
seg direkte til besøkende med forespørsel om hvorvidt de kunne tenke seg å arbeide hos oss. 
  
I takt med gjenåpningen, opplever vi også et oppsving i norsk næringsliv og økonomi, flere 
ansattes, arbeidsledigheten går ned, og antall henvendelser fra personer midlertidig utenfor 
arbeidslivet går ned. Tilbud til de eldre og uføre er også på vei tilbake og enkelte av våre frivillige 
har dermed hatt mindre tid til frivillig engasjement hos oss. Robin Hood Huset ønsker fremdeles 
å ha fokus på utenforskap i arbeidslivet, og som et av grepene for å sikre rekruttering og kontakt 
med denne gruppen satser frivillighetskoordinator på tettere samarbeid med bl.a. NAV sine 
jobbsentere, særlig Bergenhus Jobbsenter der kontakten og dialogen rundt mulig samarbeid 
allerede er etablert. 
 

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 deltagelse i norsk arbeidsliv og 
samfunnsliv. For foreldre gir det også mulighet for mer aktiv deltagelse i barnas skolegang og 
fritidsaktiviteter. Vi har opplevd stor pågang til våre norskkurs fra arbeidsinnvandrere fra EØS 
som ikke har rett eller plikt til å delta på norskopplæring gjennom det offentlige. Manglende 
tilgang til gratis eller rimelig norskopplæring er en særlig utfordring, da de færreste har midler 
til å betale for privat opplæring. Språk- og samfunnskunnskaper er essensielt for å styrke deres 
stilling i det norske samfunn og arbeidsmarked, og mangel på dette gjør mennesker sårbare for 
utnyttelse og sosial dumping.  
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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» og var et tilbud til alle elever på norskkurs ved Robin Hood Huset i 2020.  
 
Nettressursen var tenkt å være et supplement til undervisningen slik at elevene kunne øve og 
gjøre oppgaver hjemme. Det skulle også være et verktøy for kursholderne i undervisningen, slik 
at de kunne ta imot innleveringer og gi tilbakemelding på elevenes hjemmearbeid digitalt. 
Samtidig hadde nettressursen andre læreverk utover bøkene «Veien Inn» som ble benyttet av alle 
elever, og tilgangen til bøker som «Helsenorsk», «Norsk i yrkesfagene» og «Veien Videre» 
utgjorde slik at større materiale for både kursholdere og elever å benytte seg av.  
 
Kursholderne fikk innføring i bruk av nettressursen før oppstart av kursene i januar 2020. Her 
ble de også oppfordret til å prøve seg frem. Da kursene tok til i januar 2020, informerte også 
frivillighetskoordinator elevene om tilbudet.  
 
Som følge av pandemien, ble det umulig å fortsette med klasseromsundervisning fra og med 13. 
mars 2020. Elevene ble oppfordret til å benytte seg av nettressursen «Min Vei» og fortsette 
arbeidet med å lære seg norsk hjemmefra. Frivillighetskoordinator tilbød kursholderne skolering 
i bruk av plattformen Whereby for digital undervisning, men oppslutningen rundt dette var lav. 
Majoriteten av kursholderne oppga at de enten ikke hadde utstyret som trengtes for å 
gjennomføre digital undervisning, eller at de ikke ønsket dette. Kursene i spansk og engelsk ble 
digitaliserte, men erfaringen viste at et stort antall elever falt fra. Også elever oppga at de ikke 
hadde utstyret og/eller kompetansen til å benytte seg av tilbudet.  
 
Samtidig opplevde vi at flere av elevene ved norskkursene reiste hjem til sine hjemland da det 
kom signaler om nedstenging i Norge. Etter flere forsøk på digitalisering, ble kursene innstilt og 
elever som fikk kursene på vårsemesteret avbrutt som følge av pandemien, fikk beskjed om at de 
ville få prioritert plass ved høstens kurs.  
 
Pandemien har vist oss at vi er sårbare når det gjelder digital kompetanse i gruppen av frivillige 
kursholdere. Den har også synliggjort aspekter ved økende digitalisering som vi lenge har 
mistenkt; noen faller utenfor da de ikke har midler til å betale for det nødvendige verktøyet for å 
kunne delta. Lav grad av digital kompetanse blant elevene er også sentralt i dette. Et ledd i å styrke 
kurstilbudet vil kunne være å styrke den digitale kompetansen blant kursholderne, samt 
vektlegge digital kompetanse ved rekruttering av nye kursholdere. Det er likevel ikke lett å stille 
krav til kursholderne om å kunne undervise digitalt. Dette vil kunne medføre at vi ekskluderer 
dyktige kursholdere med lang fartstid, særlig pensjonistene som utgjør en stor gruppe av de 
frivillige kursholderne. Samtidig oppgir flere av kursholderne at den viktigste 
motivasjonsfaktoren for deres frivillige arbeid nettopp er den sosiale kontakten med elevene. 
Mange opplever at digitalisering er demotiverende og ikke imøtegår deres ønsker og behov i sitt 
frivillige engasjement.  
 
I første kvartal måtte kursene i norsk settes på pause i to uker: Første gang i februar grunnet 
smittevernrestriksjoner for Bergen kommune som forbød klasseromsundervisning, deretter i 
perioden 25. mars til og med 15. april. I denne perioden tok imidlertid lærerne og elevene to ukers 
påskeferie, og derfor ble kurstilbudet bare forsinket med én uke. Ukene med nedstenging ble tatt 
igjen utover våren og sommeren.  
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Andre kvartal innebar å oppsummere erfaringer knyttet til undervisning under pandemien og ta 
disse med inn i planleggingsfasen når høstsemestre skulle ferdigstilles. Utover sommeren ble det 
besluttet å beholde den gjeldene klasseromstørrelsen på 10 elever av hensyn til pågående 
pandemi, til tross for økende grad av vaksinering.  
 
Tredje kvartal ble det bestemt å holde fysiske samlinger, som også satte konkrete begrensninger 
av størrelsen på gruppene, ikke minst av hensyn til minimumskravene til avstand etc. Samtidig 
fikk vi signaler fra myndighetene om forventet gjenåpning av samfunnet, som gjorde at vi la vekk 
den digitale undervisningen for høstsemesteret. Elevene og lærere fikk dog tilgang til lenker med 
gratis nettressurser, kurs og undervisning. Under frivilligsamlingen i juni 2021 fikk gruppen 
besøk av “Singularity Linguistics” som har utviklet førstegenerasjons interaktiv, generativ, AI-
basert norskopplæring på A1 nivå, som både studentene og lærere fikk mulighet å prøve ut og ta 
aktivt i bruk som et supplement til den ordinære undervisningen. 
Fjerde kvartal var også preget av restriksjoner, men undervisningen har hatt en smidig flyt 
gjennom hele semesteret, selv om vi opplever at en del flere elever dropper ut av kurset i løpet 
av semesteret, av årsaker knyttet til pågående pandemi, hovedsakelig dreier det seg om egen 
sykdom, sykdom i kjernefamilien, eller nær familie, som gjerne er bosatt i utlandet. 
 

Delmål 2: Tilby 120 gratis kursplasser per semester, fordelt på seks klasser per semester, med 
undervisning fire timer i uken per klasse. Kursene tilrettelegges på nivå A1-B2 og hver kursbolk 
er på 14 uker.   

 
Andel gjennomførte kurs  
Vårsemesteret 2021 ble det blitt tilbudt 72 plasser på norskkurs fordelt på 4 nivåer og 6 klasser. 
Vi hadde 13 frivillige norsklærere, hvorav majoriteten har lang fartstid som kursholdere ved 
Robin Hood Huset. Dette semesteret er det flere lærere som underviser alene, etter eget ønske. 
Lærere som har ønsket å være to har fått mulighet til dette, da dette gir høyere trivsel for dem. 
Det er en større sårbarhet i tilknytning til frafall og sykdom ved bare én lærer, men 
erfaringsmessig er lærerne flinke til å stille opp for hverandre og ta på seg vikaroppdrag.  
Omtrent samme tall gjelder for høstsemesteret også 69 personer fikk tilbud om plass på de 6 
kursene vi hadde dette semesteret også. Vi opplevde en ytterligere reduksjon i antall frivillige 
kursholdere, og vi har jobbet aktivt for å styrke staben med frivillige kursholdere frem mot 
semesterstart våren 2022. 

Norskkurs 2021 Vår Høst 
Antall kurs: 6 6 
Antall kursplasser: 60 60 
Antall tilbudte plasser: 72 69 

Frivillige kursholdere: 13 10 

 

Begge kurssemestere, vår og høst, har en varighet på 14 uker med 56 undervisningstimer per 

kurs, to timer i uken med fokus på grammatikk og skriftlig språk, og to timer med muntlig 

praktisering.  
  
Ved tildeling av kursplasser prioriteres de som har gjennomført nivå A1, A2 og B1 til videre kurs 
på nivå A2, B1 og B2. Frivillige ved stiftelsen og personer som ikke har rett til norskopplæring fra 
det offentlige blir også prioritert.  
 

Nivåskala   
Tidligere har man operert med nivåer 1-4, med en slik resonnement som oppgitt nedenfor. 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 
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kurs, som er et innføringskurs frem mot prøve i B2. Dette kurset er videreført i 2021, og er svært 
populært.  
 
Kursene følger ikke helt konkret Europarådets nivåskala og oppsett, da de har færre 
undervisningstimer enn det som er vanlig for disse kursene og et større fokus på samtaleteknikk 
og hverdagsforståelse.  
Vi har likevel besluttet å forholde oss til A1-B2 inndelingen, da nivåskalaen førte til en rekke 
misforståelser og komplikasjoner, ikke minst for elevene som skulle søke seg inn på riktig nivå. 

 

Læreverk  
Fra høsten 2017 har kursene benyttet lærebøker fra Fagbokforlaget. I 2017 startet vi med boken 
«Hverdagsnorsk» på nivå 1. Fra våren 2018 tok vi i bruk «Veien Inn» på nivå 2 og 3, og fra 2020 
er denne også tatt i bruk på nivå 1. Elevene har fått utlevert et eksemplar av boken ved starten av 
kurset som de får til odel og eie. 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 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.  Da boka «Veien Inn B2» ikke var klar til publisering verken våren eller 
høsten 2021, har frivillighetskoordinator kjøpt inn læreverket «Bli god i Norsk B2» til kursholder 
som bruker denne som supplement i undervisningen. Høsten 2021 var det altså fremdeles umulig 
å bestille «Veien Inn B2», og dermed fortsatte vi å bruke «På Nivå» som hovedlærerverk for elever 
på B2-nivå.  

 
Metoder  
De mest brukte læringsmetodene på kurset består av grammatikkoppgaver, samtale, 
høytlesning, rollespill, brettspill 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. Evaluering for 
vårsemesteret ble ikke gjennomført grunnet nyansettelse av stillingen som 
frivillighetskoordinator. Evalueringen av høstsemesteret vil bli gjennomført i andre halvdel av 
november måned 2021.  
 

Aktivitet 3: Videreutvikle og styrke kvaliteten på ukentlig individuell CV-hjelp 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 
Grunnet koronapandemien ble tilbudet om CV- og jobbsøkerhjelp satt på pause i mars 2020. Det 
har vært noe pågang fra besøkende på å få hjelp til å skrive CV og jobbsøknader, og siden mai 
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2021 hadde vi klart å gjeninnføre tilbudet. Det siste halvåret i 2021 har vi hatt én frivillig CV- og 
jobbsøkerhjelper. I samråd med den frivillige klarte vi å yte dette tilbudet to ganger i uken, 
tirsdager og torsdager, fire timer hver gang.  
 
Utover dette gir de ansatte bistand av mindre omfang, for eksempel ved å gå gjennom og rette 
søknadstekster, mindre assistanse ved utforming av CV og søknad, og teknisk hjelp til å formidle 
søknader gjennom nettbaserte plattformer og på e-post. Også frivillige PC-verter bistår jevnlig 
med de tekniske sidene av jobbsøking. Disse samtalene blir sjelden loggført på grunn av 
samtalenes begrensede omfang.   
 
Frivillighetskoordinator tilbyr frivillige som er arbeidssøkere om å lese igjennom CV og søknad, 
samt komme med innspill og tips. Frivillighetskoordinator skriver også attester til de frivillige og 
er referanse for frivillige med noe fartstid ved Stiftelsen.  
 

Delmål 2: Gjennomføre fagsamlinger for frivillige kursholdere med kompetent kursholder en 
gang per semester.  
Frivillighetskoordinator og rådgiver har ytt fortløpende oppfølging til CV-hjelpen i løpet av 2021. 

 

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. 
 

Språkkafé 
Ved Robin Hood Huset har vi 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». Av praktiske hensyn og deltakernes 
ulike utgangspunkt arrangeres det språkkafé for A1 og A2 nivå, og en egen for viderekomne B1/2 
nivå. 
 
Antall deltagere per gang per gruppe: 2-7  
Antall frivillige samtalegruppeledere: 2 
Antall grupper per uke: 2 
 
 

Tidligere tilbud som gjenopptas ved endrede smittevernrestriksjoner  
 
Brettspill i kafeen: 
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 2020, er brettspillene ikke lenger tilgjengelige for besøkende i kafeen. Dette for å 
forhindre ytterligere berøringsoverflater som kan bidra til smittespredning.  
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Vi har gjenoppta dette tilbudet etter gjenåpningen og vi ser viktigheten av kontakten som oppstår 
mellom mennesker i en felles aktivitet som ikke nødvendigvis krever samme språklige bakgrunn 
for å være betydningsfull.  
 
Yoga/Pilates – tilbud om gratis fysisk aktivitet:  
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. Dette har vært populære tilbud, og vi 
ønsker å kunne tilby gratis fysisk aktivitet som en del av aktivitetstilbudet ved Robin Hood Huset. 
Vi har vært i dialog med to potensielle gruppeledere til aktiviteten, og sett på muligheter til å tilby 
dette til både barnefamilier og eldre. Yoga ble til slutt ikke gjenåpnet på grunn av stenging i 
desember 2021. 
 
Søndagskafé for pensjonister og uførepensjonister: 
Siden mars 2018 har vi drevet månedlig søndagsfrokost for pensjonister. Pensjonister (eldre og 
uføre) 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. Dette er 
et svært etterlengtet og sårt trengt tilbud som har blitt etterspurt i 2020 og i første kvartal i 2021. 
Med smittevernrestriksjoner under pandemien lot det seg ikke gjennomføre, men vi har fått til 
gode dialoger med denne brukergruppen og det er planlagt oppstart av søndagskafé en gang i 
måneden. Vi er også i dialog omkring mulig oppstart av andre aktivitetsgrupper, herunder tur- og 
skrivegruppe.  
 
Månedlig frisør: 
Den siste mandagen hver måned har vi tidligere 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 ikke vært tilbudt 

dette året av hensyn til smittevern. Vi har ikke kunnet tilby gratis frisør siden 13. mars 2020, 

og det er fortsatt usikkert når vi eventuelt kan gjenoppta samarbeidet med Cutters og tilby våre 

husvenner dette. Imidlertid opplever vi at det er et svært etterspurt og sårt trengt tilbud blant 

våre besøkende. Vi håper derfor at vi kan gjenoppta tilbudet så snart det er forsvarlig.  

 

Tidligere tilbud som har blitt gjenopptatt 

 
Utlån av årskort til Ulriksbanen: 
Gjennom et samarbeid med Ulriken 643 har vi tidligere tilbudt 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.  I mars 
2020 startet ombyggingen av Ulriksbanen. Ulriksbanen åpnet opp igjen høsten 2021 og Robin 
Hood Huset har fått tildelt 10 årskort til utlån. 

 
Klesloftet  
Klesloftet er avviklet under pandemien og blir ikke blåst liv igjen i denne omgang. I stedet har 
fokus vært på å reintrodusere en del tilbud til våre seniorer og uføre, holde oppe 
familieaktiviteter samt gjeninnføre aktivitetsgrupper som for eksempel yoga, meditasjon, 
bevisstgjøring, og lignende, slik det har blitt gjort rede for ovenfor. 
 

Kulturelt, (sosial)faglig og -politisk samarbeid i 2021 
 
I teksten nedenfor finner man en oversikt over arrangementer og begivenheter som fant sted i 
2021, der også frivillighet har stått sentralt i enten planleggingen og/eller gjennomføringen. 
Dessuten har samarbeidet handlet om frivilligheten selv. Dermed finner man ikke nødvendigvis 
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utfyllende oversikt over alt sosialfaglig/-politisksamarbeid og kulturelle arrangement som fant 
sted på Robin Hood Huset. 
 
Den Nationale Scene, Bergen Kino, Festspillene i Bergen, Festspillkollektivet: 
Så langt i år har vi kunnet tilby gratis billetter til teateret i samarbeid med Den Nationale 
Scene. Dette kvartalet har vi kunnet tilby 40 gratis billetter til forestillingen Cabaret til våre 
husvenner og frivillige.  
 
Dessuten har vi hatt mulighet å benytte oss av gratisbilletter til Bergen Kino, og 
reduserte/gratisbilletter til forskjellige kulturelle begivenheter. 
 
Den 15. Og 16. September ble det holdt to minikonserter i Robin Hood kaféen, med 
gjestemusikere fra Festspillkollektivet. Dette var godt tatt imot, og har blitt en liten tradisjon som 
vi håper å få videreføre dette samarbeidet 
 
Smaken av kysten og Matarena AS ved Amanda Bahl:  
 
«Sjømatdagen» - den 12.april 2021 gjennomførte vi et samarbeidsprosjekt på Robin Hood kafé 
sammen med kokkestjerner og drivkraften bak Berge Matfestival, som stilte med profesjonelle 
kokker og ypperste råvarer, mens vi stilte opp med lokale og frivillige som gjorde en fantastisk 
jobb. Det ble suksess for samarbeidspartnerne og ikke minst våre husvenner, som fikk anledning 
til å smake og nyte gourmettorsk. 
 
NRK - “NORGE RUNDT” 
 
Den 22.03.2021 var den store innspillingsdagen da våre ansatte og frivillige på kjøkkenet hadde 
etter seg et helt NRK tv-team som skulle spille inn en hel episode av Norge Rundt, med Robin 
Hood Husets virksomhet som hovedfokus. Episoden “Omsorg og god mat” er å finne på NRK sin 
nett-TV. 
 
Jussformidlingen: 
Våren 2021 inngikk vi et samarbeid med Jussformidlingen i Bergen om å holde foredrag for 
besøkende i åpningstiden og på ettermiddag med utgangspunkt i avtalte tema.  
Følgende samlinger ble gjennomført som ledd i dette samarbeidet:  
 
Trygderett 12. mai 
Forbrukerrett 24. mai 
Arbeidsrett 31. mai 
Husleierett 3. juni 
Utlendingsrett 8. juni  
 
 
Folkeakademiet ved Kristine Drake: 
Søndag 24. Oktober hadde Robin Hood Huset gleden av å invitere til paneldebatt om integrering 
på gateplan i Bergen, som en del av markeringen av den internasjonale FN-dagen. Det ble ca 20 
besøkende publikummere, samt debattdeltakere fra MIL, Papillon, Robin Hood huset og Shaeen, 
freelancer og grunnlegger av arabiskspråklig avis DAR. Det ble også anledning for musikalske 
innslag, samt enklere servering. 
 
KompetansePluss: 
Det har vært holdt flere samarbeids- og planleggingsmøter mellom RHH og KompetansePluss, der 
det ble besluttet å organisere og gjennomføre to kurs i løpet av høsten/vinteren, “Bli norsktrener” 
og kurs “Personlig økonomi”. Kursene ble utsatt til 2022 grunnet for få påmeldte. Det har i 
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etterkant blitt registrert flere interesserte, men det har i skrivende stund ikke blitt bestemt nye 
dato for gjennomføring. 
 
MIKS Ressurssenter: 
Den 27. Oktober holdt MIKS en presentasjon av sitt KIME Gründerprogram- for personer med 
minoritetsbakgrunn.  
 
NAV Bergenhus jobbsenter: 
Den 30.11.2021 var frivillighetskoordinator invitert til å holde en presentasjon om Robin Hood 
Huset for jobbsenteret sine deltakere, med formål om å forsøke å formalisere eventuell 
rekruttering av aktive arbeidssøkere, som et ledd i arbeidstrening og foreberedelser for 
arbeidslivet. Det ble lagt lovende planer, og vi fikk positive tilbakemeldinger fra publikumet, men 
samarbeidet ble lagt p is etter nye runder med smitteutbrudd og delvis nedstengning. Vi ønsker 
med fordel å forsøke å videre-/fullføre planene i første halvdel av 2022. 
 
St. Paul Gymnas 
Den 08.12. hadde vi igjen avtalt med St. Paul Gymas å ta imot 10 av deres elever, fordelt i tre 
puljer, som frivillige på Robin Hood Huset. De ble fordelt på forskjellige områder til forskjellige 
tider, for å minimere smittefaren. Den første gruppen bidro mest som frivillige på kjøkkenet, den 
andre fikk ansvar for rengjøring av hyller, lister og vinduskarmer på huset, mens den tredje hadde 
ansvaret for gjennomføring av et juleverksted for de yngste, med maling av kopper somvar donert 
av Nordnes Verksteder.  
 
Bergen kommune: 
Den 12. og den 19. desember gjennomførte vi to kvelder med “Gode måltider”, et gratis tilbud til 
alle våre husvenner og brukere over 65 år, i samarbeid og økonomisk støtte fra Bergen kommune. 
Veldig populære og vellykkede arrangement, som veldig mange hadde stor glede av. 
 
Den Norske Bank: 
DNB inviterte til samarbeid om å rekruttere personer til gratis julemiddag i regi av DNB. Det ble 
godt samarbeid og stor interesse, men grunnet ny covid-bølge, ble arrangementet avlyst, men 
samtlige påmeldte fikk tilbud om å få tilkjørt middagen sin hjem. Dette ble svært godt mottatt av 
våre husvenner, som satte pris på å bli behandlet med slik verdighet. 
 
Fjordline:  
Fjordline arrangerte julemiddag om bord på en av sine båter, og RHH fikk mulighet å gi dette 
tilbudet til ca 100 av sine husvenner. Dette ble veldig populært og både enkeltpersoner, familier, 
yngre og eldre viste stor interesse for å få ta del på arrangementet. Av samme grunn som det 
skjedde med DNB, ble også dette arrangementet avlyst. 
 
Det Gode Selskap: 
Fra mars 2021 og ut til slutten av august fikk Robin Hood kafé tilkjørt mellom 50 og 90 ferdiglagde 
og –pakkede middager hver eneste fredag. Dette ble veldig populært, og et kjærkomment 
supplement som våre husvenner kunne ta med hjem. Mange har gitt tilbakemeldinger på at dette 
tilbudet hjalp dem i sikre nok næring og matinntak i helgene, som for en del av våre husvenner, 
er et stort problem, og enkelte forteller at de faster gjennom helgene. Det Gode Selskap ordnet 
økonomisk støtte til å videreføre ordningen frem til slutten av august, men da var det slutt, men 
vi ser fremdeles på muligheter til å gjenoppta dette samarbeidet på sikt. 
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Interne sosiale arrangementer: 
 
I tillegg til faglige og formelle samarbeid med eksterne aktører, har vi på Robin Hood Huset også 
forsøkt å finne måter å opprettholde en del mindre begivenheter for våre frivillige, ansatte og 
styremedlemmer. Nedenfor finer man en kort oversikt over disse. 
 
Bryllupsoverraskelse for nygifte frivillige: 
En 8. september arrangerte de ansatte sammen med noen av de frivillige en bryllupsoverraskelse 
for to av våre frivillige som giftet seg i begynnelsen av samme måned. De trodde de kom til en 
vanlig frivillig vakttjeneste den dagen, men ble møtt av en romantisk tildekket bord på vår 
terrasse i andre etasje. Dette var et initiativ fra flere av våre frivillige, og vi er glade for å ha kunnet 
tilrettelegge for gjennomføringen av ideen. 
 
Julefeiring med deltakere i familietiltaket 
I år fikk vi til et godt samarbeid med Norske kokkers landsforening Bergen, som var med å lage 
julemiddag til ca 35 av tiltakets deltakere. Interessen var større, men grunnet restriksjoner og 
begrensninger som gjaldt, ble det ikke mulig å invitere flere. Vi ønsker å videreføre dette 
samarbeidet også til neste år. 
 
Julebord for frivillige, ansatte og styremedlemmer 
Som nevnt tidligere i rapporten, fikk vi til å organisere et større internt arrangement, med ca 55 
personer til stede, hovedsakelig frivillige på Robin Hood Huset, men også samtlige ansatte samt 
en del av styrets medlemmer.  
 

 

Nettverk og konferanser: 
 
Frivillighetskonferanse (Bergen kommune): 
I oktober deltok frivillighetskoordinator på en frivillighetskonferanse i regi av Bergen kommune.  
 
Frivillighetsnettverket:  
Den 09.12. Deltok frivillighetskoordinator ved RHH på et av nettverkets digitale samlinger der vi 
hadde ansvaret for å presentere Robin Hood huset for nettverkets medlemmer. Denne digitale 
omvisningen ble en realitet da det ble klart at man ikke tillot å møtes fysisk av hensyn til økende 
smittefare på den tiden dette gjaldt. Det ble allikevel godt presentert og nettverket har ytret ønske 
om å besøke Huset så snart det lar seg gjøre pga pandemien. 
 

Delmål 2: Tilby kurs innen andre språk enn norsk, samt andre aktuelle fag/tema som arena for 
utvikling, sosialisering, deltakelse og kommunikasjon.  

 

Spanskkurs 
I år ble det gjennomført spanskkurs på kun et nybegynnernivå. Kurset er gratis og tenkt å være 
et kultur- og aktivitetstilbud for personer som ønsker å lære seg et nytt språk, eller forbedre sine 
språkferdigheter. Kurset arrangeres på ettermiddagen én gang i uka i to timer over 12 uker. 
Grunnet perioder med kortere nedstenginger i løpet av vårsemesteret, har også kurset blitt 
gjennomført digitalt et par ganger gjennom Whereby. Høstsemesteret foregikk utelukkende i 
fysiske klasserom. 
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Spanskkurs 2021 Vår Høst 

Antall kurs: 1 1 

Antall 
kursplasser/deltakere: 

10/7 10/5 

Frivillige kursholdere: 1 1 

 

 

Engelskkurs 
I løpet av 2021 ble det gjennomført engelskkurs på tre nivåer: nybegynner, lett viderekommen 
og viderekommen. Kursene 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 
samfunnsdeltagelse.  
 
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.  Grunnet perioder med kortere nedstenginger, har også kurset blitt gjennomført digitalt et 
par ganger gjennom Whereby i løpet av vårsemesteret. 
 

Engelskkurs 2021 Vår Høst 

Antall kurs: 3 3 

Antall kursplasser: 30 30 

Frivillige 
kursholdere: 

3 4 

 
 
 

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. Dette lot seg imidlertid ikke gjennomføre i 2021 som følge av 
smittevernrestriksjoner.  
 
Med lettelser i restriksjoner og mulighet for å samle flere frivillige i sikte, vil det bli mulig å sørge 
for et større kurs- og aktivitetstilbud for frivilliggruppen. Tilbakemeldingene fra de frivillige i 
frivillighetsundersøkelsen høsten 2020 er at de savner flere sosiale treffpunkter, noe samlinger 
og kurs- og aktivitetstilbud kan tilby dem.  

 

Veien videre 
Første kvartal har bydd på økt aktivitet på huset og nye frivillige. Samtidig har vi vært igjennom 
to nedstenginger som følge av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og hvor vi har måttet sette 
noen aktiviteter på pause eller måttet endre driften av dem.  
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Ved oppstart av norskkursene i januar og august, kunne vi tilby seks klasser med maksimum 10 
elever per klasse per semester. Totalt utgjør dette 60 kursplasser, halvparten av antallet vi har 
satt oss som mål å tilby. Dette handler om at vi ikke har lokaler som er store nok til å sikre én 
meter avstand mellom elevene dersom klassene var større. Vi har også tatt i bruk kafeen for å få 
mer rom for kursholderne og elevene, og for å forhindre mye trafikk mellom 
undervisningslokalene. Fordi vi ikke kan tilby flere kursplasser i år, gir vi et tilbud om åpen 
språktrening hver fredag for dem som ikke har en kursplass, eller for kursdeltakere som ønsker 
mer praktisk øving. Dessuten sendte vi ut gratis nettressurser og kurs til samtlige elever i 2021, 
samt alle søkere som ikke hadde fått tildelt plass. Dette ble veldig godt tatt imot. 
 
Kursene i engelsk og spansk har også et begrenset antall elever på 10 elever per klasse. Til tross 
for restriksjoner har vi likevel klart å tilby undervisning i engelsk på tre ulike nivåer, samt 
spanskkurs for nybegynnere. Ved nedstenginger har flere kurs blitt gjennomført digitalt – først 
og fremst kursene i engelsk og spansk – og kursukene har blitt flyttet frem for å ta igjen for uker 
uten undervisningstilbud på huset. Det ser ut som om vi skal klare å tilby 12 kursuker i engelsk 
og spansk, samt 14 uker for norskkursene.  
 
Når det gjelder oppfølging og ivaretakelse av frivillige, har frivillighetskoordinator hatt mye tid 
til dette i første kvartal. Med færre frivillige på jobb og en tilgjengelig frivillighetskoordinator, er 
båndene blitt tettere. De frivillige forteller uoppfordret om trivsel på jobb, og flere av de frivillige 
treffes også på fritiden. Dette er godt å se! Utover året økte antall frivillige og generelt 
aktivitetsnivå til nye høyder, og vi ble møtt av en travel hverdag, særlig etter at ny 
frivillighetskoordinator overtok funksjonen og oppgavene. Det var mye å sette seg inn i, samtidig 
som vi jobbet med å utvide aktivitetstilbudet i takt med økt frihet etter nedstengninger. Samtidig 
har man hele tiden måttet handle forsiktig, da det alltid er en viss overhengende fare for at 
samfunnet igjen ble stengt ned. Denne uforutsigbarheten bød å en del utfordringer hos enkelte 
frivillige som tidvis hadde store behov for oppfølging og støtte gjennom en krevende periode. 
Flere har sluttet og enkelte ønsket redusert arbeidstid, som følge av restriksjoner og varierende 
smittefare. 
 
I begynnelsen av året hadde vi en relativt homogen gruppe av frivillige. Ett av våre mål utover 
året har vært å tilby frivillig arbeid som en arena for personer som ønsker å praktisere norsk 
språk og arbeide innen norsk kontekst, da disse personene utgjorde en svært liten gruppe i første 
kvartal. Dette henger trolig sammen med at det er færre arbeidsinnvandrere i Norge, og at en 
større andel nordmenn søker seg til frivillig arbeid grunnet permittering. Sistnevnte innebærer 
at vi i denne perioden har nådd målet om å være en attraktiv arena for frivillig arbeid for personer 
som er midlertidig eller varig utenfor arbeidslivet. På slutten av året ser vi nå tilbake på et 
velgjennomført stykke arbeid med å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn, og da 
også særlig personer med bakgrunn fra land utenfor EU/EØS. Tallene viser i skrivende stund et 
nesten utjevnet forhold mellom etnisk norske og personer med innvandrerbakgrunn.  
 
Fra tidligere frivilligundersøkelser, ser vi at tilbakemeldingen fra de frivillige er et ønske om flere 
sosiale møtepunkter for dem. De etterspør typisk flere samlinger. I første kvartal har det bare 
vært samling for kursholdere, og de frivillige på kjøkkenet etterspør et tilbud også for dem. Fordi 
denne gruppen av frivillige utgjør betraktelig flere enn kursholderne, og fordi vi har vært 
underlagt smittevernrestriksjoner, har det ikke vært gjennomførbart. Vi gjennomførte julebord i 
en periode da man kunne tillate seg dette på en forsvarlig måte, men fortsette med arbeidet for 
tilretteleggelse av flere sosiale møtepunkt for hele vår frivillige stab. Frivilligsamlingen som ble 
planlagt i desember har måttet utsettes til utpå nyåret. 
 
Arbeidet med frivillighet har tidvis tatt andre former som følge av pandemien. Selv om vi ikke 
nødvendigvis har nådd alle målene vi har satt oss fore fullt ut, har vi likevel forsøkt å sørge for et 
godt tilbud til våre besøkende. Planene for siste kvartal om et økt og styrket tilbud – i tråd med 
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en fortløpende oppdatering på pandemien og være forberedt på mulige endringer i kjølvannet av 
gjenåpningen av samfunnet- har vært fulgt og gjennomført i den grad smittesituasjonen tillot det.  
 
Samtidig ser vi optimistisk på det nye 2022, selveste Frivillighetens år, hvor vi håper å ha mange 
nok muligheter igjen til å vise gjennom handling i vor stor grad vi er avhengig av frivillig arbeid, 
og hvor mye pris vi setter på det fantastiske arbeidet som våre frivillige har bidratt med, i alle 
Husets etasjer, opp gjennom hele det forrige 2021! 
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Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS 
Årsrapport 2021  

 

Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset 

Tiltak: Rådgivningstiltak for fattige tilreisende fra EU/EØS 

Tiltaksperiode: 01.01.2021-31.12.2021 

Målgruppe: Tilreisende tiggere og arbeidssøkere fra EØS-området 

 

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 EØS-området. I 

2021 er tiltaket sterkt preget av covid-19 og tiltak for å bekjempe smitten. Dette er spesielt synlig 

i fordelingen av hvem som har benyttet seg av rådgivningstiltaket, men også i tema for 

rådgivningssamtaler og nødvendige tilpasninger av arbeidet. 

De fleste som benytter tilbudet har en form for tilknytning til arbeidslivet, men få har fast- eller 

fulltidsansettelse. Inntekten er ofte varierende og ustabil. 

2020 og 2021 har vært preget av samtaler med større omfang og tyngre tema enn tidligere 

perioder. En av grunnene til dette er at frivillige i større grad har bistått med enklere 

problemstillinger, hvilket frigjør kapasitet hos personalet til å prioritere tyngre saker.  

Det har vært et skifte mot flere borgere fra utenfor EØS som har benyttet rådgivningstilbudet i 

2021. Dette henger sannsynligvis sammen med nasjonale og internasjonale tiltak mot covid-19 og 

følgene av dette. 

Tilskudd for å drifte tiltaket har ikke fulgt den generelle pris- og lønnsstigningen i samfunnet. På 

grunn av dette har ressurser inn mot tiltaket blitt justert til 85%, tilsvarende differansen mellom 

søknad og tildeling. Dette reflekteres blant annet i antall gjennomførte rådgivningssamtaler. 
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Forord 
 

Da vi endelig kunne legge bak oss 2020 og gå inn i 2021, året som stod i vaksinens tegn, var det 
med forventning om at endelig skulle få møtes, reise, åpne, klemme, og dele igjen. Dessverre var 
landet i horisonten bare en liten holme, og vi seiler videre i håp om å til slutt nå målet om en 
normal hverdag. Munnbind, avstand og andre smittevernstiltak har satt sitt preg på 
kommunikasjonen og kontakten med våre husvenner, stengte grenser har gjort at mange som til 
vanlig ville vært innom rådgivningstilbudet vårt ikke har kunnet reise til Norge, og situasjonen i 
Norge og Europa har gjort den økonomiske risikoen og de praktiske hindringene ved å reise større 
enn det mange vil tåle. 

Med høstens gjenåpning av samfunnet og i stor grad gjenåpning av grenser fant flere veien til 
Norge, til Bergen og til Robin Hood Huset. Men selv om vi har lagt sosiale restriksjoner på hyllen 
er ikke alt som det var før covid-19, og vi avslutter året med nye runder med tiltak. 

Det har vært mange påkjenninger som følge av pandemien og tiltakene som har kommet i 
kjølvannet. Blant våre husvenner har mange kjent ekstra mye på ensomhet, materiell nød og 
ekskludering, men også engstelse og frykt. Både smittevernstiltakene og forverret livssituasjon 
for husvenner over tid har gjort arbeidet på huset mer utfordrende. Likevel har vi greid å holde 
dørene åpne og å opprettholde et godt tilbud for alle i Bergen med behov for en varm kopp kaffe, 
et lyttende øre og ikke minst noen kvalifiserte råd for å finne løsninger på de utfordringer de står 
overfor. 

Det vil kunne ta mange år før vi legger av oss nye vaner og rutiner fra pandemien som har blitt 
like naturlig som å pusse tennene. Som organisasjon må vi være klare til å møte våre brukere etter 
hvert som samfunnet normalisere, samtidig som vi tilpasser oss de endrede behovene som 
oppstår i, og gjøre det vi kan for å oppfylle tiltaket og stiftelsen sine formål: Være åpent, styrke 
målgruppen, bevisstgjøre enkeltpersoner og samfunn, og å være et pusterom på veien. 

 

Ingrid Husevåg Døskeland 

Rådgiver og prosjektleder 
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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, og på denne måten begrense 

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 søker tiltaket å motvirke utnyttelse av utenlandske arbeidssøkere og 

arbeidstakere i desperate situasjoner, noe vi har sett tallrike eksempler på gjennom vårt arbeid. 

Tiltaket gir tilgang på 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 og øvrige tilbud for å møte behovene 

til målgruppen for rådgivningstiltaket. 

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 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 reiser jevnlig til Bergen for å drive gatearbeid, 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. 

Målgruppe: fattige tilreisende EØS-borgere som kommer til Norge uten egne midler og uten rett 

til offentlige ytelser, erfaringsmessig hovedsakelig gatearbeidere, arbeidssøkende og prekære 

arbeidere som oppholder seg i Bergen og omland. 
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Nøkkeltall: 

Antall rådgivningssamtaler: 696 

Fordeling etter statsborgerskap: Norge 11 %, EU/EØS 48 %, utenfor EU/EØS 41 %, ukjent 0 % 

Antall førstegangssamtaler: 148 

Nasjonaliteter: 52 

Anslått antall unike personer i rådgivningssamtaler: 318 

2. Gjennomføring 
 

Tiltaket innebærer i korte trekk følgende punkter: 

• Rådgivning for målgruppen tilgjengelig på Robin Hood Huset i ordinær åpningstid, 

mandag-fredag 9.30-15.30.  

• Aktivt miljøarbeid blant målgruppen på Robin Hood Husets åpne arenaer. 

• Tilpasning av universelle tilbud på Robin Hood Huset, herunder matservering, tilgang til 

PC og toaletter, 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. 

Tiltaket er etablert som en integrert del av Robin Hood Husets samlede virksomhet. Det er 

lønnede personalressurser tilsvarende 0,85 årsverk til råd og veiledning, rapportering og 

administrasjon tilknyttet tiltaket. I tillegg kommer betydelige frivillige ressurser som inngår i drift 

av kafé, CV-hjelp, kurs og øvrige tilbud på huset, og å sørge for at disse også dekker målgruppens 

behov. Ansattressurser knyttet til tiltaket er redusert for 2021 grunnet lavere tilskudd enn 

omsøkt. Råd og veiledning har alltid vært en naturlig del av tilbudene ved Robin Hood Huset, og 

inngår som en del av den ordinære driften på huset i tillegg til de øremerkede ressursene i 

rådgivningstiltaket. Samtaler gjennomføres og registreres av alle medlemmer i personalet 

avhengig av deres styrker, kompetanse og relasjon til rådsøker, og journalføres i felles database. 

Statistikken i denne rapporten reflekterer det totale rådgivningsarbeidet ved huset, og må leses i 

lys av dette. 

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 

rådgiver 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 kan løses 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, 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 
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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, samt rumenske og internasjonale 

organisasjoner som REDI og Fundatia Ruhama.  

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. 

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, uansett 

hvordan man ønsker å søke hjelp. 

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.  
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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 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 41  April 57  Juli 45  Oktober 67 
Februar 54  Mai 43  August 58  November 70 
Mars 65  Juni 66  September 68  Desember 62 

 

Totalt i perioden: 696 

 

Antall førstegangssamtaler: 

Januar 7  April 9  Juli 11  Oktober 15 
Februar 12  Mai 6  August 10  November 25 
Mars 16  Juni 14  September 12  Desember 11 

 

Totalt i perioden: 148 

Anslått antall unike personer i rådgivningssamtaler: 318 

Det har vært en nedgang i antall loggførte samtaler i inneværende periode sammenlignet med 

tidligere perioder. Det er flere faktorer som kan virke inn på dette, blant annet: 15% reduksjon av 

ressurser inn mot tiltaket; Stengte grenser i store deler av året har gjort at færre i målgruppen 
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reiser inn til Norge; Grunnet lang erfaring i personalet kan flere spørsmål besvares «på stående 

fot», og regnes dermed som miljøarbeid; Økt frivillig involvering i rådgivningsarbeid fører til 

mindre loggføring av «små» samtaler, og personalet frigjøres til å heller gjennomføre samtaler 

med større kompleksitet og omfang. 

 

Landbakgrunn: Afghanistan, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, 

Ecuador, Eritrea, Etiopia, Filippinene, Finland, Ghana, Guinea, Hellas, India, Irak, Iran, Italia, Japan, 

Kina, Kongo, Kroatia, Latvia, Litauen, Marokko, Mexico, Nigeria, Norge, Pakistan, Peru, Polen, 

Portugal, Romania, Senegal, Somalia, Spania, Sri Lanka, Storbritannia, Sudan, Sverige, Syria, Sør-

Afrika, Taiwan, Tanzania, Tunisia, Tyrkia, Tyskland, Ukraina, Uruguay, Venezuela 

* 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: 480 (69 %) 

Kvinner: 216 (31 %) 

I inneværende prosjektperiode har det vært en liten forskyvning mot flere menn enn kvinner i 

rådgivningssamtaler sammenlignet med tidligere perioder. 

 

Rådgivningssamtaler etter landbakgrunn:  

Norge 77 

EU/EØS 334 

Tredjeland 282 

Ukjent 3 

 

I 2021 har vi sett en fortsettelse av tendensen 

fra 2020 med økt andel personer med 

statsborgerskap fra Norge og fra tredjeland, 

sammenlignet med tidligere perioder. Der EU-

borgere tidligere har utgjort rundt 2/3 av det 

totale antallet rådgivningssamtaler utgjør 

disse nå kun 48% av det totale antallet.  Vi 

setter dette i sammenheng med 

innreiserestriksjoner og karanteneregler som 

følge av covid-19. Fra 29.januar – 5.juli 2021 var det strenge restriksjoner på innreise som i 

praksis førte til at svært få personer som ikke allerede var bosatt i Norge kunne reise inn i landet, 

for eksempel for å arbeide eller søke jobb. Mulighetene for å finne arbeid eller utføre annen 

inntektsbringende aktivitet som flaskesamling har også vært begrenset som følge av 

restriksjonene. Med stor reduksjon i kundegrunnlaget for reise- og servicenæringene, og 

inntektsgrunnlaget for flaskesamling, tigging etc, har det naturlig nok vært en lavere tilstrømning 

av personer som håper å livnære seg på disse måtene. 

 

Landbakgrunn

Norge EU/EØS Tredjeland Ukjent
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Rådgivningssamtaler etter oppholdsstatus i Norge:  

Norske statsborgere 

Total 77 

Norskfødt 25 

Innvandret 52 

 

Fordelt på innvandringsbakgrunn: 

Arbeid 7 

Familiegjenforening 11 

Flyktning 33 
Annen grunn 1 

 

EØS-borger 
 

permanent 140 

midlertidig 135 

ukjent 59   

Tredjelandsborger 
 

permanent 195 

midlertidig 69 

ukjent 18   

Ukjent statsborgerskap 

permanent 3 

midlertidig 0 

ukjent 0 

 

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. 

Vi ser at et stort flertall av tredjelandsborgerne som oppsøker rådgivning har oppgitt å ha 

permanent opphold i Norge. Flertallet av samtalene med personer som oppgir norsk 

statsborgerskap har også vært med personer som har innvandret til Norge. Dette viser et stort 

behov for veiledning også overfor gruppen lengeboende innvandrere i Norge. Rådgivningstilbudet 

er i dag ikke rettet inn mot denne gruppen, men har svart på også deres behov i en periode med 

lavere pågang fra tiltakets kjernemålgruppe. 

 

Oppholdsstatus, 
EØS

Oppholdsstatus, 
tredjeland

Oppholdsstatus,
ukjent statsborgerskap

permanent

midlertidig

ukjent
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Rådgivningssamtaler etter bakgrunn for innvandring til Norge: 

Arbeid 257 

Flyktning 217 

Familiegjenforening 70 

EU Familiegjenforening 39 

 Gatearbeid 39 

Arbeidssøker 27 

Under utdanning 6 

Annen grunn 3 

 

De fleste innvandrede som benytter 

seg av det formaliserte råd- og 
veiledningstilbudet har innvandret 

til Norge på grunn av arbeid. 

Størsteparten av disse har etter vår 

erfaring ikke fast fulltidsjobb, men 

jobber i deltidsstillinger, som 

tilkallingshjelp eller i korte 

engasjement, ofte for flere 

arbeidsgivere.  

I inneværende periode har vi sett en 

sterk økning i andel samtaler med 

personer som oppgir 

flyktningbakgrunn. Samtidig har få personer som oppgir gatearbeid som inntektskilde oppsøkt 

tilbudet. Dette er en naturlig konsekvens av de tiltak som ble iverksatt av norske og utenlandske 

myndigheter i møte med covid19-pandemien, og særlig de strenge innreiserestriksjonene fra 

januar til juli 2021. Se mer om dette på side 9. 

Den store veksten i antall personer med flyktningbakgrunn som har oppsøkt tilbudet kan ha flere 

årsaker. Fra erfaringer vi har gjort oss i løpet av året kan noe av svaret ligge i redusert tilgang på 

veiledning hos instansene de rådsøkende forsøker å henvende seg til, samt økt tilgjengelighet for 

denne gruppen hos oss. 

Fra nettverksmøter med andre organisasjoner i Bergen vet vi at flere opplever tilgangen på 

veiledning i det offentlige som mangelfull, og at både private organisasjoner og offentlige 

institusjoner opplever å få personer henvist til seg fra blant annet NAV,  UDI og Skatteetaten. Dette 

er nærmere omtalt under punkt 4.2. 

 

  

Bagrunn for innvandring

Arbeid Flyktning

Familiegjenforening EU Familiegjenforening

Gatearbeid Arbeidssøker

Under utdanning Annen grunn
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Rådgivningssamtaler etter inntektsgrunnlag: 

 

Kategorien «annet» er i denne perioden satt sammen av tiltakspenger, studiestøtte og enkelte 

andre ytelser. I 43% av samtalene oppgir rådsøker å ha arbeid som inntektsgrunnlag. Noe av 

forklaringen på dette kan ligge i den endrede sammensetningen av hvem som oppsøker 

rådgivningstilbudet, se side 9 og 10. Det kan også være en synliggjøring av fenomenet «arbeidende 

fattig» - personer og husholdninger som har arbeidsinntekt, men likevel har en opplevelse av 

knapphet og fattigdom. Det finnes per i dag ikke gode data på utviklingen på dette feltet i Norge, 

men SSB har publisert et notat som redegjør for mulige definisjoner og tall for å beregne 

forekomst og utvikling1.  
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Arbeid   22 15 8 85 11 47 113 
Uførepensjon 22 - - - 1 5 15 

Dagpenger 4 4 3 29 1 14 17 
Alderspensjon 11 - - 1 - - 18 

Overgangsstønad - - - - - - 1 
Introduksjonsprogram - - - - - - 19 

AAP 7 - - 2 - 17 10 
Sosialhjelp 5 - - 14 - 5 34 
Gatearbeid - - 38 1 - - 10 

Oppsparte midler 1 - - 3 - - 6 
Blir forsørget 1 - 7 12 - 6 21 
Uten inntekt 2 - 2 10 - 7 7 

Annet 1 - 1 4 - 3 25 

 

1 Sandvik, SSB (2020). I jobb, men fattig - Hvordan belyse forekomst av lavinntekt blant yrkestilknyttede i 
Norge (SSB Notater 2020/44). 
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Inntektsgrunnlag etter landbakgrunn er oppgitt i antall samtaler for EØS-land med tilstrekkelig 

mange anslått unike personer i våre journaler til å kunne ivareta hensyn til personvern og 

anonymitet. 

 

Rådgivningssamtaler etter familieforhold: 

I perioden er det gjennomført 341 samtaler med personer som oppgir å ha familie i Norge. I 

tillegg oppgir personen i 78 samtaler å ha familie i utlandet, men ikke i Norge. I 24 samtaler 

oppgir personen å ha familie både i Norge og i utlandet. 

Barn i Norge: 225 rådgivningssamtaler har vært med personer som oppgir å ha barn i Norge. Vi 

anslår at dette dreier seg om 102 foreldre med ansvar for til sammen 179 barn, hvorav 7 har 

barn både i Norge og i utlandet. 

Barn i utland: 68 rådgivningssamtaler har blitt gjennomført med personer som oppgir å ha barn 

i utlandet. Vi anslår at dette er 37 unike foreldre med ansvar for til sammen 69 barn, hvorav 7 

har barn både i Norge og i utlandet. 

Enslig forsørger: 106 rådgivningssamtaler har vært med personer som oppgir å være uten 

partner, men ha barn under myndighetsalder. Vi anslår at dette dreier seg om 41 foreldre med 

ansvar for til sammen 48 barn i Norge og 81 barn i utlandet. 2 av disse oppgir å ha barn både i 

Norge og i utlandet. 

89 av samtalene har tatt for seg familiespesifikke problemstillinger. 

 

3.3. Nærmere om tema for rådgivningssamtaler 
 

  

Spørsmål knyttet til økonomi og inntektssikring har preget 2021. I kategorien «NAV Stat» har de 

fleste samtalene knyttet seg til tema om dagpenger, sykepenger, AAP eller pensjon. Flere har hatt 

behov for hjelp til å finne informasjon om egne rettigheter og å søke om ytelser, både digitalt og 

på papir. Et fellestrekk for svært mange rådsøkende er at de ikke greier å navigere nav.no på 

egenhånd. Grunnen til det er ofte en kombinasjon av manglende språkforståelse, manglende 
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kunnskap om system og regelverk og lite erfaring med bruk av digitale verktøy. Svært mange 

rådsøkende forteller at de har forsøkt å henvende seg til NAV via deres kontorer eller på telefon 

for å få veiledning, og har blitt henvist til selvbetjeningsløsninger selv om de gir uttrykk for sine 

begrensinger. Kontakt med NAV kommune har i stor grad dreiet seg om hjelp til å sende 

elektronisk søknad om sosialhjelp. 

I kategorien «Økonomi» har de fleste samtalene hatt karakter av økonomisk veiledning om blant 

annet skatt, inkasso, inndrivelse av pengekrav (fra tidligere arbeidsgivere) og informasjon om 

økonomiske rettigheter fra det offentlige. 

Det har også vært stadig økende antall samtaler om tema knyttet til UDI. Dette handler i stor grad 

om fremsettelse av søknader, timebestilling på Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) 

eller politikontor, spørsmål om rettigheter og muligheter for forlengelse av oppholdstillatelser. 
Noen av disse er knyttet til situasjonen rundt Covid-19, men det er flest «ordinære» saker, som 

for eksempel søknader om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap som blir tatt opp. 

Det finnes i liten grad noen offentlig veiledningstjeneste om UDI-relaterte spørsmål, og 

organisasjoner som jobber med disse temaene har gitt tilbakemelding om at deres kapasitet er 

sprengt. Redusert kapasitet ved SUA og politiets utlendingsseksjon har også ført til mange 

spørsmål om hjelp for å se etter og bestille ledige timer. I noen tilfeller har lange ventetider hos 

SUA og Skatteetaten ført til at personer med mulighet for arbeid ikke har fått ID-nummer og 

skattekort, og i minst ett tilfelle har mistet sitt arbeid på grunn av dette. 

I kategorien «Annet» har det i inneværende periode vært mange spørsmål om kontakt med ulike 

tjenesteleverandører slik som strøm, telefon, tv og internett, koronaregler, forsikring og ulike 

privatrettslige spørsmål. 

Under følger en oversikt over tema i rådgivningssamtaler fordelt etter landbakgrunn. Merk at 

flere tema kan ha vært oppe i samme samtale. 
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4. Særlige utfordringer knyttet til tilgjengelighet og covid-19 
 

4.1. Livsgrunnlag og migrasjon 
Pandemien med covid-19 og tiltak som er iverksatt for å bekjempe den har bragt med seg en rekke 

konsekvenser som har påvirket samfunn og migrasjonsmønster. Dette har påvirket livsgrunnlaget 

i Norge for tiltakets målgruppe og deres muligheter for reise på flere måter, noen av dem 

beskrives i det følgende. 

Med lavere aktivitet i samfunnet, hjemmekontor og sosial distansering har det også blitt færre 

mennesker som gir penger i koppen til gatemusikanter og tiggere, eller som kjøper med seg 

magasinet «Folk er folk» på vei fra jobb. Det er også færre som setter fra seg flasker og pant, og 

overgangen mot et kontantløst samfunn har kommet langt i Norge, særlig etter mars 2020. I sum 

fører disse og andre små endringer til at livet som gatearbeider er vanskeligere enn på lenge. 

Gjentatte nedstenginger som har rammet reise-, utelivs- og serveringsbransjen har ført til at 

mange har mistet arbeidet sitt. Særlig rammer dette en rekke arbeidsmigranter som arbeider 

timebasert i disse næringene, som ofte har lite nettverk i Norge og varierende grad av 
opparbeidede rettigheter. For lavtlønnede personer, gjerne med lav stillingsprosent, er dagpenger 

og tilsvarende ytelser ofte lavere enn det man har behov for til å dekke løpende utgifter i en 

nøktern livsstil. Mange av disse vil ikke ha rett til økonomisk sosialhjelp eller andre supplerende 

ytelser. 

Det har også vært store påvirkninger på mulighetene for å reise inn og ut av Norge, både innad i 

EØS og i resten av verden. I store deler av 2021 var grensene praktisk talt stengt for mange i 

tiltakets målgruppe, da man måtte vise til at man var bosatt eller hadde gyldige 

arbeidskontrakter/-tilbud for å komme inn i landet. De færreste i tiltakets målgruppe har sterk 

nok tilknytning til norsk arbeidsliv til å oppfylle disse kravene, eller de tekniske og språklige 

forutsetningene som skal til for å finne arbeid i landet fra utenfor Norge. 

 

4.2. Tilgang på veiledning i offentlige tjenester 
Under perioden med pandemi har privat og offentlig sektor vært gjennom flere faser av hel og 

delvis nedstengning. Dette har ført til store skritt for digitalisering av en rekke tjenester, samtidig 
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som det har skapt store hindringer for mange personer som ikke er digitale brukere, enten 

grunnet språkkompetanse, digital kompetanse eller manglende tilgang til systemer.  

Det er også en tendens til at en rekke tjenester har stengt ned eller sterkt begrenset muligheten 

for veiledning ved personlig oppmøte, samtidig som det ikke har kommet fullgode alternative 

løsninger. Denne tendensen startet før vi ble rammet av pandemi, men Robin Hood Huset og andre 

aktører i frivillig og ideell sektor i Bergen har merket en rask økning i fenomenet de siste to årene. 

Blant de offentlige etater og kontorer hvor det er vanskelig eller ikke mulig for brukere å komme 

til for veiledning er UDI, Skatteetaten, Husbanken eller boligetaten i Bergen kommune, statlige og 

kommunale tjenester i NAV. En del av disse har redusert eller fjernet muligheten for fysisk 

oppmøte med bakgrunn i smittevern under pandemien, men uten at tjenestene har åpnet 

tilsvarende opp i perioder med lettere smittetrykk og restriksjoner. I Bergen kommune har det 
blant annet blitt fremmet forslag om å gjøre stengingen av flere av NAV sine publikumsmottak 

permanent2. 

I tillegg til redusert tilgjengelighet har diverse tiltak i forbindelse med pandemien ført til økte 

ventetider hos mange kontorer. Uten muligheten for å få personlig veiledning, og med lange 

ventetider for avtaler hos f.eks. skattekontoret, er det en overhengende fare for å gjøre feil 

samtidig som konsekvensene ved å ikke få levert korrekt søknad og papirer, eller å måtte klage 

på vedtak grunnet feil i søknadsgrunnlaget, blir stor når det kan medføre uker og måneder med 

forlenget ventetid før en får nødvendige godkjenninger og avklaringer av for eksempel 

oppholdsstatus, skattekort eller retten til ytelser. 

Rådgiver har blant annet vært i kontakt med en rådsøker som fikk utbetalt kun 50% av sin inntekt, 

og etter få måneder mistet muligheten for å fortsette i sitt arbeid, da arbeidsgiver opplevde 

risikoen ved å ha vedkommende der uten gyldig ID-nummer og skattekort som for stor. Andre har 

måttet klare seg uten noen sikker inntekt i måneder i gangen i påvente av å få avgjort saker hos 
NAV, eller søke om fornying av midlertidig oppholdstillatelse før de i det hele tatt har fått vedtak 

i sin forrige søknad. 

Fra nettverksmøter beskrevet under punkt 6.1 kjenner vi til at flere organisasjoner og offentlige 

representanter i Bergen har opplevd økt pågang fra mange ulike grupper under pandemien med 

behov for veiledning som i utgangspunktet faller inn under plikten til veiledning etter 

Forvaltningsloven § 11. Vi opplever det som svært bekymringsfullt at muligheten for å få 

nødvendig veiledning for å sende korrekte søknader eller benytte sine lovbestemte rettigheter for 

mange mennesker og i mange etater er så mangelfull at organisasjoner som ikke har en særlig 

kompetanse eller får tilskudd til å yte slik veiledning må trå inn i det offentliges plikter. Det setter 

også informasjonssikkerheten i fare, da det kan være vanskelig å kontrollere om organisasjoner 

og frivillige hjelpere har tatt på seg taushetsplikt, og hvordan dette etterleves. 

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 

 

2 Hilland, L. (2020, 14.oktober). Nav vil stenge fire av fem kundemottak i Bergen. – Slår beina under de 
aller svakeste. Bergens Tidende. Hentet fra https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/PR9eJ0/nav-vil-stenge-
fire-av-fem-kundemottak-i-bergen-slaar-beina-under-de 
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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 serveres det hver morgen varm havregrøt, samt varierte frokostretter som omelett, 

søtbakst og smørbrødbuffet avhengig av hva kjøkkenet har tilgjengelig av matvarer og frivillige. 

Fra klokken 13.00 serveres det varm lunsj, som regel med et vegetaralternativ og et 

kjøttalternativ. 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. 

frem til 25.september og fra 15.desember har det vært plass til 16 gjester i kaféen om gangen, og 

besøkstallene på en typisk dag lå på mellom 50-80. I perioden med gjenåpning var det ca 40 

sitteplasser i kaféen, og ca 120 besøkende per dag. 

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 har 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. 

Språkkursene har måttet tilpasses i møte med covid-19, og har i 2021 blitt drevet med redusert 

kapasitet.  

Norskkurs 2021 Vår Høst  Engelskkurs 2021 Vår Høst 
Antall kurs:  6 6  Antall kurs: 3 3 
Antall kursplasser: 60 60  Antall kursplasser: 30 30 
Frivillige kursholdere: 13 10  Frivillige kursholdere: 3 4 

 

5.3. Individuell CV- og jobbsøkerhjelp 
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I 2021 har vi startet opp igjen med tilbud om individuell CV- og jobbsøkerhjelp, hvor de som 

ønsker kan få time med en frivillig medarbeider til å skrive eller forbedre CV, skrive jobbsøknader, 

registrere seg i elektroniske databaser eller øve til jobbintervju. 

Tilbudet om frivillig drevet CV-hjelp frigjør kapasitet hos personalet, og gjør det mulig for den 

enkelte å bruke god tid på å få til den CV-en og søknaden de ønsker. 

Fra 2.kvartal 2021 har vi hatt en fast CV-hjelper tilgjengelig 8 timer hver uke, fordelt på 2 dager. 

Dette har vært et kjærkomment tilbud for mange, og vi ser at mange opplever språk og digitale 

søknadsplattformer som en utfordrende terskel for å komme seg inn i arbeidslivet. 

 

5.4. Familietiltak 
Robin Hood Huset har som mål å arrangere 3-4 aktiviteter i uken i samtlige skoleferier, og 

familiekafé og utflukter hver helg ellers i skoleruten. Deltakelse i aktiviteter og bruk av 

familiekaféen er alltid gratis og åpen for foreldre med 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 har tilbudene måttet tilpasses de til enhver tid gjeldende regler. 

Blant annet har vi måttet gå bort fra åpen kafé og heller arrangere flere utflukter hvor familier kan 

omgås utendørs eller i større lokaler. 

Til tross for de betydelige begrensingene har minst 436 barn fra til sammen 257 familier deltatt 

sammen med en eller flere foresatte ved minst én aktivitet i 2021.  Det har vært en 

bemerkelsesverdig økning fra 2019 og 2020 fra hhv 312 og 316 deltagende barn, og pågangen har 

vært enorm gjennom hele året. Vi antar at det har sammenheng med at mange tilbud til denne 

gruppen har falt bort under pandemien, samt at tilbudet treffer godt og blir fremsnakket av 

deltakerne, slik at mange ønsker å bli med.  

For mer informasjon om tiltaket, se egen rapport: «Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på 

Robin Hood Huset, Årsrapport 2021». 

6. Samarbeid med andre 
 

6.1. 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.   

I 2021 er følgende møter blitt avholdt: 

12.januar – Nettmøte 
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Til stede: Bergen kommune Innbyggerservice, Bergen Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens 

Bymisjon, Robin Hood Huset 

23.mars – Nettmøte 

Til stede: Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Røde Kors, Blå Kors Dagsenter, Frelsesarmeen, 

Kirkens Bymisjon Bergen, Stiftelsen Robin Hood Huset 

18.mai – Nettmøte 

Til stede: Batteriet Vest Norge, Bergen Røde Kors, Blå Kors Dagsenter, Caritas Bergen, Kirkens 

Bymisjon Bergen, Stiftelsen Robin Hood Huset 

14.september – Nettmøte 

Til stede: Batteriet Vest Norge, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen kommune Innbyggerservice, 

Bergen Røde Kors, Blå Kors Dagsenter, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon Bergen, Stiftelsen Robin 

Hood Huset 

16.november – Nettmøte 

Til stede: Batteriet Vest Norge, Bergen Offentlige Bibliotek, Bergen Røde Kors, Frelsesarmeen, 

Kirkens Bymisjon Bergen, SEIF Bergen, Stiftelsen Robin Hood Huset 

 

6.2. Temamøter 
Ett av prosjektets målsetninger er å arrangere informasjonsmøter om relevante tema for husets 

rådsøkende.  

Våren 2021 har vi arrangert en foredragsrekke i samarbeid med Jussformidlingen, en 

studentdrevet rettshjelpsorganisasjon tilknyttet det Juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. 

Målet med foredragene har vært å introdusere husvenner ved Robin Hood Huset for andre 

organisasjoner som de kan ha nytte av å oppsøke, samt gi grunnleggende kunnskap og svare på 

spørsmål om vanlige juridiske problemstillinger for våre husvenner. Følgende foredrag ble 

avholdt: 

12.mai: Trygderett 
 

27.mai: Forbrukerrett 31.mai: Arbeidsrett 3.juni: Husleierett 

8.juni: Utlendingsrett 20.september: Mingledag   

 

Valgdebatt: I forbindelse med stortingsvalget høsten 2021 arrangerte vi en valgdebatt om temaet 

fattigdom og ulikhet i dagens Norge i samarbeid med Fellesorganisasjonen (FO), Høgskulen på 

Vestlandet (HVL) og LO Bergen og Omland. Arrangementet fant sted 1.september i lokaler hos 

HVL. 

Sosialpolitisk kafé: I forbindelse med FN-dagen arrangerte vi sosialpolitisk kafé om temaet 

«Integrering på gateplan» i samarbeid med Folkeakademiet Hordaland. I panelet satt Stina Ihle 

Amankwah fra Møhlenpris idrettslag, Osama Shaheen fra det norsk-arabiske tidsskriftet Der, og 

frivilligkoordinator Goran Indjic ved Stiftelsen Robin Hood Huset. Arrangementet fant sted den 

24.opktober i vår kafé. 

Kime Gründerprogram: Representanter fra MIKS Ressurssenter for Integrering kom til Robin 

Hood Huset for å fortelle om Kime Gründerprogram. Dette er et opplæringsløp for personer med 

flerkulturell bakgrunn som ønsker å starte egen bedrift. Arrangementet fant sted den 27.oktober 

i våre lokaler. 
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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. 

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. 

7. Måloppnåelse for 2021 og veien videre 
 

7.1. Måloppnåelse 
 

Tilgjengelig rådgivningstiltak for målgruppen i husets ordinære åpningstid  

2021 har hatt driftsutfordringer grunnet sykemeldinger og karatene, men det har lyktes oss å ha 

tilgjengelig kvalifisert personale for rådgivning gjennom hele perioden. De fleste dager har vi også 

kunnet tilby datahjelp og teknisk støtte med frivillige PC-verter som har avlastet personalet og 

gjort gjester i stand til å benytte en del selvhjelpsløsninger hos offentlige tjenesteytere.  

Tertialvis rapportering til daglig leder og styret i stiftelsen  

Det har vært et ønske å gå over fra kvartalsvis til tertialvis rapportering på tiltaket til daglig leder 

og styret. Grunnet administrative prioriteringer har denne overgangen ikke blitt gjennomført i 

2021. Styret og daglig leder har fått rapporter om tiltaket i 2. og 3.kvartal, samt årsrapport. 

Avholde åpne informasjons-/temamøter for målgruppen, fortrinnsvis med rumenske 

samarbeidspartnere  
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Det har blitt avholdt en rekke temamøter med relevante problemstillinger for Robin Hood Huset 

sine husvenner som beskrevet i punkt 6.2. Det har ikke blitt gjennomført møter med rumenske 

samarbeidspartnere som planlagt da det har vært færre rumenske brukere av Robin Hood Huset 

i 2021 enn i tidligere perioder. 

Tilby én-til-én hjelp med CV og jobbsøking  

Tiltaket har hatt en målsetning om å kunne tilby én-til-én CV-hjelp gjennom rekruttering og 

oppfølging av frivillige CV-hjelpere. Stiftelsen har lyktes med dette, og har fra 2.kvartal 2021 

tilbudt én til én hjelp med CV og jobbsøking i 8 timer hver uke med kun noen få avbrekk. Tilbudet 

har hatt både drop-in og timebestilling. 

Oppdatere og tilgjengeliggjøre brosjyren «Til Norge for å jobbe»  

Rådgiver og prosjektleder utviklet brosjyren «Til Norge for å jobbe» i 2016  som et verktøy for å 

kunne formidle relevant informasjon om prosessen for Europeisk migrasjon til Norge og norsk 

samfunn og arbeidsliv samlet og på en enkel måte. Brosjyren er oversatt til flere språk og har vært 

tilgjengelig på norsk, rumensk, engelsk og spansk. For 2021 var det også et ønske å gjøre brosjyren 

tilgjengelig på polsk.  

Brosjyrens innhold er oppdatert i løpet av 2.kvartal 2021, men det har ikke lyktes å ferdigstille 

oversettelser av brosjyren gjennom frivillige ressurser. Da det ikke har vært midler til å få 

brosjyrene profesjonelt oversatt har dette arbeidet blitt satt på vent. 

Faglig oppdatering av rådgiver  

Rådgiver har deltatt på digitale kurs i arbeidsrett, trygderett, tariffavtaletolkning, gjennomgang 

av utkast til ny forvaltningslov. Rådgiver har stort sett gjennomgått kursing utenom arbeidstid, 

slik at det i liten grad har påvirket tilgjengeligheten på huset eller gått utover det øvrige arbeidet 

med tiltaket. 

 

7.2. Veien videre 
 

Fra medio januar er Sebastian Ketema-Schwalbach ansatt som ny prosjektleder ogrådgiver for 
fattige tilreisende fra EØS-området. Han har mastergrad i etnologi og engelsk med fokus på 

innvandreres deltakelse i frivillige organisasjoner. Schwalbach har ledet akuttovernattingstiltaket 

for fattige tilreisende EØS-borgere i Bergen i perioden 2013-2019, og har ledet den tyske 

organisasjonen ANKOMMEN fa 2019-2020. Han har god kjennskap til målgruppens behov, og en 

opparbeidet tillit blant personer som har langt migrasjonshistorie til Bergen.  

Grunnet pandemien og endrete migrasjonsmønster er det utfordrende å formulere konkrete mål 

for 2022. Likevel vil vi bruke erfaringer fra de siste pandemi årene og bruke noen grep for å nå 

målgruppen på den best mulige måten. Et overordet mål for stiftelsen er å bidra til å spre 

informasjon og kunnskap I tråd med det skal vi sikre at informasjon om tiltaket når målgruppen 

fattige tilreisende. Blant konkrete tiltak som vurderes er mer oppsøkende arbeid og tettere 

utveksling med organisasjoner som jobber gatenært. Vi ser bl.a. at det er en brukergruppe som 

ikke har brukt tiltaket før og personer som ikke kommer til huset pga frykt for covid. Det vil derfor 

være et fokus i 2022 å sikre at målgruppen er nådd og får tilgang til informasjon.  

Usikkerhet knyttet til smitte, reise, og økonomi som følge av den globale covid19-pandemien gir 

også i 2022 store tilleggsutfordringer for tilskuddsordningens målgruppe og for tiltaket.  
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Tiltaket har opprettholdt beredskap og står klar med tanke på post-covid situasjonen. Erfaringene 

fra de de første ukene i 2022 peker på at målgruppen oppholder seg i byen igjen og har begynt å 

bruke husets kafé og rådgivningstilbud. Samtidig er det som i årene før vanskelig å forutse årets 

utvikling. For å styrke kontakt med målgruppen er et viktig fokusområde for 2022 oppsøkende 

arbeid. Målet er å komme i kontakt med brukergruppen som ikke har brukt råd- og 

veiledningstiltaket før, samtidig som å etablere kontakt med personer som ikke kommer til huset 

med frykt for covid.  

Selv om mye tyder på at covid-restriksjonene oppheves etter hvert i 2022 så er målgruppens 

utfordringer i form av kommunikasjon med offentlig myndighet, begrenset innpass i alminnelig 

arbeidsmarked, marginalisering og utsatthet fremdeles reelle. Det norske og europeiske 

arbeidsmarkedet er fortsatt mer presset enn i tidligere perioder, og med høy arbeidsledighet 

følger også gjerne høyere fare for utnyttelse av arbeidere.  

Samtidig ser vi muligheter for at personer i målgruppen, som tidligere har vært mindre 

ettertraktet i det formelle arbeidsmarkedet grunnet manglende dokumentasjon på 

arbeidserfaring og fordommer knyttet til enkelte folkegrupper, nå som følge av lavere 

tilstrømning av andre grupper kan finne innganger i bransjer som til vanlig har en høy andel 

utenlandske arbeidstakere. Tilbakemeldinger fra målgruppen i begynnelsen av 2022 tyder på at 

det er sterkt ønske å benytte seg av denne muligheten for å få en fot inn i arbeidsmarkedet. Et 

annet fokusområde for tiltaket i 2022 blir derfor å etablere og forsterke samarbeid med aktører 

innen det formelle arbeidsmarkedet, f.eks. landbruksorganisasjoner, tertiærnæring, osv., spesielt 

i markeder hvor målgruppens ressurser kan være ettertraktet. Fokus på å finne innganger til 

ordinært arbeidsliv samt tidlig realitetsorientering og oppfordring til retur, råd og veiledning 

rundt plikter og rettigheter i det norske samfunnet for målgruppen kan begrense forekomsten av 

gatearbeid.  

Et tredje fokusområde er å styrke kompetansen om situasjonen i hjemland. Tiltaket er i tett 

kontakt med Bergen kommunes Byrådsavdeling for sosial, bolig og arbeid som har et 

samarbeidsprosjekt med Cluj kommune med et særlig søkelys på boligsosialt arbeid. I de senere 

årene har Stiftelsen etablert kontakt med den rumenske organisasjonen Roma Entrepeneurship 

Development Initiative – REDI – som arbeider for å styrke næringsvirksomhet blant roma-

befolkningen i Romania, Bulgaria, Serbia og Macedonia og med organisasjonen Fundatia Ruhama 

som jobber med inkludering og å fremme interessene for roma-populasjonen i Europa. Besøk av 

organisasjonene til Bergen kunne ikke gjennomføres av hensyn til restriksjoner etter covid-19, i 

2022 vil vi se på mulighetene for å gjennomføre besøkene. Hensikten med besøket vil være å 

styrke vår kjennskap og kompetanse på området og slik kunne bidra til at personer i målgruppen 

kan få kjennskap til organisasjonene og muligheter på sine hjemsteder. 
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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 økonomi og 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:   

Prosjektet er i perioden 1. mars 2021 til 28. februar 2022 drevet med tilskudd fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Gjensidigestiftelsen, Oluf Bjørnseth og hustrus fond til 
Bergen bys vel, samt en andel egenfinansiering. For 2021 som helhet har prosjektet også blitt 
finansiert med ekstra tilskudd fra Bergen kommune. I tillegg har kulturelle aktører og bedrifter i 
Bergen har også bidratt i form av relevant utstyr og gratis eller rabatterte billetter.  
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Forord  
 

De siste 20 årene er prosentandelen barn som vokser opp i fattige familier økt fra 3,3 til 11,7 
prosent, og trenden er økende. Oppdaterte statistiske data publisert på barnefattigdom.no i 2022 
viser til at andelen barn i familier med vedvarende lave husholdningsinntekter økte til 11,7 
prosent på landsbasis i 2019.  Det vil med andre ord si at på landsbasis bodde 115 000 barn under 
18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Statistikken viser til at det er i storbyene 
Bergen og Oslo man finner de største forskjellene, også mellom bydeler. I Bergen peker Årstad 
seg særlig ut som en bydel der mange barn har lave husholdningsinntekter. I 2019 levde 24,9 % 
av barna i denne bydelen i familier med lave husholdningsinntekter. Dette er en økning på nesten 
2 % fra 2018. Det er betydelig mer enn Bergenhus, den bergenske bydelen med nest størst 
lavinntektsandel på 14,7 %. I 2019 bodde det minst 5317 barn i husholdninger med vedvarende 
lavinntekter i Bergen. Fattigdommen blant barn er nå høyere og vokser raskere enn fattigdom 
blant voksne.1 

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. 
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. Aktivitetene som har vært gjennomført 
gjennom prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge 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, gode minner som en familie. 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.   

Under Covid19 har mange barnefamilier opplevd at fattigdomsproblematikken er intensivert. 
Både sosialt og økonomisk utenforskap er forsterket, både i alvorlighetsgrad og antall personer 
berørt. Arbeidsløsheten har i perioder doblet seg, og dette har særlig rammet voksne i alderen 25 
- til 39.2 I denne aldersgruppen finner vi også majoriteten av omsorgsforsørgere med ansvar for 
barn. Permitteringene traff skjevt, mer enn 55 % rammet lavtlønte yrker.3   

 
1 Bufdir. (2020, 5. mars). Barn i lavinntektsfamilier. https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/   
2Ukentlig statistikk over arbeidsledige – nav.no. 
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/ukentlig-statistikk-over-
arbeidsledige  
3Kompetanse eller arbeidsledighet i pandemiens kjølevann. Rapport frå Arbeidslivsbarometeret 2020. Hentet frå: 

https://arbeidslivsbarometeret.no/wp-content/uploads/2020/11/AFI_FoU_2020_07_Kompetanse-eller-arbeidsledighet-
AB-1.pdf 

https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/ukentlig-statistikk-over-arbeidsledige
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/ukentlig-statistikk-over-arbeidsledige
https://arbeidslivsbarometeret.no/wp-content/uploads/2020/11/AFI_FoU_2020_07_Kompetanse-eller-arbeidsledighet-AB-1.pdf
https://arbeidslivsbarometeret.no/wp-content/uploads/2020/11/AFI_FoU_2020_07_Kompetanse-eller-arbeidsledighet-AB-1.pdf
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Det er en klar sammenheng mellom familier med dårlige økonomiske kår og trange 
boforhold.  Dette gjelder særlig familier med innvandrerbakgrunn4. Kombinasjonen trange 
boforhold og vanskeligstilt personlig økonomi har fått store konsekvenser for barnefamilier 
under pandemien, ikke bare med hensyn til smittespredning, men også familienes levekår. En 
nettbasert undersøkelse gjort av REACH ved OsloMet viste at covid19-pandemien førte til en 
betydelig økning i levekårsutfordringer hos trangbodde familier, med økte utfordringer knyttet 
til et begrenset mulighetsrom for digitale møter og nettbruk, aktivisering og livsutfoldelse for 
barna. Familiene har også opplevd isolasjon fra omverdenen, økt familiestress knyttet til trange 
boligforhold og økonomiske bekymringer som spesielt utfordrende. 5 Familietiltaket ved 
Stiftelsen Robin Hood huset har vært bevisst disse utfordringene, og det har vært viktig å 
opprettholde et tilbud selv under strenge lokale og nasjonale smitteverntiltak. I perioder hvor det 
øvrige kulturtilbudet har vært sterkt begrenset, har prosjektet derfor aktivt gått inn for å skape 
alternative utendørsaktiviteter i egen regi.  

I 2021 det det totalt 436 barn fra 257 familier som deltok ved Robin Hood Husets familieaktiviteter, 
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.  

  

    

Ellinor Engeline Engelstad  

Prosjektleder barn- og familietiltak på Robin Hood Huset  

  

  

  

 
4SSB analyse 2020/18. https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-bor-trangere  
5Idunn: tidsskrift for boligforskning 01.2020 

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/innvandrere-bor-trangere
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Innledning  
   

Robin Hood Huset arrangerer ordinært 3-4 aktiviteter i uken i samtlige skoleferier, samt 
familiekafé og lørdags-/søndagsutflukter hver helg ellers i skoleruten. Deltagelse i aktiviteter og 
bruk av familiekaféen er alltid gratis og åpen for alle foreldre og barn, og markedsføres som et av 
mange tilbud ved Robin Hood Huset, et møtested og ressurssenter for økonomisk vanskeligstilte 
og nettverkssøkende i Bergen og omegn. Aktivitetene retter seg på denne måten 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 november 2018 trukket 
frem som eksempel til inspirasjon i «Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i 
fattigdom», av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.   

Under covid-19-pandemien ble vi dessverre nødt til å stenge ned familiekafe og familietaco av 
hensyn til smittevernbestemmelsene. I stedet har tiltaket økt aktivitetstilbudet i helgene til to 
familieaktiviteter i så store grupper som smittevernet har tillatt, og prosjektet har forsøkt å legge 
til rette for at aktivitetene i så stor grad som mulig har fungert som arena for nettverksbygging. Da 
samfunnet gjenåpnet i oktober åpnet vi også opp familiekafeen.   

Totalt 436 barn fra 257 familier har deltatt sammen med en eller flere nære voksenpersoner ved 
minst en aktivitet i løpet av 2021. Det er kun barn i familier som har registrert seg for informasjon 
om tilbudet som er talt med, familier som deltar på drop-in-tilbud kommer i tillegg.  Noen familier 
melder seg på nesten alle aktiviteter, noen melder seg på 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. 

Totalt har 268 voksenpersoner deltatt i aktivitetene sammen med sine barn. Familiene som 
deltar, har variert landbakgrunn. Det er overvekt av familier med minoritetsbakgrunn, og det er 
stor variasjon i familienes nasjonalbakgrunn. I tillegg har tiltaket fått en del nye norske familier. 
Tiltaket har i denne perioden hatt deltagere med bakgrunn fra minst 29 andre land, primært fra 
verdensdelene Afrika, Asia, Europa og Sør- Amerika: Algerie, Somalia, Etiopia, Sudan, Marokko, 
Burundi, Djibouti, Egypt, Kurdistan, Afghanistan, Sri Lanka, India, Bangladesh, Syria, Irak, Sør 
Korea, Vietnam, Tyrkia, Ukraina, Latvia, Hviterussland, Polen, Frankrike, Italia, Spania, Portugal, 
Chile, Venezuela, Boliva og Filipinene.  

  

Nøkkeltall  
  

Antall barn som har deltatt på aktivitet: 436  
Antall voksne: 268  
Antall familier: 257  
Antall aktiviteter: 117 
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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 også i 2019. Frem til 1. mars 2020 har tiltaket 
vært finansiert av Bufdir og BKK, per dags dato drives tiltaket på egen regning og tilskudd fra BKK 
mens svar på søknad til Bufdir om viderefinansiering ventes.   

 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 forbindelse med gjennomføring av familieferie og aktiviteter i 
sommerferien blir tiltaket bemannet opp for å kunne gjennomføre det økte aktivitetsnivået.  

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. Tiltaksleder fører en omfattende 
oppfølging av påmeldinger og kontakt på SMS og gjennom personlig kommunikasjon på Robin 
Hood Huset og på aktivitetene i helgene.      

Informasjon om tilbudet er sendt ut til ulike samarbeidspartnere, sosialkontor, skoler, 
helsestasjoner og barnevernskontorer, og det har blitt annonsert på sosiale medier og i avisen 
Barnibyen. Tiltaket har vært synliggjort i media gjennom seks reportasjer i BA, henholdsvis i 
2016, 2018, 2019, juni 2020, august 2020 og sist i påsken 2021. 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. Prosjektleder skrev også et debattinnlegg i BA 
januar 2021 med familietiltaket på Robin Hood Huset som utgangspunkt.   

Robin Hood Huset driver fremdeles aktiv rekruttering gjennom sosiale medier, synliggjøring og 
samarbeidspartnere, men den viktigste rekrutteringskilden i 2021 har skjedd gjennom deltakere 
av aktivitetene, som har videreformidlet disse ut til sine nettverk.   
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Prosjektleder oppdaterte og sendte informasjon om barne- og familieaktivitetene etter endringer 
i dager og tidspunkt aktivitetene holdes senest i mai. 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.     

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 hverken 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 
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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.      

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 søndag i 
skoleruten.   

Mål 3: Arrangere åpen familiekafé hver lørdag i skoleruten.  

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 fire netters ferieopphold for inntil 50 familier i skolens sommerferie.  

 

Måloppnåelse   
2021 har vært preget av at Covid 19-situasjonen trakk ut lenger enn forventet, noe både tiltaket 
og deltakerne har merket godt. Tiltaket har vært nødt til å finne raske løsninger for å opprettholde 
et tilbud, og aktivitetene har krevd grundig planlegging og stor fleksibilitet for å ivareta et raskt 
skiftende smittevernregime. Mange tidligere aktiviteter har vært utilgjengelig som følge av 
restriksjoner, samtidig som tiltaket har opplevd en markant økning i antall henvendelser. I mars 
og april fikk tiltaket dispensasjon til å fortsette å holde familieaktiviteter, innenfor 
smittevernforsvarlige restriksjoner. Dermed har tiltaket klart å opprettholde et ukentlig 
aktivitetstilbud gjennom hele 2021, også under de strengeste restriksjonene. 

Bruk av kollektivtransport med store grupper har ikke vært smittevernmessig tilrådelig store 
deler av året, noe som har ytterligere begrenset tiltakets muligheter. Restriksjonene la store 
begrensninger på hvor mange deltakere vi kunne ha på de fleste aktiviteter, vanligvis mellom 25 
og 30 deltakere totalt pr. aktivitet. Derfor ble det viktig å jevnlig organisere aktiviteter som kunne 
gjennomføres utendørs, med gode muligheter for å holde avstand mellom familiene. På denne 
måten kunne vi regelmessig også ha aktiviteter uten øvre tak, slik at alle som meldte seg på fikk 
tilbud om å delta. Mange nye familier har fortalt om økt isolasjon og ensomhet, og om trangere 
økonomiske handlingsrom enn tidligere. I perioder uten tilgang til vanlige aktivitetstilbud har 
tiltaket derfor lagt opp til egne, enkle aktiviteter hvor det sosiale har fått stor plass. Her har det 
vært særlig fokus på å øke deltakerkompetansen hos familiene. Disse aktivitetene har vært lagt 
opp slik at de primært har hatt nettverksbygging som mål, samtidig som de har inkludert små, 
ekstra elementer i form av medaljer, diplomer og tilsvarende. Dette har vært viktig for å løfte den 
totale positive opplevelsen ved aktivitetene, og for å fremme følelsen av deltakelse hos barna.  

Sommerferien for vanskeligstilte barnefamilier startet i juni. Hver uke ble det arrangert 2 – 4 
aktiviteter ukentlig. I sommermånedene var mange restriksjoner lettet, noe som økte tiltakets 
handlingsrom for aktiviteter. Som følge av dette valgte tiltaket å ta i bruk mange populære 
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aktiviteter. Det var et mål at minst en av de ukentlige aktivitetene fremdeles bar et sosialt preg, 
men nå med større fokus på å gi deltakere tilgang til populære sommeraktiviteter som tidligere 
hadde vært utilgjengelige. Parallelt gjennomførte tiltaket 7 uker med familieferie, for til sammen 
49 familier. Første ferieuke var i uke 26, og deretter hver uke frem til uke 32. Pågangen til både 
aktiviteter og ferietilbud var enorm, med mange hundre påmeldinger hver uke. Det var et stort, 
administrativt arbeid å sikre at alle påmeldte fikk tilbud om minst en aktivitet i løpet av 
sommerferien. 

Da samfunnet åpnet opp i oktober, vurderte tiltaket situasjonen slik at familiekafeen kunne 
gjenåpnes. Tiltaket gikk da tilbake til å holde familiekafe på lørdag og familieaktivitet på søndag.  
Under Covid 19 har tiltaket fått nye deltakende familier, og for mange var familiekafé et nytt 
tilbud. Ved å innføre nye rutiner og holde strenge smittevernregler ble det holdt familiekafe 
ukentlig det siste kvartalet. 

Samlet har tiltaket i 2021 opplevd en deltakervekst på over 30 %. 

 

 

Mål 1: Tilby gratis fritids- og ferieaktiviteter for 300 barn og deres omsorgspersoner    
Over 430 barn har deltatt på aktiviteter i regi av Robin Hood huset i 4 kvartal i 2021, 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.   

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.  
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Mål 2: Arrangere gratis utflukter for barn sammen med én voksen pr familie hver 
søndag i skoleruten   
Under ordinær drift vil det hver søndag arrangeres det aktiviteter og utflukter fra Robin Hood 
Huset for barn sammen med én forelder pr familie. Aktiviteten starter alltid på Robin Hood Huset, 
hvor alle deltakere får utdelt lunsjpakker. Disse samlingene gir både familiene og aktivitetsleder 
en oversikt over hvem som er med på utflukten, og virker samlende for aktiviteten videre. På 
grunn av den pågående situasjonen knyttet til covid-19 har aktivitetstilbudet i helgene utvidet vi 
tilbudet slik at den samme aktiviteten ble gjentatt lørdag og søndag hver helg. Det var vanskelig 
å arrangere en inkluderende og vellykket familiekafé under det gjeldende smittevernregimet, se 
mål 3 for vurdering av endringen. 

Aktivitetene har vært varierte, og det er hittil blant annet arrangert turer til Fløyen, Ulriken, 
Akvariet, AdO Arena, flere ulike museer, kino, klatrepark, Pepperkakebyen og teater. Det er svært 
stor pågang på enkelte aktiviteter, med tidvis tredobbelt så mange påmeldte som det er plasser.   

I deler av andre kvartal var kulturtilbud som vi ellers ville benyttet vært nedstengt grunnet en ny 
smittebølge. I denne perioden fikk tiltaket likevel dispensasjon til å opprettholde et 
aktivitetstilbud, med forbehold om at det ble gjort svært grundige smittevernhensyn. Det er 
derfor blitt gjort en stor innsats for å skape og tilrettelegge for spennende og sosiale 
utendørsaktiviteter, både hobbyverksteder, barneleker og turneringer. Mange av familiene 
tilknyttet prosjektet har fortalt om en økt opplevelse av ensomhet og utenforskap som resultat 
av covid19, og det har vært et fokusområde å la aktivitetene ha et element av sosialt samvær og 
inkludering. Gjennom grundige forberedelser og svært nøye organisering har det lykkes å 
arrangere sosiale aktiviteter som samtidig har ivaretatt smittevernet.   

I løpet av 3. kvartal lettet noen av smittevern-restriksjonene, og vi fikk igjen anledning til å 
benytte kollektivtransport.  Mot slutten av 3. kvartal gjorde vi også forsiktige forsøk på å 
arrangere aktiviteter innendørs, under strenge smittevernhensyn. Med mange nye familier var 
det viktig å inkludere aktiviteter i tilbudet som lignet familiekafé, samtidig som vi ivaretok 
smittevernet og fulgte lokale retningslinjer. Vi vurderte smittesituasjonen slik at det fremdeles 
ikke var trygt å gjenåpne familiekafeen, men vi kunne delvis dekke behovet ved å holde inne-
aktiviteter som krevde påmelding. Tilbakemeldingene fra både nye og erfarne familier var svært 
positive, og flere ytret ønske om å beholde noen slike aktiviteter også etter samfunnsgjenåpning.  

I starten av 4. kvartal åpnet samfunnet fullt opp. I forbindelse med høstferien gikk vi derfor 
tilbake til å holde aktivitet hver søndag, med familiekafe på lørdager. I perioden hadde vi flere 
turer til Ulriken og museer, samtidig som vi fulgte oppfordringen om å beholde enkelte 
innendørsaktiviteter hvor kos og sosialt samvær sto i sentrum.  

I desember var smittesituasjonen i samfunnet økt drastisk, og mange andre tilbud stengte ned på 
nytt. Vi valgte å holde på aktivitetsplanen en gang hver helg, med begrensede plasser og noen 
endringer.  I oktober og desember hadde vi flere pepperkakeverksteder, hvor familiene fikk 
anledning til å bygge både nettverk og pepperkakehus. Rett før jul arrangerte vi en stor julefeiring 
på Robin Hood Huset, i samarbeid med kokker fra Kokkelauget. Grunnet smittevernhensyn var vi 
nødt til å holde et svært begrenset antall deltakende familier, selv om pågangen var stor.  

  

Mål 3: Arrangere åpen familiekafé hver lørdag i skoleruten  
Grunnet den pågående situasjonen knyttet til covid-19 besluttet stiftelsen å sette familiekafé og 
tacofredag på pause i 1 – 3 kvartal. Av hensyn til smittevern ble det innført store 
plassrestriksjoner i husets kafé, som innebærer en reell risiko for at familier som ønsket å delta 
ikke vil få plass. I tillegg var det en bekymring at lokalene ikke er egnet til å sikre tilstrekkelig 
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smittevern når barna ville leke sammen eller ved gjennomføring av aktiviteter som 
ansiktsmaling.   

For å kompensere for bortfall av familiekafé og tacofredag utvidet vi helgeutfluktene slik at disse 
ble arrangerert både lørdag og søndag, fortrinnsvis med samme aktivitet begge dager. Dette ga 
flere muligheten til å delta på våre ukentlige aktiviteter, tross antallsbegrensinger i smittevern. I 
tillegg hadde vi økt fokus på å tilby og utforme aktiviteter som arena for nettverksbygging. Vi 
opplevde dette som et kjærkomment alternativ i en tid hvor mange tilbud er stengt.  

Ved inngang til 4. kvartal åpnet samfunnet fullt opp. Etter nøye overveielse besluttet vi å gjenåpne 
familiekafeen, men avvente med fredagstaco til 2022. I perioden hvor familiekafeen var stengt 
har vi fått mange nye deltakende familier, som ikke har vært kjent med det ordinære tilbudet slik 
det har vært utformet tidligere. Det har derfor vært viktig å reintrodusere begge tilbud så tydelig 
som mulig, for å unngå misforståelser.  

Mens vi opplevde at mange nye familier kom til aktivitetene etter anbefalinger fra bekjente, førte 
familiekafeens drop-in-karakter at flere kom til etter å ha sett oss på sosiale medier.  

  

Mål 4: Arrangere åpen tacofredag én fredag hver måned   
Grunnet den pågående situasjonen knyttet til covid-19 har stiftelsen besluttet å sette familiekafé 
og tacofredag på pause. Dette er fordi det vanskelig lar seg gjøre å arrangere en inkluderende og 
vellykket familiekafé under gjeldende smittevernsregime. For å kompensere for bortfall av disse 
aktivitetene er helgeutfluktene utvidet til både lørdag og søndag. Se mål 3 for utfyllende 
vurdering av endringen.    

  

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 hel- 
og halvdagsaktiviteter, og finner sted på ulike tidspunkt på dagen, avhengig av typen aktivitet. 
Aktivitetene planlegges ut fra årstid og vær, og tidligere erfaringer.      

Vinterferien 2021 fant sted i uke 9. 38 familier med til sammen 38 voksne og 73 barn har i løpet 
av vinterferien 2021 deltatt ved minst én familieaktivitet i regi av barn- og familietiltaket ved 
Robin Hood Huset.   

Vi har i løpet av vinterferien 2021 gjennomført 4 aktivitetsdager for familier med barn i alle aldre. 
Av disse 4 aktivitetsdagene var 3 aktivitetsdager med leder og én aktivitetsdag uten leder, hvor 
familiene kunne benytte seg av FlipZone billetter til det tidspunktet som passet dem best. Det har 
vært fokus på å tilby varierte aktiviteter som kan nå ulike familier med barn i forskjellig alder. Vi 
har i vinterferien besøkt Bergen Kunsthall og sett utstillingen Jef Geys, vi har vært på besøk hos 
Akvariet i Bergen samt AdO arena, og en siste aktivitet på FlipZone hvor familiene deltok uten 
leder. De organiserte aktivitetene med leder fant sted på tirsdag, torsdag og lørdag mellom 
klokken 10-15.   

Like før påsken 2021 opplevde Norge en tredje nedstenging grunnet pandemien, og de fleste 
planlagte aktiviteter ble avlyst. Fordi vår målgruppe i utgangspunktet er en svært sårbar gruppe, 
fikk vi dispensasjon til å gjennomføre utendørsaktiviteter med grundige smittevernstiltak. 
Påskeaften og første påskedag arrangerte vi derfor påskeeggjakt for til sammen 16 familier. 
Nygårdsparken ble delt inn i 8 soner, og hver familie fikk tildelt en sone med tilhørende kart. I 
hver sone var det skjult et hardkokt, dekorert hønseegg, som senere kunne byttes inn i et 
påskeegg med godteri på Robin Hood huset. Aktiviteten ble dekket av BA.  
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I forbindelse med 17. mai gjennomførte vi organiserte, tradisjonelle barneleker som potetløp og 
fiskedam. Potetløp ble gjennomført med engangsbestikk som ble utdelt av prosjektleder, slik at 
ingen deltakere rørte ved samme utstyr. I tillegg ble det stelt i stand en såpeboblestasjon hvor 
hver deltaker kunne lage såpebobleutstyr ved hjelp av piperensere. Aktivitetene var svært 
populære, og spesielt såpeboblene førte til mye lek og vennlig, spontan konkurranse på tvers av 
familiene.    

Da sommerferien 2021 begynte i midten av juni, var samfunnet klart for å åpne til trinn 3. Dette 
medførte også at vi fikk tilgang til å utvide aktivitetstilbudet vårt, til å inkludere aktiviteter som 
innebar reise med kollektivtransport. Fra sommerferien startet er det gjennomført tre aktiviteter 
i uken, hvorav minst en to er kostbare aktiviteter og minst en har det sosiale perspektivet i 
hovedfokus.  

Gjennom hele sommerferien arrangerte vi mellom 3 og 4 aktiviteter i uken. Pågangen var enorm, 
enkelte uker opplevde vi flere hundre ønsker om påmelding på hver aktivitet. Vi hadde flere gode 
samarbeidspartnere som ga oss rabatter og gratis inngang til populære fritidsaktiviteter, men 
pågangen var langt større enn vi hadde kapasitet til å dekke. Både økonomi, personalressurser og 
smittevernhensyn tvang oss til å ha begrensede plasser på de fleste aktiviteter. Minst en av de 
ukentlige aktivitetene var fokusert på nettverksbygging utendørs. Ved disse aktivitetene kunne 
vi tilrettelegge for større antall familier, slik at alle som ønsket kunne delta. Da kunne vi også 
inkludere flere voksenpersoner fra hver familie, uten at dette har gått på bekostning av antall 
familier som deltar. Alle aktiviteter har inkludert et lite måltid, som regel i form av en ferdig 
påsmurt matpakke, yoghurt, frukt eller tilsvarende. Det har vært et mål å holde matpakkene så 
næringsrike og inkluderende som mulig. Det har blant annet vært viktig å tilpasse matpakkenes 
innhold slik at de kan spises uavhengig av religiøs tilhørighet, og vi har tatt hensyn til kjente 
allergier blant deltakerne.  

Flere familier uttrykte ønsker om at aktivitetene skulle starte litt senere på dagen, og at dette ville 
gjøre det lettere for dem å delta på aktiviteter. Vi valgte derfor å skyve oppmøtetidspunktet en til 
to timer ved de aktivitetene hvor dette var gjennomførbart. Dette fikk vi mange positive 
tilbakemeldinger på, og vi merket bedring i kommunikasjonen med familiene. Flere møtte opp 
uten store forsinkelser, og avmeldinger ble oftere varslet i forkant. Dermed fikk vi bedre 
muligheter for å fylle tomme restplasser.  

I løpet av sommermånedene fikk vi svært mange henvendelser fra familier som ønsket å delta på 
aktiviteter, og ved utgangen av 3. kvartal hadde vi mer enn doblet antall deltakende familier, og 
vi hadde nærmere 50 nye familier på vår kontaktliste.  

I juleferien avlyste flere av våre samarbeidspartnere planlagte aktiviteter. Vi fikk likevel til to 
turer til Bergen Kino i romjulen. Vi valgte da å se to ulike filmforestillinger, for å nå mest mulig 
variert gruppe. En film var uten aldersgrense, og beregnet på mindre barn, mens den andre hadde 
høyere aldersgre nse og var mer rettet mot eldre barn og ungdom.  

   

Mål 6: Tilby et fire netters ferieopphold for inntil 50 familier i skolens sommerferie  
Basert på gode erfaringer fra de siste fire årene gjennomførte Robin Hood Huset et fire netters 
opphold for inntil 49 familier planla Robin Hood Huset sommeren 2021 å arrangere et fire netters 
ferieopphold for inntil 50 familier, med utgangspunkt i gjennomføringen fra 2020, fordelt på 
henholdsvis i juni, juli og august måned. Familieferietilbudet bygget på erfaringer med 
gjennomføring i 2020. Familieferietilbudet vil bygge på erfaringer med gjennomføring i 
2020. Robin Hood Husets familieferie var, som alle andre aktiviteter i regi av Robin Hood Husets 
familietiltak, helt gratis og nøye planlagt for å unngå indirekte kostnader for deltakende familier. 
vil som alle andre aktiviteter leir skal være helt gratis, og nøye planlagt for å unngå indirekte 
kostnader for deltakende familier.  
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Robin Hood huset inngikk avtale med Lone Camping, hvor vi leide 7 leiligheter hver uke fra 
onsdag til søndag gjennom hele skoleferien. Campingplassen som leier av ut 7 leiligheter hver uke 
fra onsdag til søndag gjennom hele skoleferien. Campingplassen tilbyr kanoutleie og biljardgolf, 
og hver familie fikk dekket to kanoturer og hver deltaker fikk dekket noen runder golf.   

Familiene møtte ved Robin Hood Huset på avtalt tidspunkt på utreisedagen. Der ble de plukket 
opp av en turbuss bestilt og betalt av Robin Hood Huset. Ved ankomst til campingplassen fikk 
familiene nøkler til hver sin leilighet. I leilighetene sto ferdig matkasser med nok mat og utstyr til 
å dekke behovene i hver familie.  

Familiene reiste til campingplassen med turbuss bestilt og betalt av Robin Hood Huset. I 
feriepakken inngikk også ferdige matkasser med nok mat og utstyr til å dekke behovene i hver 
familie. Det var mat som dekket alle hovedmåltid og mellommåltid for hele perioden, i tillegg til 
såpe, solkrem, brettspill og fotball. I tillegg fikk familiene tilbud om å låne fiskestenger agn og 
filetkniv, slik at de kunne benytte seg av fiskemuligheter ved campingplassen. Som et ekstra 
tilbud inngikk vi et samarbeid med Herdla Museum, som bisto med en skreddersydd aktivitetsdag 
i forbindelse med hver ferie. Også her organiserte Robin Hood huset felles transport for de 
ferierende familiene til og fra aktiviteten.  

Innen sommerferien var over, var 49 familier reist på ferie. Vi fikk svært gode tilbakemeldinger 
fra familiene, og mange poengterte at campingtilværelsen hadde vært en god kombinasjon av 
sosialt samvær, opplevelser og privatliv. Flere familier uttrykte også at de ikke hadde hatt 
kunnskap om campingferier tidligere, og at de opplevde selve ferieopplevelsen som lærerik og 
empowering.   

Se egen rapport: Sommerferietilbud til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier sommeren 2021 
for utførlig beskrivelse av tiltaket. 

 

Samarbeid   
Mange kulturaktører bidrar med gratis eller sterkt rabatterte billetter til sine tilbud. I perioden 
har Sjøfartsmuseet, Fiskerimuseet, Bergen Kunsthall, Fløibanen, Bryggens museum og 
Håkonshallen, Flipzone, Høyt og Lavt, VilVite og Bergen kino bidratt med gratisbilletter til sine 
tilbud, og AdO Arena, Akvariet i Bergen og UIB Naturhistorisk Museum har gitt rabatterte priser 
og/eller skolerabatt til sine tilbud.  

Suksesskriterier og utfordringer   
At aktivitetene finner sted når det særlig er behov for det, altså i helger og ferier, og er helt gratis, 
er essensielt for tiltakets suksess. At det også arbeides aktivt med å fjerne indirekte kostnader 
knyttet til deltagelse, 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 deltagelse oversiktlig og forutsigbart for familiene, og skaper tillit 
og gode relasjoner. Dette har samtidig vært utfordrende med tanke på arbeidstid over en lengre 
tidsperiode, og arbeidet er derfor delt inn i prosjektleder og medarbeider. Slik reduserer vi 
presset som medfølger helge- og feriearbeid.  

Terskelen fra å ta kontakt til å 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 deltagerne, 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 tiltaksleder til 
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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 deltagelse, 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 deltagertall.   

Det har vært svært stor pågang på mange av aktivitetene, gjerne dobbelt så mange påmeldte som 
det var plasser til. Ofte var det 80-100 påmeldte personer til aktivitetene, noe som har gjort det 
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  
 

Aktivitetsoversikt i 2021, med oversikt over rabatter og gratisinnganger 

 

# DATO  AKTIVITET  
ANT. 

BARN  
ANT. 

VOKSNE  
ANT. 

FAMILIER  

1 

02.01.21  

JULEFERIE – Sjøfartsmuseet  
Hyggelig dag på Sjøfartsmuseet. To familier 
som meldte avbud og to familier som jeg 
ikke fikk noe svar fra. Ble totalt 8 deltakere 
denne dagen. Barna fikk utdelt noen rebus-
ark hvor de skulle finne flere «mus» som var 
gjemt på museet. En familie gikk ganske 
tidlig, mens de to andre ble igjen for å spise 
lunsj og se film som museumsvertene satte 
på.  

5  3  3  

2 

03.01.21  

JULEFERIE – Sjøfartsmuseet  
En familie som meldte avbud pga. sykdom 
denne dagen, to som ikke svarte og en som 
hadde glemt at det var aktivitet. Vi var bare 
to familier denne dagen, så jeg sa ja til at 
både to foreldre kunne være med den ene 
familien fordi de hadde med seg en baby. 
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  

3  3  2  

3 

09.01.21  

Klatreløype i Nygårdsparken 
Tre familier deltok på aktivitet denne 
lørdagen, to av de var nye familier som 
deltok for første gang. Vi møttes på Robin 
Hood Huset hvor det ble delt ut innholdsrike 
matpakker med påsmurt, brus, chips, 
kjærligheter, rosiner og kicks - de ble godt 
tatt imot!  
Hyggelig dag i klatreløypen sammen. Kaldt 
og fint vintervær.  

3  3  3  

4 
10.01.21  

Klatreløype i Nygårdsparken 
Én familie påmeldt denne søndagen, meldte 
avbud.  

0  0  0  

5 

16.01.21  

Lek og aking i Nygårdsparken  
To familier deltok denne lørdagen, tre 
familier meldte avbud av ulike grunner. 
Lekeplassene vi hadde tenkt å besøke, viste 
seg å være satt opp midlertidig av Bergen 
Kommune frem til jul. Været var også bedre 
enn meldt og det lå fortsatt godt med snø, så 
jeg foreslo for familiene å heller ta en tur til 
Nygårdsparken for å ake, noe de var veldig 

6  2  2  
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positive til. De største barna fikk hvert sitt 
rosa ufo-akebrett og jeg delte ut matpakker 
med julebrus til hver familie. Vi gikk 
sammen til øvre del av Nygårdsparken hvor 
det var en fin liten bakke som barna akte på 
– veldig stas! Etterpå lekte barna i 
klatreløypen mens den ene moren måtte gå 
med de to minste, da de var blitt kald. Vi 
hadde en kjekk dag i Nygårdsparken!  

6 

17.01.21  

Lek og aking i Nygårdsparken  
Kun en familie påmeldt denne dagen, da den 
andre meldte avbud pga. sykdom. Det var så 
rått og kaldt ute så familien var nokså kald 
da de kom, så vi spiste litt niste sammen 
inne i cafeen før vi gikk til Nygårdsparken. 
Hadde fine samtaler med moren. Vi testet ut 
klatreløypen alle tre – stas!   

1  1  1  

7 

23.01.21  

Fiskerimuseet  
8 familier møtte på Robin Hood Huset før vi 
gikk sammen til Fiskerimuseet i Sandviken. 
Lucie fikk hilse på familiene og delte ut 
matpakker med påsmurt og kjærligheter til 
alle barn. Det interaktive FinCity spillet var 
endelig åpent igjen – til stor glede for alle 
barn. Veldig fin og morsom formiddag!  

9  8  8  

8 

24.01.21  

Fiskerimuseet  
8 familier var med til Fiskerimuseet denne 
søndagen. Møttes på Robin Hood Huset hvor 
det var utdeling av matpakker, før vi dro 
sammen til museet. Veldig kjekk dag, og 
superfint å ha med Lucie! Én ny familie i 
dag.  

10  8  8  

9 

30.01.21  

Jef Geys utstilling i Bergen Kunsthall 
7 familier deltok denne kjekke dagen på 
utstilling i Bergen Kunsthall. Tre familier 
kom en halvtime før oppsatt tid, men jeg lot 
dem få komme inn da det snødde og var 
nokså kaldt ute. Etter at jeg hadde delt ut 
matpakke og alle familiene var kommet, 
gikk vi samlet til Bergen Kunsthall hvor 
barna fikk hver sin pose mer fargeblyanter 
og oppgavehefte. Barna var veldig 
konsentrerte med fargelegging og 
foreldrene var flinke å hjelpe til. Familiene 
koste seg veldig og oppgaveheftene var 
virkelig en stor hit! To nye familier denne 
dagen.   

11  7  7  

10 

31.01.21  

Jef Geys utstilling i Bergen Kunsthall 
Denne søndagen var det 8 familier med på 
aktivitet. Vi møttes på RHH, delte ut 
matpakker, informerte litt om utstillingen + 
regler før vi gikk samlet i tett snøbyge til 

12  8  8  
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Bergen Kunsthall. Oppgaveheftene var like 
stor suksess denne dagen, både for store og 
små. Barna lagde nydelige tegninger og 
kreative løsninger i heftet. Familiene virket 
veldig fornøyde med denne aktiviteten og 
syntes det var kjekt å se noe annet. De 
ansatte på museet var veldig behjelpelig 
med å både finne et sted en kunne be, noen 
kunne spise nisten sin og hjelpe/forklare 
barna om oppgavene. En ny familie denne 
dagen.   

11 

06.02.21  

Vinterlek på Fløyen 
Nydelig dag på Fløyen med aking, ski og lek. 
Møttes på Robin Hood Huset med utdeling 
av matpakker før vi gikk samlet bort til 
Fløibanen. Én familie hadde misforstått og 
kom to voksne. Barn og voksne akte og lekte 
sammen, og vi hadde nesten hele Fløysletten 
for oss selv.  

10  7  6  

12 

07.02.21  

Vinterlek på Fløyen  
7 familier var med på Fløyen denne 
søndagen, blant disse én ny familie som 
deltok for første gang. Utdeling av 
matpakker på Robin Hood Huset før vi gikk 
av gårde. Familiene spredte seg litt rundt på 
Fløyen-området, og det ble blant annet 
aking, lek og skøyter ved Skomakerdiket i 
nydelig vintervær.  

15  8  7  

13 
13.02.21  

Aking i Sandviken  
Avlyst grunnet nye smitteverntiltak.  

         

14 
14.02.21  

Aking i Sandviken 
Avlyst grunnet nye smitteverntiltak.  

         

15 
20.02.21  

Utendørsaktivitet i Nygårdsparken 
Ingen påmeldte.  

0  0  0  

16 
21.02.21  

Utendørsaktivitet i Nygårdsparken  
Ingen påmeldte.  

0  0  0  

17 

27.02.21  

Bryggens Museum  
6 familier deltok denne kjekke dagen på 
Bryggens Museum. Aktivitetsleder delte ut 
matpakker med smurte baguetter, 
klementin og muslibarer på Robin Hood 
Huset før vi gikk samlet til Bryggens 
Museum. Vi var litt tidlig ute, men de slapp 
oss inn da det regnet ute. Barna fikk både 
aktivtetshefte og ark til tegning, som de fikk 
en liten premie for om de leverte inn. Barna 
var svært engasjerte i å løse oppgavene og 
gikk sammen med foreldrene for å både løse 
oppgavene og kikke på utstillingen. Den 
kjekkeste aktiviteten for barna må utvilsomt 
ha vært «lukterommet» som hadde ulike 
lukteposter.   

8  6  6  
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18 

28.02.21  

Bryggens Museum  
Veldig trivelig vårdag på Bryggens Museum 
med 6 familier. Matpakker ble delt ut på 
Robin Hood Huset før vi gikk samlet til 
Museet. Vi tittet litt på Bryggen på veien. 
Barn og voksne koste seg på museet og det 
var stas med aktivtetshefte, tegning og 
premie! Flere av familiene pratet med 
hverandre og noen av barna lekte sammen.   

11  6  6  

19 

02.03.21  

VINTERFERIE – Bergen Kunsthall  
Kun to familier var med i Bergen Kunsthall 
denne tirsdagen. Vi møttes i kaféen på Robin 
Hood Huset hvor det var utdeling av 
matpakker før vi sammen gikk bort til 
kunsthallen. Alle fikk utdelt oppgavehefter 
til utstillingen Jef Geys, og de to familiene 
som deltok koste seg.  

3  2  2  

20 

04.03.21  

VINTERFERIE – Akvariet i Bergen  
Nydelig dag på Akvariet! Vi møttes utenfor 
Robin Hood Huset med utdeling av 
matpakker og boller, før vi gikk sammen til 
Nordnes i strålende sol. Alle familiene koste 
seg masse, og sjøløvepresentasjonen var 
veldig stas, både for store og små. Én ny 
familie i dag.  

16  10  10  

21 

06.03.21  

VINTERFERIE – Badedag på AdO Arena 
Vi møttes på Robin Hood Huset med 
utdeling av påsmurt, frukt, energibarer og 
julebrus til stor glede for barna! Kjempe gøy 
dag på AdO Arena. Én ny familie denne 
lørdagen.  

17  8  8  

22 
EKSTRA  

VINTERFERIE UKE 9 – FlipZone uten 
leder 
Totalt 50 billetter ble delt ut til FlipZone  

      20  

23 

13.03.21  

Håkonshallen  
Veldig kjekk dag i Håkonshallen. 6 familier 
som møtte opp denne dagen og en ny familie 
som fikk være med. Tre familier meldte 
avbud i forkant pga. sykdom. Vi møttes på 
Robin Hood Huset hvor det ble delt ut 
matpakker og julebrus til stor glede for 
barna. Vi gikk samlet bort til Håkonshallen. 
Barna hadde det veldig kjekt med å utforske 
ulike passasjer og lekte sammen. Flere 
foreldre som pratet sammen denne dagen 
og de var veldig fornøyde med aktiviteten.   

7  7  6  

24 
14.03.21  

Håkonshallen  
Det var kun to påmeldte familier denne 
dagen. Begge meldte avbud.   

0  0  0  

25 
20.03.21  

Naturhistorisk museum 11:00 
Oppmøte ved Robin Hood-huset. Hyggelig 
dag. To familier meldte avbud pr. SMS. En ny 

15  8  8  
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familie. Barna fikk tilbud om skattekart fra 
museet, dette ble godt mottatt. Lite folk på 
museet, veldig rolig stemning. Familiene 
gikk i stor grad for seg selv og utforsket.   

26 

21.03.21  

Naturhistorisk museum 11:00  
Oppmøte ved Robin Hood-huset. Alle fikk 
matpakke og julebrus. En familie meldte 
avbud. Veldig rolig dag på museet, lite andre 
folk. Familiene gikk i stor grad for seg selv 
og utforsket, noen få brukte skattekart.  

14  10  10  

27 
27.03.21  

Utendørs aktivitetsløype oppmøte 11:00  
Avlyst grunnet nye smitteverntiltak.  

-  -  -  

28 
28.03.21  

Utendørs aktivitetsløype oppmøte 11:00  
Avlyst grunnet nye smitteverntiltak.  

-  -  -  

29 
30.03.21  

PÅSKEFERIE – Trollskogen og klatrelek 
på Fløyen 
Avlyst grunnet nye smitteverntiltak.  

-  -  -  

30 
31.03.21  

PÅSKEFERIE – Fiskerimuseet 
Avlyst grunnet nye smitteverntiltak.  

-  -  -  

31 
03.04.21  

PÅSKEFERIE – Høyt & Lavt  
Avlyst grunnet nye smitteverntiltak.  
   

      

32 

03.04.21  
  

PÅSKEFERIE – Påskeeggjakt i 
Nygårdsparken 
  
RHH fikk dispensasjon til å skåne 
barnefamilier og drive aktiviteter, så lenge 
vi tok ekstra smittevernhensyn.  
   
Ikke alle familier har råd til fylte påskeegg, 
og formålet med aktiviteten var å gi 
deltakerne en normalisert opplevelse av en 
tradisjonell påskeaktivitet. Oppmøte 10.30 
ved Robin Hood huset. 8 familier påmeldt, 1 
ny familie. Vi hadde på forhånd gjemt kokte, 
dekorerte hønseegg i parken (1. Pr. Familie), 
fordelt på 8 soner.  Familiene fikk utdelt kart 
over parken, med markert “sin sone”. Slik 
begrenset vi kontakt mellom familiene. 
Prosjektleder gikk rundt og ga tips om 
gjemmesteder hvis familiene trengte hjelp. 
Når en familie fant sitt egg, kunne de ta det 
tilbake til Robin Hood huset og bytte det inn 
med fylte påskeegg (Medarbeider delte ut.)  
Noen egg var litt vanskelig å finne, og noen 
fant egg i andres soner. Alle fant et egg til 
slutt, og alle fikk påskegodt.  
BA dekket påskeeggjakten og skrev en fin 
reportasje.  
  

10  8  8  
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33 

04.04.21  

PÅSKEFERIE – Påskeeggjakt i 
Nygårdsparken  
  
Mange familier avlyste på grunn av sykdom, 
men tre familier gikk på eggjakt. Hver 
familie fikk sin sone, og alle fant sine egg 
raskt.  Familiene gikk tilbake på Robin Hood 
huset på egenhånd, der alle barna fikk 
påskeegg.   
   

5  3  3  

34 

10.04.21  

Nordnespynten lekeplass  
 Kun en familie som var med denne dagen, 
da den andre påmeldte familie meldte 
avbud på sykdom. Vi hadde likevel en 
trivelig dag på lekeplassen, selv om familien 
syntes det var litt trist at det ikke var andre 
barn. Delte ut matpakker på huset og gikk 
sammen til Nordnespynten hvor både jeg og 
mor lekte med barnet og hadde hyggelig 
prat med mor. De var veldig fornøyde med 
dagen.   
   

1  1  1  

35 

11.04.21  

Nordnespynten lekeplass  
 Nydelig dag på Nordnespynten lekeplass. 
To familier og fem barn deltok på aktivitet. 
Formålet med aktiviteten var å gi familiene 
kjennskap til lokale lekeområder, og 
samtidig skape en arena for 
nettverksbygging. Vi møttes på huset hvor 
det ble delt ut julebrus, berlinerboller (til 
stor glede) og sandwicher. Vi gikk samlet via 
verftet til lekeplassen på Nordnes. Barna 
lekte og koste seg, og den ene familien hadde 
med badminton som barna spilte. Mødrene 
og jeg koste oss i solen og pratet.   
   

5  2  2  

36 

17.04.21  

Skattejakt i Bergen sentrum  
Solrik vårdag i sentrum. Målet med 
aktiviteten var å skape et sosialt rom for 
nettverksbygging, trass i 
koronarestriksjoner. Dette fungerte godt for 
mange. Barna lekte på tvers av familiene, og 
de voksne gikk sammen og snakket. Tre nye 
familier var med.   
På forhånd hadde to nye frivillige lagt ut 
malte “edelsteiner” ved bestemte statuer, 
som laget en trasè fra Robin Hood Huset til 
Olav Kyrres statue utenfor biblioteket. 
Under hver stein lå et fotografi av den neste 
statuen, og familiene måtte snakke sammen 
for å finne veien. Det var med hensikt at 
hvert hint var visuelt, slik at ikke språk var 

9  6  6  
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til hinder for å delta. Ruten var lagt opp slik 
at det skulle vært lett å gå også for små barn, 
med kort avstand mellom statuene og 
mulighet for å gå med barnevogn.    
Da vi kom frem til Olav Kyrre ventet to 
frivillige med et skrin fullt av sjokolade-
gullmynter og en hvetebolle med sjokolade 
til hvert av barna. Denne matstunden ble en 
fin mulighet for barna å leke sammen, og de 
voksne fikk mulighet til å bli kjent.  
   

37 

18.04.21  

Skattejakt i Bergen sentrum  
Fantastisk vårdag. Målet med aktiviteten var 
å skape et sosialt rom for nettverksbygging, 
og i dag lykkes dette godt. Vi gjorde noen 
små grep for å samle gruppen mer under 
skattejakten, både før turen begynte og 
underveis. Barna fikk lære et signal som 
betød “Aktivitetsleder har en beskjed”, som 
ble brukt på hvert stopp. Familiene fikk også 
beskjed om å gå sammen og vente ved hvert 
stopp. Når alle var kommet frem til stoppet 
fortalte aktivitetsleder litt om statuen, før 
hun viste opp bilde av neste statue. Dette 
satt spesielt foreldrene pris på, og statuene 
ble utgangspunkt for samtaler mellom hvert 
stopp.  
Ved endestoppet ventet en frivillig. Hun 
hadde tatt med en dragebamse som voktet 
kisten med gullmynter, og barna måtte 
samarbeide for å få skatten. Aktiviteten ble 
avsluttet av boller og brus, og familiene satt 
sammen på gresset og snakket. Barna lekte 
sammen i solen.  
   

11  6  6  

38 

24.04.21  

Uteverksted: Lage gresshoder   
 Det var seks påmeldte familier, men en 
avlyste og en møtte ikke opp. Familiene 
møtte utenfor huset og fikk utdelt 
matpakker. Vi gikk samlet opp til 
Nygårdsparken der en frivillig sto og ventet 
med utstyret som vi hadde lagt opp i forkant. 
Vi hadde spredd det rundt noen benker slik 
at foreldrene ikke trengte å sitte i det kalde 
gresset. Målet var å ha en sosial aktivitet der 
familiene fikk mulighet til å bli kjent med 
hverandre mens de laget gresshoder.  
 (nettverksbygging). Gresshodene fungerte 
fint til dette da de ga hverandre tips til 
hvordan de skulle lages og pyntes. I tillegg 
skulle det være en hyggelig aktivitet for 
familien å gjøre sammen. Familiene synes 

8  7  7  
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det var en kjekk aktivitet og flere lurte på 
hvor man kunne kjøpe gressfrø og sagspon 
slik at de kunne lage det hjemme senere. Det 
ble nokså kaldt ute og aktiviteten bar noe 
preg av at foreldre frøs, men alt i alt en god 
dag! Veldig greit å ha med seg en frivillig 
som hjalp til med det praktiske.   
Vi fikk sponset nylonsokker av Nordås sko, 
gressfrø av Plantasjen og sagspon fra ALF.  
  

39 

25.04.21  

Uteverksted: Lage gresshoder  
Seks påmeldte familier, men en avlyste på 
grunn av sykdom. Familiene møtte utenfor 
huset og fikk matpakker før vi gikk samlet til 
Nygårdsparken der en frivillig sto og ventet. 
Denne dagen hadde vi satt opp tingene et 
annet sted med mindre vind. For at 
familiene ikke skulle bli kalde, tok jeg med 
yogamattter som de kunne sitte på. Målet 
var å ha en sosial aktivitet der familiene fikk 
mulighet til å bli kjent med hverandre mens 
de laget gresshoder.  
 (nettverksbygging). Denne dagen hadde de 
fleste foreldrene med seg flere barn og det 
var mer utfordrende å legge til rette for å nå 
dette målet ettersom de var mest opptatt av 
å samarbeide innad i familien. Likevel koste 
familiene seg og ble inspirert av de kreative 
ideene til hverandre. Familiene ga gode 
tilbakemeldinger på aktiviteten og mange 
ønsket å lage hjemme senere. Det var også 
denne dagen veldig greit å ha med en 
frivillig. Oppsummert en kreativ søndag fylt 
med sol og glede!  
Vi fikk sponset nylonsokker av Nordås sko, 
gressfrø av Plantasjen og sagspon fra ALF.  
   

13  6  6  

40 

2.05.21  

Fotballturnering  
Denne dagen holdt vi fotballturnering på 
den store fotballbanen på Møhlenpris. Vi tok 
med nistemat og to fotballer. Spesielt de 
grønne eplene i nistepakkene falt i smak hos 
barna. Målet med aktiviteten var å skape 
kjennskap til lekeplasser i nærområdet 
rundt sentrum, i tillegg til å skape en 
utendørs arena for nettverksbygging. Dette 
lykkes vi godt i: En av mødrene fortalte at 
hun aldri hadde vært på den siden av byen, 
og at hun satt stor pris på at 
arrangementene gjorde henne mer kjent 
med byen. Hun refererte samtidig til 
skattejakten i uke 16, hvor hun også 

7  4  4  
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opplevde å lære mye. På selve banen varmet 
vi først opp, før vi holdt omganger på 2 
minutter hver. Her var det flere voksne som 
deltok, og både barn og voksne storkoste 
seg. Kampen ble avsluttet med høytidelig 
utdeling av sjokolade-gullmedaljer og 
diplom med navn til alle barna.   
   

41 

8.05.21  

Drageverksted i Nygårdsparken   
Målet med aktiviteten var å skape et rom for 
sosialt samvær, øke kunnskapene om gode 
lekeområder i sentrum og gi tips til 
underholdende uteaktiviteter som kan 
gjennomføres med utstyr de fleste har 
hjemme. Fem familier deltok på 
drageverksted i Nygårdsparken. En meldte 
avbud pga. sykdom og to familier møtte ikke 
opp. Vi møttes på RHH hvor vi delte ut 
matpakker og poser med utstyr til Dragene. 
Anneline gikk gjennom og viste utstyret alle 
hadde fått i posene. Så gikk vi samlet 
sammen til Nygårdsparken hvor vi lagde 
stasjon på den runde benken ved 
klatrelabyrinten. Benken var veldig grei å ha 
til å lage dragene på, og flere av barna klatret 
i labyrinten mens foreldrene lagde dragene 
– de syntes dette var veldig kjekt! Barna var 
med å pynte og prøve ut dragene – stor stas. 
Eneste som manglet, var noen gode store 
vindkast. Veldig kjekt og nyttig å ha med 
Anneline som frivillig.   

5  5  5  

42 

9.05.21  

Drageverksted i Nygårdsparken   
Målet med aktiviteten var å skape et rom for 
sosialt samvær, øke kunnskapene om gode 
lekeområder i sentrum og gi tips til 
underholdende uteaktiviteter som kan 
gjennomføres med utstyr de fleste har 
hjemme. Fire familier som deltok i parken 
med dragelaging denne grå søndagen. En 
familie meldte avbud. Vi hadde en veldig 
kjekk dag sammen i Nygårdsparken, hvor 
familiene koste seg med å lage drager. Barna 
både lekte i klatrestativet og trærne og hjalp 
til med å lage drager, selv om det 
hovedsakelig var foreldrene som stod for 
ingeniørkunster. Veldig flotte og 
funksjonelle drager på laget. Barna var med 
å pynte og holde teip og var superflinke til å 
løpe med dragen sammen med foreldrene. 
Flere foreldre fortalte at aktiviteten hentet 
frem barndomsminner.   

6  4  4  

43 14.5.21  Barneleker St. Jørgens plass  4  1  1  
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Mange familier avlyste, men en familie med 
flere barn kom. Vi hadde mange organiserte 
barneleker utenfor St. Jørgen kirke. Vi hadde 
blant annet med klinkekuler, hoppetau, 
“limbostang”, ball og hjemmelagde stylter. 
Formålet med aktiviteten var å gi tips til 
barneleker som familiene kan lage basert på 
ting en har hjemme. Styltene var for 
eksempel laget av tomme hermetikkbokser 
og limbostangen var en meterstokk.  
   

44 

15.05.21  

Barneleker St. Jørgens plass   
Formålet med aktiviteten var å gi familiene 
inspirasjon til aktiviteter og leker, samt å 
skape en sosial arena for nettverksbygging. 
Denne dagen kom mange barn, så vi fikk fin 
fordeling på de ulike lekene. Fordi vi var 
utenfor Lepra-museumet St. Jørgen ble 
Bergens historie samtaleemne. Mange av de 
voksne hadde minoritetsbakgrunn, og det 
utviklet seg en lærerik dialog om 
likhetstrekk ved hvordan ulike land har 
håndtert smittsomme sykdommer både et 
historisk perspektiv og i moderne tid.  

14  11  10  

45 

17.05.21  

17.mai- leker  
Arrangement utenfor Robin Hood huset  
Denne dagen arrangerte vi 17.-mai-leker, 
åpent for alle. Formålet med hele aktiviteten 
var å skape en inkluderende 17. Maifeiring. 
På forhånd var det blandet hjemmelaget 
såpeboblevann, som sto fremme i en bøtte. 
Alle barna kunne lage sine egne såpeboble-
former av trepinner og piperensere. Dette 
var veldig populært, og barna utfordret seg 
selv til å blåse bobler som kunne fly høyt.  
Vi hadde også potetløp, og alle barna fikk 
kjærlighet på pinne i premie.  
Til slutt hadde vi fiskedam. Da hadde vi 
klippet opp bildekort av fisk som spiste 
iskrem, og barna kunne bruke kortene som 
kupong for is ved Robin Hood Huset.   
   

20  12  10  

46 

22.05.21  

Tur til Fløyen   
Seks familier deltok denne solfylte lørdagen 
på Fløyen. Robin Hood huset hadde på 
forhånd ordnet med billetter til fløibanen 
opp og ned. Formålet med aktiviteten var å 
gi barnefamiliene tilgang til byfjellet 
uavhengig av både økonomisk situasjon og 
fysisk form.  
En familie meldte avbud pga. sykdom og en 
møtte ikke opp. Vi møttes på RHH, delte ut 

9  6  5  
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deilige matpakker med vegetarburger og 
kake og gikk samlet bort til Fløybanen – en 
familie var forsinket pga. buss og møtte oss 
på veien. En av de andre familiene tok 
sosialt ansvar for å ta med matpakke til dem. 
Veldig trivelig på Fløyen, barna lekte masse 
og foreldrene var med. Foreldrene pratet 
også med hverandre og spiste lunsj 
sammen.   

47 

23.05.21  

Tur til Fløyen   
   
Formålet med aktiviteten var å gi 
farnefamiliene mulighet til å bruke byfjellet, 
uavhengig av økonomisk situasjon eller 
evne til fysisk anstrengelse.  
Denne dagen regnet det en del, så familiene 
satt under tak i en åpen hytte på lekeplassen. 
Der koste de seg med lunsj og god prat. 
Fedrene til fire av familiene hadde også tatt 
turen til Fløyen, noe som skapte en fin 
aktivitet for familiene som helhet. Denne 
aktiviteten viste at tiltaket når sitt mål om 
nettverksbygging: mange av familiene var blitt 
kjent med hverandre gjennom tidligere 
aktiviteter, og dette gjenspeilte seg i både 
trivsel og samtaleflyt.   
Til slutt kom solen frem litt og barna kunne 
leke litt mer. Våt, men kjekk dag på Fløyen.   

11  8  8  

48 

29.05.21  

Såpebobler   
Formålet med aktiviteten var å gi forslag til 
aktiviteter familiene kan lage selv, og 
samtidig skape en arena for 
nettverksbygging og sosialisering. Denne 
dagen laget vi såpeboblemiks fra bunnen av, 
og prøvde å blåse såpebobler gjennom 
tynne piperensere. Alle barna fikk et tomt 
syltetøysglass med lokk som ble fylt med 
såpevann. Såpeblandingen var dessverre 
ikke helt vellykket, men barna underholdt 
hverandre med å lage mye skum og leke 
“vannkrig”. Mye latter og rampestreker!   

17  7  7  

49 

30.05.21  

Såpebobler   
Formålet med aktiviteten var å gi forslag til 
en aktivitet familiene kan lage selv hjemme, 
og samtidig skape en arena for 
nettverksbygging og sosialisering. Det var 
også flere voksne som ønsket å øve på å 
snakke norsk, så de fleste familiene satt i 
grupper og snakket med hverandre. Vi var 
obs på smittevern og avstand.   
Denne gangen endret vi litt på 
såpeblandingen, men den fungerte 

8  7  6  
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fremdeles ikke optimalt. Familiene 
samarbeidet og idemyldret for å finne en 
god balanse mellom ingrediensene, og til 
slutt kom vi frem til en blanding som 
fungerte. Familiene var positive og glade for 
aktiviteten selv om boblene ikke ble så store 
og mange!  
   

50 

05.06.21  

Besøk til stranden på Møhlenpris   
Formålet med aktiviteten var kjennskap til 
lokale muligheter og en arena for sosialt 
samvær og nettverksbygging.  
Kun to familier som var med på stranden 
denne dagen. Flere familier meldte avbud 
pga. Sykdom og andre grunner. Delte ut 
innholdsrike matpakker og strandleker 
barna kunne leke på huset, så gikk vi samlet 
til stranden. Der vasset barna og bygde 
sandslott. Hyggelig prat med de to fedrene 
og vi koste oss i solen.   

2  2  2  

51 

06.06.21  

Besøk til stranden på Møhlenpris.   
Formålet med aktiviteten var kjennskap til 
lokale muligheter og en arena for sosialt 
samvær og nettverksbygging.  
Fire familier var med denne dagen. Noen av 
barna badet selv om det var litt kaldt. Vi 
hadde også med strandleker og 
innholdsrike matpakker i dag. Var litt 
overskyet og skiftene vær, så familiene ble 
ikke så lenge.   

6  4  4  

52 

12.06.21  

Fotballturnering Møhlenpris 
fotballbane  
Formål med aktiviteten var å gjøre 
deltakere kjent med lokale fritidsmuligheter 
og sosialt samvær.  
Vi møttes i kafeen på Robin Hood Huset, der 
alle fikk utdelt matpakke og de voksne fikk 
tilbud om varm kaffe. Det ble en veldig 
hyggelig kaffestund med nye bekjentskaper. 
En mor kom med både egne barn og barna 
til en annen deltaker, som hun var 
barnevakt for. Denne kaffestunden gjorde at 
det sosiale samspillet fungerte godt 
gjennom hele aktiviteten.  
Etter at alle hadde spist litt gikk vi i samlet 
flokk til den store fotballbanen på 
Møhlenpris. Her spilte både voksne og barn 
ball. Til slutt ble det utdeling av diplomer og 
sjokolademedaljer.   

9  5  6  

53 
13.06.21  

Fotballturnering; avlyst  
Bare en familie meldte seg på søndag. De 
kom på lørdag i stedet.   

0  0  0  
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54 

19.06.21  

KODE 3 – Rasmus Meyers samling   
Første helg i skolesommerferien! Formålet 
med aktiviteten var å gi barnefamiliene 
kunstopplevelser uavhengig av økonomisk 
situasjon.  
Det var veldig stas å være på besøk på KODE 
3. Mange familier på lørdag og mange barn - 
veldig kjekt å være stor gruppe igjen! 
Familiene ga uttrykk for at de syntes det var 
veldig stas å være på denne utstillingen, det 
var ingen som hadde vært der før. Det var 
litt utfordrende for de minste barna å følge 
regler om å være rolig og holde avstand til 
bildene, men aktivitetsleder var våken og 
aktsom. Barna fikk utdelt aktivitetshefter, 
som var veldig populære. Ellers veldig kjekt 
med aktivitetshefter!     

10  8  8  

55 

20.06.21  

KODE 3 – Rasmus Meyers samling   
Formålet med aktiviteten var å gi 
barnefamiliene kunstopplevelser uavhengig 
av økonomisk situasjon.   
Denne dagen var det kun en familie, da de to 
andre meldte avbud pga. sykdom. Vi gikk 
sammen likevel og hadde det kjekt. Hjalp 
moren litt med barna så hun også kunne få 
se litt av bildene sammen med 
minstemann.    

3  1  1  

56 

22.06.21  

MB kino: Raya og den siste dragen 
Formål med aktiviteten: å gi en normalisert 
kinoopplevelse for deltakende familier. På 
forhånd var det laget i stand godteposer i 
papir, som familiene fikk utdelt ved 
oppmøte. Bergen kino hadde reservert en 
full kinosal, slik at vi kunne ivareta 
smittevernet.    

 14   8   8  

57 

24.06.21  

Fiskerimuseet  
Formål med aktiviteten: å gi tilgang til 
museum og gi mulighet forå delta på en 
fritidsaktivitet uavhengig av sosial eller 
økonomisk bakgrunn. Familiene møtte opp 
ved Robin Hood huset, hvor det ble utdelt 
lunsjpakker. Sammen med aktivitetsleder 
reiste gruppen med buss til museumet. 
Billetter til bussen ble kjøpt av Robin Hood 
huset, for å redusere familienes 
ekstrakostnader knyttet til deltakelse.   

3  2  2  

58 

29.06.21  

 

Nordnes sjøbad 
Formål med aktiviteten: sikre inngang for 
vanskeligstilte familier med dårlig økonomi, 
skape en normalisert sommerferieaktivitet.  
  

 15   7   7  
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Vi møttes utenfor RHH og delte ut 
matpakker, så gikk vi samlet til Nordnes 
Sjøbad. Kjekk gjeng som var med for å bade, 
familiene var veldig fornøyde! Varmt vann 
og nydelig vær!  

59 

30.06.21  

Høyt og Lavt  
Formålet med aktiviteten var å gi familiene 
tilgang til en kulturaktivitet uavhengig av 
deres sosiale eller økonomiske situasjon. 
Familiene møtte ved Robin Hood huset, hvor 
vi serverte kaffe og sjokoladeboller. 
Deretter reiste vi samlet med 
kollektivtransport til Høyt og Lavt, hvor vi 
ble møtt av trenere. Bussbillettene ble 
dekket av Robin Hood huset, og deltakere 
fikk også returbillett som de kunne benytte 
seg av når aktiviteten var over. 
Aktivitetsleder dro deretter hjem, mens 
familiene fikk klatre.  

 15   8   8  

60 

08.07.21  

SOMMERFERIE  
  
VilVite 10:15-13:15.  
Vi møttes utenfor RHH for registrering og 
utdeling av matpakker – barna var særlig 
fornøyde med disse i dag (yoghurt, 

smultringer og kjeks 😊 ). En familie var litt 
forsinket og møtte oss derfor utenfor 
VilVite. Vi andre gikk samlet bort i sikksakk 
mellom pøsregnet. Vel fremme ved senteret 
fikk alle utdelt inngangskort, og familiene 
fikk gå for seg selv rundt og se på 
utstillingene.   
  

11  8  8  

61 

10.07.21  

SOMMERFERIE  
  
Dyrene i Hakkebakkeskogen, 
Fyllingsdalen teater, Fløysletten kl. 
16:00  
Formål med aktiviteten: gi vanskeligstilte 
barnefamilier mulighet til å oppleve teater 
uavhengig av økonomisk situasjon.   
Fyllingsdalen teater satt opp Dyrene i 
Hakkebakkeskogen, på en utendørs scene 
på Fløysletten. Vi møtte ved Robin Hood 
huset, og alle fikk utdelt boller, epler og 
konvolutter med billetter til teateret og 
fløibanen opp. Familiene koste seg veldig.  
Vi var i utgangspunktet helt fullbooket, men 
en familie meldte frafall helt i siste liten. Da 
ga vi en av billettene til den frivillige som 
hjalp oss med turen opp.  
  

18   10  10  



 

Årsrapport 2021: Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset 

 Side 30 av 52  
 

62 

11.07.21  

SOMMERFERIE  
  
Dyrene i Hakkebakkeskogen, 
Fyllingsdalen teater, Fløysletten kl. 
16:00  
Formål med aktiviteten: gi vanskeligstilte 
barnefamilier mulighet til å oppleve teater 
uavhengig av økonomisk situasjon.   
Fyllingsdalen teater satt opp Dyrene i 
Hakkebakkeskogen, på en utendørs scene 
på Fløysletten. Vi møtte ved Robin Hood 
huset, og alle fikk utdelt boller, epler og 
konvolutter med billetter til teateret og 
fløibanen opp. En familie meldte avbud 
tidlig på dagen, og da fikk en annen familie 
billettene.   
Det var litt komplikasjoner på banen opp, da 
vi hadde fått utdelt feil billetter. Dette løste 
seg, da vi fikk lov til å reise med ugyldig 
billett.   
Teaterstykket var veldig populært, og alle 
koste seg.  

18  10  10  

63 

13.07.21  

SOMMERFERIE  
  
Fløyen lekeplass  
Formål: Mulighet for nettverksbygging, og 
tilgang til byfjellet uavhengig av sosial 
økonomi.   
Det var mye folk på fløyen denne dagen, og 
veldig god stemning! Barn hadde med leker, 
og de lekte i grusen. Barna lekte sammen i 
lekeparken mens de voksne pratet. En god 
dag for nettverksbygging blant både voksne 
og barn!  
  

12  8  8  

64 

14.07.21  

SOMMERFERIE  
  
Høyt og lavt – 17.30 - 20.00.   
Formål med aktiviteten: gi tilgang til en 
populær sommeraktivitet også for familier 
med vanskeligstilt økonomi. Skape en arena 
for å bygge gode familieopplevelser, hvor 
foreldre og barn får utfordre seg selv og 
gjøre noe spennende sammen.  
Oppmøte ved Robin Hood huset kl. 16.00. Vi 
gikk sammen til bystasjonen, hvor vi tok 
bussen til klatreparken. Her fikk familiene 
opplæring, og så fikk de klatre i to timer.   
En av de voksne hadde et uhell som endte i 
en liten skade. Robin Hood huset bestilte en 
taxi som kjørte familien til legevakten slik at 
såret ble undersøkt. Svært gode 

14  7  7  
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tilbakemeldinger trass i uhellet, både 
voksne og barn opplevde det som utrolig 
spennende og en aktivitet med mye 
mestringsfølelse!  
  

65 

15.07 .21  

SOMMERFERIE  
  
VilVite kl. 10.15-13.15  
 Formål med aktiviteten: å gi inngang og 
tilgang til en populær, men kostbar 
ferieaktivitet.  
Oppmøte på Robin Hood huset, hvor alle 
fikk utdelt matpakker. De voksne fikk tilbud 
om kaffe i takeaway-kopper, dette var veldig 
populært. Vi gikk sammen til VilVite-
senteret, hvor vi ble godt tatt i mot.  
  

6  5  5  

66 

20.07.21  

SOMMERFERIE  
  
Kino kl. 11:00:  Croods – en ny tid   
Formål med aktiviteten: å gi tilgang til en 
vanlig, men kostbar familieaktivitet også for 
familier med vanskeligstilt økonomi.   
Oppmøte utenfor Robin Hood huset, hvor 
alle fikk en pose med chips og litt sjokolade. 
Deretter gikk vi sammen bort til MB kino-
lokalene. Familiene var veldig spente på 
filmen, mange hadde lest om den og gledet 
seg veldig.  
  

19  10  10  

67 

21.07.21  

SOMMERFERIE  
  
Sjøfartsmuseet  
Formål med aktiviteten: Oppmøte utenfor 
Robin Hood huset kl. 09.30. Mange møtte 
ikke opp, det viste seg å være en teknisk feil 
som hadde ført til at flere ikke fikk melding. 
Familiene som kom fikk utdelt lunsj, 
foreldrene fikk tilbud om kaffe. Sammen 
gikk vi til museet. Her fikk barna tilbud om 
rottejakt/skattejakt gjennom museet, for å 
bli kjent med utstillingen. Etterpå fikk barna 
mulighet til å lage båter.  
  

7  5  5  

68 

22.07.21  

SOMMERFERIE  
  
Akvariet  
Formål med aktiviteten: økonomisk 
døråpner. Familiene møtte utenfor Robin 
Hood Huset klokken 09.00 og fikk tilbud om 
frukt, rosiner og knekkebrød + foreldre fikk 
kaffe. Vi gikk samlet til Akvariet der 

19  9  8  
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familiene kunne være så lenge de ville 
utover dagen. Flere uttrykte at det var tidlig 
å stå opp i ferien, men dette var det ikke så 
mye å gjøre med da det var et krav fra 
Akvariet sin side.   
  

69 

28.07.21  

SOMMERFERIE  
  
Høyt og Lavt. 17.30 - 20.00  
Formål med aktiviteten: gi tilgang til en 
populær sommeraktivitet også for familier 
med vanskeligstilt økonomi. Skape en arena 
for å bygge gode familieopplevelser, hvor 
foreldre og barn får utfordre seg selv og 
gjøre noe spennende sammen.  
Oppmøte ved Robin Hood huset kl. 16.00, og 
nesten alle familiene møtte presis. Det var to 
nye familier. En hadde hørt om oss gjennom 
sosiale medier, en kjente noen som har vært 
med tidligere. I kafeen på Robin Hood huset 
fikk alle servert vann, varm kaffe, frukt og 
litt godteri. Alle som trengte fikk 
bussbilletter tur/retur, slik at ingen fikk 
ekstrakostnader knyttet til aktiviteten. Vi 
gikk sammen til bystasjonen, hvor vi tok 
bussen til klatreparken. Vel fremme fikk alle 
barna tilbud om en kopp varm kakao i 
kafeen. Deretter fikk familiene opplæring, 
og så fikk de klatre i to timer.  
  
  

15   9   8  

70 

29.07.21  

SOMMERFERIE  
  
Akvariet  
Formål med aktiviteten: økonomisk 
døråpner. Familiene møtte utenfor Robin 
Hood Huset kl 09.00 og fikk tilbud om kjeks, 
nøttebar og rosiner+ foreldre fikk kaffe. Vi 
gikk samlet til Akvariet der familiene kunne 
være så lenge de ville utover dagen. Det var 
seks nye familier denne dagen. En familie 
kom sent og møtte oss ved Akvariet.  
  
  

14  10  10  

71 

03.08.21  

SOMMERFERIE  
  
Hobbyverksted kl 14-16/17 
Innendørs hobbyverksted på klasserommet 
i 3.etasje. Formål med aktiviteten: å skape 
en lavterskel møteplass for familier, med 
mulighet til å bygge nettverk i en rolig 

12  7  7  
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atmosfære fylt med mestringsfølelse. Å gi 
kvalitetstid for barn og foreldre.  
Svært vellykket hobbydag! Vi rigget til 
klasserommet med forskjellige bord for de 
ulike hobby-aktivitetene. Vi passet på å ha 
god avstand mellom sittegrupper, og det var 
kontinuerlig tilbud om munnbind og 
antibac. De minste barna malte og tegnet 
med vannfarger og glitter, mens de eldre 
barna perlet og laget smykker. Både barn og 
voksne ga uttrykk for at dette var et 
kjærkomment innslag i aktivitetstilbudet 
denne sommeren.  
  

72 

04.08.21  

SOMMERFERIE  
  
Akvariet kl 10.00  
Klokken 09.00 oppmøte  
Formål med aktiviteten: økonomisk 
døråpner. Det var 4 nye familier. Familiene 
møtte utenfor Robin Hood Huset kl 09.00 og 
fikk tilbud om frukt, rosiner og kaffe til de 
voksne. Deretter gikk vi samlet til Akvariet. 
Familiene fikk være der så lenge de ville.  
  
  

12  8  7  

73 

05.08.21  

SOMMERFERIE  
  
Nordnes sjøbad   
Formål med aktivitet: økonomisk døråpner   
  
Familiene møtte kl 11.00 utenfor Robin 
Hood Huset. De fikk tilbud om yoghurt, frukt 
og rosiner + kaffe til foreldre. Vi gikk 
sammen ut til Nordnes Sjøbad der de kunne 
kose seg og bade frem til klokken 15.00.  
  

12  9  8  

74 

09.08.21  

SOMMERFERIE  
  
Akvariet kl 15.00  
Formål med aktiviteten: økonomisk 
døråpner, gi tilgang til en populær og 
kostbar familieaktivitet.  
Familiene møtte ved Robin Hood huset kl. 
14.00. Her var det utdeling av frukt og 
rosiner. Noen familier hentet take-away 
lunsj fra kafeen. Etter registrering av 
oppmøte gikk vi samlet til Akvariet. Her fikk 
familiene være så lenge de ønsket. En ny 
familie, og noen familier som kom tilbake 
etter å ha vært inaktive en periode.  
  

12  7  7  
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75 

10.08.21  

SOMMERFERIE  
  
Fløyen lekeplass  
Nydelig dag på Fløyen! Formål med 
aktiviteten: gi familier tilgang til byfjellet 
uavhengig av helse og familieøkonomi. 
Skape en møteplass for nettverksbygging og 
sosialt samvær.   
Familiene møtte utenfor, og alle fikk utdelt 
youghurt, frukt og rosiner. De voksne fikk 
tilbud om kaffe. En familie ga på forhånd 
beskjed om at de tok med seg ekstra barn, 
fordi de var barnevakt.  
Vi gikk til Fløybanen sammen og tok banen 
opp. På toppen lekte mange av barna 
sammen, og noen familier valgte å gå for seg 
selv.   
  

7  5  4  

76 

11.08.21  

SOMMERFERIE  
  
Høyt og lavt 17.30 - 20.00.   
  
Koronautbrudd, ble flyttet til uken etter.   
  
  

-  -  -  

77 

12.08.21  

SOMMERFERIE  
  
Akvariet klokken 10.00  
Formål med aktiviteten; gi tilgang til en 
populær og sommerlig familieaktivitet 
uavhengig av økonomisk og sosial situasjon. 
Oppmøte utenfor RHH kl. 09.00. Familiene 
fikk nistepakker, og de voksne fikk tilbud 
om kaffe. Vi gikk sammen til Akvariet. 
Familiene kunne være der så lenge de ville.  
  

13  8  9  

78 

18.08.21  

Høyt og Lavt  
Grunnet koronautbrudd i klatreparken ble 
aktiviteten flyttet til uken etter skolestart. 
Da ble aktiviteten gjennomført uten 
aktivitetsleder. 11 familier kunne hente 
billetter på Robin Hood Huset. Aktiviteten 
begynte ved klatreparken kl. 18.00, hvor de 
ble møtt av ansatte i parken som veiledet og 
hjalp familiene.   
  

25  11  11  

79 

21.08 .21 

Kino: Roald Dahl Heksene   
Første helg etter skolestart. Formål med 
aktiviteten: økonomisk døråpner, gi 
vanskeligstilte adgang til en sentral 
kulturaktivitet. Med hensikt valgte vi å 
bestille billetter til to forskjellige filmer 

15  7  7  
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lørdag og søndag. Lørdagsforestillingen 
hadde aldersgrense 9 år, og 
familieaktiviteten var rettet mot litt eldre 
barn.  
Familiene møtte på Robin Hood Huset 
klokken 12.00. Barna fikk godteposer og de 
voksne fikk tilbud om kaffe. Vi gikk bort til 
kinoen rett før kinostart 12.30. Både barn og 
foreldre gledet seg veldig til å se filmen.     
  

80 

22.08.21  

Kino: Den magiske portalen   
Formål: økonomisk døråpner, gi 
vanskeligstilte adgang til en sentral 
kulturaktivitet. Med hensikt valgte vi å 
bestille billetter til to forskjellige filmer 
lørdag og søndag. Lørdagsforestillingen 
hadde ingen aldersgrense, og aktiviteten var 
særlig rettet mot litt yngre barn. På denne 
måten fikk flest mulig gått på kino denne 
helgen, og alle barna fikk sett en film i deres 
målgruppe.  
  
Familiene møtte på Robin Hood Huset 
klokken 12.00. Barna fikk brus og litt 
popcorn og godteri. De voksne fikk kaffe. Vi 
gikk samlet bort til kinoen hvor to maskoter 
- Tom og Jerry – sto. Barna lekte og koste 
med de store bamsene og familiene glemte 
nesten tiden på vei inn i kinosalen.  
Familiene fortalte at de hadde sett frem til å 
få gå på kino denne dagen.    
  

15  9  8  

81 

28.08.21  

Naturhistorisk museum   
Formål: økonomisk døråpner + gi familiene 
kunnskap om en kulturaktivitet som er 
relativt billig.   
  
Oppmøte kl 14.00. Det var 8 påmeldte 
familier denne dagen, men på grunn av mye 
sykdom kom bare 1. De gledet seg likevel til 
å besøke museet. Aktivitetsleder fulgte de 
inn og ble med en liten stund før de fikk 
utforske resten av museet på egenhånd.   
  
  

2  2  1  

82 

29.08.21  

Naturhistorisk museum   
Formål: økonomisk døråpner + gi familiene 
kunnskap om en kulturaktivitet som er 
relativt billig.   
  
Familiene møtte på Robin Hood Huset kl. 
14.00 og fikk tilbud om frukt, rosiner og 

12  5  5  
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kjeks. De voksne fikk kaffe. Familiene gledet 
seg veldig til å gå på museet og uttrykte at de 
satt stor pris på å få være med på denne 
aktiviteten. Familiene fikk utforske museet 
på egenhånd.   
  

83 

04.09.21  

Fløyen lekeplass  
  
Formål: Gi adgang til en fritids- og 
friluftsarena  + skape et sosialt rom for 
deltakende familier + formilde kunnskap 
om norsk fritids- og friluftsliv. I tillegg 
ønsket vi å organisere en aktivitet uten tak, 
denne helgen ga vi plass til alle 9som ønsket 
å delta. Det var totalt 42 personer pr. Dag, 
selv om antall oppmøtte ble litt redusert 
grunnet sykdom og avmeldinger av andre 
årsaker.   
Familiene møtte på Robin Hood Huset kl. 
13.00 for registrering og utdeling av 
matpakker. Vi gikk samlet bort til Fløibanen. 
Det var en nydelig sensommerdag så det var 
mange andre som også skulle til Fløyen 
denne dagen. Det ble derfor en del ventetid, 
men familiene taklet dette strålende. Oppe 
på Fløyen var det tid for lek og moro på 
lekeplassen. Aktivitetsleder tipset også om å 
gå inn til Trollskogen og Fløysletten. 
Familiene kunne være oppe på Fløyen så 
lenge de ville og bruke billetten de fikk på 
vei ned igjen også. Aktivitetsleder fortalte 
om muligheten for å gå ned igjen dersom 
foreldre og barn hadde lyst.   
  
Det ble både tid og rom til gode samtaler 
med foreldrene. Foreldrene uttrykte stor 
glede og takknemlighet for å kunne være 
med på denne aktiviteten. SMS fra en mor: 
“...takk så mye for maten og for fantastisk 
mulighet til å komme til Fløyen !!!”  

21  13  12  

84 

05.09.21  

Fløyen lekeplass   
  
Formål: Gi adgang til en fritids- og 
friluftsarena  + skape et sosialt rom for 
deltakende familier + formidle kunnskap 
om norsk fritids- og friluftsliv (i tillegg 
arrangere en familieaktivitet uten tak; vi ga 
denne helgen plass til alle familiene som 
hadde meldt seg på, totalt 42 stk. pr. dag).  
Familiene møtte på Robin Hood Huset kl. 
13.00. Familiene fikk vente inne denne 
dagen før vi gikk samlet bort til Fløibanen. 

15  9   8  
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Oppe på Fløyen var det klart for en fin 
avslutning på helgen med lek på 
lekeplassen.   
  

85 

11.09.21  

Hobbyverksted  
Hobbyverksted med høstpynt. Formål med 
aktiviteten: å bygge nettverk og skape en 
sosial møteplass, i tillegg til å gi tips til 
hvordan en kan skape hobbyverksted med 
ting fra norsk høstnatur.  
Familiene ved Robin Hood Huset kl. 13.00. 
Frivillige hadde smurt brødskiver og gjort 
klar lunsj tidligere på dagen, slik at dette sto 
klart når deltakerne kom. I klasserommet på 
Robin Hood Huset var det gjort klare 
separate bord med tørkede blad, eike- og 
kastanjenøtter, fargerike papirark og 
garnnøster i høstfarger. Familiene valgte 
selv hvilken aktivitet de ville begynne med, 
og flere familier vekslet mellom ulike 
aktiviteter.  
En deltaker laget dukker i garn, og flere 
andre deltakere ba om å få lære hvordan. 
Dette førte til en utrolig fin stund hvor 
familiene lærte av hverandre, ga hverandre 
inspirasjon og bygget hverandre opp. 
Deltakeren som kunne lage dukker tilbød 
seg å holde en egen aktivitet en annen helg, 
der dette er hovedtema.    
  

 13  5  5  

86 

18.09.21  

AdO Arena  
  
Formål: økonomisk døråpner og lindring av 
økonomisk utenforskap  
  
Tre frivillige møtte på huset klokken 11.00 
for å smøre matpakker til aktivitet lørdag og 
søndag. Både for aktivitetsleder og de 
frivillige var det en koselig og sosial start på 
dagen. De frivillige uttrykte at det var kjekt 
å hjelpe til og at de gjerne gjør det igjen.   
  
Familiene møtte klokken 12.00. Det var 
vanskelig å holde oversikt denne dagen. Det 
kom to familier som ikke hadde fått plass og 
noen var forsinket og møtte oss på AdO. 
Totalt ble vi 41 stk. Det er en stor gruppe å 
holde styr på, men en av deltakerne hjalp å 
passe på at alle var med underveis. Turen 
bort til AdO var hyggelig og aktivitetsleder 
fikk pratet med mange av foreldrene.   
  

26  15  13  



 

Årsrapport 2021: Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset 

 Side 38 av 52  
 

Familiene gledet seg veldig til å bade og 
uttrykte stor takknemlighet for å kunne bli 
med på denne aktiviteten.   
  

87 

19.09.21  

AdO Arena  
  
Formål: økonomisk døråpner og lindring av 
økonomisk utenforskap  
  
Familiene møtte klokken 12.00. Vi gikk 
samlet bort til AdO. To familier møtte oss 
der. Både barn og voksne gledet seg masse 
til å bade. Sterkt oppmøte!  
  
  

22  15  15  

88 

25.09.21  

Sakshi, dukke-verksted  
Formål: skape et sosialt rom for 
nettverksbygging, lage forslag til 
lavkostnadsaktiviteter som familiene selv 
kan skape.   
Da vi planla aktiviteten la vi opp til to 
alternative gjennomføringsmuligheter: 
utendørs, ved stort oppmøte, eller 
innendørs hvis antall oppmøtte tilsa at det 
var smittevernmessig forsvarlig. 
Konklusjonen ble at vi rigget opp inne i 
Robin Hood Huset med garn, bevegelige 
øyne og perler.  En mor driver sin egen 
workshop på sosiale medier, og hun gikk 
denne dagen inn i rollen som instruktør. 
Hun viste familiene hvordan de kunne lage 
både dukker og forskjellige lekedyr med 
garnrester. Aktiviteten var utrolig koselig, 
og det skapte en del veldig fine samtaler 
rundt bordet. Det var mange små barn, og de 
hadde avbrekk fra dukkene med felles lek.   
Familiene fikk påsmurte skiver og kakao 
som de kunne forsyne seg av i løpet av 
dagen.   

7  5  5  

89 

26.09.21  

Sakshi, dukke-verksted  
  
Formål med aktiviteten: å skape et sosialt 
rom for nettverksbygging, og samtidig gi 
kunnskap om lavkostnadsaktiviteter som 
familiene selv kan gjøre hjemme.  
En ny, koselig dag på Robin Hood Huset. Litt 
større barn denne dagen, og en del av 
samtalen rundt bordet dreide seg om 
mestring og selvtillit. Dette aspektet ble 
trukket frem av foreldrene i etterkant, at de 
satt pris på at vi i disse typer aktiviteter la til 
rette for å bygge selvtillit i både voksne og 

10  5  5  
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barn. Aktiviteten ga også gode muligheter 
for språktrening, da det innebar mange små 
samtaler om verktøy, utstyr og 
fremgangsmåter. Foreldrene støttet 
hverandre og ga hverandre kreative tips. 
Det var ferdig påsmurte skiver og kakao 
som familiene kunne forsyne seg av selv.  
  

90 

2.10.21 

Kulturhistorisk museum   
  
Formål: økonomisk døråpner samt gi 
kunnskap om en kulturaktivitet som er 
relativt billig.  
  
Frivillig møtte 12.30 for å hjelpe til med å 
stelle i stand til matpakkeverksted. 
Familiene møtte klokken 13.00.  
Å lage matpakker var en hyggelig og 
avslappende start på aktiviteten. Den ene 
familien var helt ny så det var fint å kunne 
bruke litt tid på å bli kjent. På museet fikk vi 
utdelt skattejaktark der vi skulle lete etter 
ulike gjenstander. Aktivitetsleder gikk 
sammen med familiene rundt på museet. 
Etter skattejakten fikk barna velge seg en 
lykkesten som premie. Begge familiene var 
superfornøyd med aktiviteten og den ene 
familien hadde også lyst til å utforske 
naturhistorisk museum etterpå.   
  

2  2  2  

91 

3.10 .21 

Kulturhistorisk museum   
  
Formål: økonomisk døråpner samt gi 
kunnskap om en kulturaktivitet som er 
relativt billig.  
Familiene møtte klokken 13.00 for 
matpakkeverksted. Det var en trivelig og 
sosial start på aktiviteten. Vi gikk sammen til 
museet og satt i gang med skattejakten. Det 
ble en fin søndag!  
  
  

 7  3  3  

92 

9.10.21  

Familiekafe  
6 familier kom innom i løpet av dagen. 
Veldig koselig dag, med mye prat mellom 
foreldrene. Noen leste eller tegnet med 
barna sine, mens andre satt seg sammen 
rundt bordet og snakket. En familie kom helt 
på slutten av dagen, like før de andre dro. 
Det ble rom for en viktig, nær samtale 
mellom prosjektleder og moren, mens barna 
drakk kakao og hvilte seg.  

  6    
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93 

12.10.21 

HØSTFERIE  
 
Tirsdag: Tur til Canadaskogen!   
Formål med aktiviteten: Økt kjennskap til 
turmuligheter i Bergen, og en arena for 
nettverksbygging og lek.  
To familier meldte seg på. Nydelig høstvær 
og flotte forhold for en skogstur! Vi tok 
bussen til Canadaskogen, hvor vi ruslet i 
rolig tempo til vi fant en benk. Her stoppet 
vi for å drikke kakao og spise boller. Barna 
lekte sammen i skogen, kastet pinner i 
bekken og fantaserte opp troll i skogen. De 
voksne hadde en god samtale både sammen 
både med aktivitetslerder og seg imellom. 
Etterpå gikk vi sakte ned igjen til bussen.   
  
  

3  2  2  

94 

13.10.21  

HØSTFERIE  
Onsdag: Forfatterbesøk med Bjørn 
Sortland på Hovedbiblioteket.  
Avlyst pga. Sykdom. Forfatterbesøket er 
utsatt til et senere tidspunkt, da forfatteren 
selv gjerne ville treffe oss!  
Familiene som var påmeldt fikk tilbud om 
kinobilletter i stedet. 
  

3  2  2  

95 

14.10.21 

HØSTFERIE  
Høstversksted   
  
Oppmøte nedre del av Nygårdsparken 
klokken 12.00. Gå gjennom Nygårdsparken 
for å plukke høstblader og kastanjenøtter. 
Lage bokmerker og annen høstpynt i 
klasserommet + kakao og boller.   
  
Det var kun en påmeldt familie denne dagen, 
men de møtte ikke opp. Det var en ordentlig 
høstdag med masse regn.  
  
  

0  0  0  

96 

16.10.21  

Familiekafe  
Totalt fire familier innom. Barna spilte spill 
og de voksne pratet. Koselig og rolig dag i 
kafeen. Avsluttet med et lite høstverksted.  
  

  4    

97 

23.10.21  

Familiekafe  
  
Totalt 13 familier innom. Denne dagen lagde 
vi pepperkakehus til pepperkakebyen og 

    13  
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lagde egne pepperkaker. Vi stekte 
rundstykker og spiste lunsj midt på dagen.  
  
  

98 

24.10.21  

Verksted: lage tryllestaver  
Formål med aktiviteten: Nettverksbygging 
og tips til lavkostnadsaktiviteter som 
familiene kan gjøre på egenhånd.   
Vi hadde samlet inn og kuttet opp greiner i 
passende størrelser, slik at alle barna kunne 
velge en unik tryllestav. Tryllestavene ble 
dekorert med maling og glitter.   
  
  

11  7  7  

99 

28.10 .21  

Teater: Frida Fryktløs. Fyllingsdalen 
teater 
Familiene fikk tildelt plasser av 
aktivitetsleder, og de kunne selv møte opp 
til forestillingen. Mange gode 
tilbakemeldinger!  

25  15    

100 

30.10.21 

Familiekafe  
  
Formål med aktiviteten: Nettverksbygging 
og lindring av sosialt utenforskap.   
4 familier innom. Vi lagde pepperkakehus 
som familiene pyntet og kunne levere til 
Pepperkakebyen for å få gratisbilletter. Vi 
lagde og pyntet egne pepperkaker. Det var 
en koselig lørdag med god og avslappet 
stemning i kafeen.   
  
  

    4  

101 

31.10.21  

Halloweenaktivitet: filmvisning på RHH  
  
Halloweensøndag på huset! Det var rigget 
klart for kinovisning i kafeen med 
halloweenpynt, popcorn og masse annen 
snacks. Barna malte seg med ansiktsmaling 
før vi så filmen “Hotel Transylvania”. Både 
barn og voksne koste seg med filmen. Det 
var en ny familie denne dagen. Familiene ble 
igjen en stund etter filmen for å hjelpe med 
rydding og vaskings mens barna lekte 
sammen.   
  

4  4  4  

102 

6.11.21 

Familiekafe: Spesialkakao og kake  
Formål med aktiviteten: nettverksbygging 
og lindring av sosialt utenforskap.  
Veldig koselig familiekafe! Både nye og 
kjente ansikter. Flere barn fant tonen med 
brettspill og papirfly, og de voksne vekslet 
mellom kvalitetstid med barna og samtale 

13  11  10  
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med hverandre. Dagens kakao var et 
resultat av et tips fra en familie: 
nutella/nugatti rørt ut i varm melk. Vi 
varmet melk og satt frem skjeer og en stor 
pakke nugatti, og dette var veldig populært. 
Barna fikk forsyne seg selv med kakao og 
krem.  

103 

7.11.21 

VilVite  
Formål med aktiviteten: Økonomisk 
døråpner for familier med lavinntekt. Vi fikk 
30 gratisbilletter fra VilVite. Familiene 
møtte ved Robin Hood Huset for en kopp 
varm kaffe/kakao og smøring av matpakker. 
Deretter gikk vi til VilVite-senteret sammen. 
Barna var utrolig spente, og flere av 
foreldrene fortalte at de hadde aldri vært 
der før.   

13  11  11  

204 

13.11.21 

Familiekafe  
Formål med aktiviteten: Nettverksbygging 
og lindring av sosialt utenforskap.  
Det var en rolig lørdag med få familier 
innom. Men en koselig lørdag! En helt ny 
familie var innom for å høre om Robin Hood 
Huset og drakk kakao og spiste vafler 
sammen med aktivitetsleder og frivillig. Mot 
slutten av dagen var det to familier innom. 
Barna lekte med lego, la puslespill og tegnet 
mens de voksne pratet. Vi hadde stelt i stand 
masse godt (kakao med krem, vafler, boller 
og godt surdeigsbrød). Vi ordnet matpakker 
og forberedte til aktiviteten på søndag.   
  
  

5  5  3  

105 

14.11.21 

Tur til Ulriken  
  
Formål med aktiviteten: en økonomisk 
døråpner for familier med lav inntekt, og en 
arena for nettverksbygging og økt 
kjennskap til byfjellene. Familiene møtte på 
Robin Hood Huset kl 12.00. Vi hadde laget 
matpakker dagen før. I sekken tok vi med 
kakao på termos, brødskiver, boller, kvikk 
lunsj og rosiner. Vi gikk bort til Festplassen 
og tok bussen opp til Haukeland. Derfra gikk 
vi opp til Ulriksbanen. Det var moro både for 
store og små å ta den helt nye banen opp. 
Det var helt nydelig vær denne dagen, tross 
en del vind. Oppe på Ulriken gikk noen en 
liten tur mens andre lekte og spiste 
matpakkene sine. Alle var blide og så 
takknemlige for denne turen. Etter en times 

11  8  8  
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tid tok vi banen ned igjen før vi tok bussen 
sammen tilbake til byen.   
Foreldrene ble kjent med hverandre og 
barna lekte sammen. Alle var storfornøyde.   
  

106 

20.11.21 

Familiekafe  
Formål med aktiviteten: Arena for 
nettverksbygging og lindring av sosialt 
utenforskap.  
Veldig koselig dag i kafeen! 8 familier var 
innom i løpet av dagen, til sammen 14 barn. 
To familier var helt nye. Noen hadde fått 
billetter til VilVite, men de ønsket å drikke 
en kopp kakao først. En av de frivillige tok 
ansvar for å leke med barna. Mot stengetid 
var det to familier som ble igjen for å hjelpe 
til med rydding, mens barna lekte sammen.   
Under familiekafeen tipset aktivitetsleder 
om at Lysfesten i Bergen ville starte ganske 
kort tid etter at kafeen stengte, og flere 
familier hadde tenkt å se konsert og 
fyrverkeriet etterpå.  
  

14  9  8  

107 

20.11 .21 

VilVite  
Som ekstra aktivitet fikk vi 30 gratisbilletter 
til VilVite, betalt av Equinor. Etter avtale 
med VilVite hadde vi laget 30 
“papirbilletter” som familiene kunne hente i 
forkant, og vise i resepsjonen mot gratis 
inngang. De fleste hentet billettene under 
familiekafeen, og flere satt seg ned for en 
kopp kaffe og kakao først.   

20  10  8  

108 

21.11.21 

Pepperkakeverksted  
Formål med aktiviteten: Nettverksbygging, 
kompetanseutvikling og en opplevelse av “ 
tradisjonell pepperkakebaking i fellesskap”. 
Vi rigget opp til pepperkakeverksted i 
kafeen. Familiene fikk bygge og pynte egne 
pepperkakehus, og de som ville kunne også 
kjevle og stikke ut egne pepperkaker. 
Familiene fikk lære å lage solid glasur av egg 
og melis, dette var nytt for nesten alle. Flere 
familier fortalte at de aldri hadde bakt 
pepperkaker selv, og de ville vite hvor en 
kunne kjøpe ferdig pepperkakedeig. Til slutt 
spiste alle en god lunsj med varme 
rundstykker. Det var veldig god stemning, 
og hele kafeen luktet av nystekte 
pepperkaker! To familier gikk sammen om å 
bygge “Robin Hood Huset”, som fikk lov til å 
stå i kafeen etterpå. Mot slutten av 

17  10  8  



 

Årsrapport 2021: Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset 

 Side 44 av 52  
 

aktiviteten var det flere som ble igjen for å 
rydde, og både barn og voksne hjalp til.   
  
  

109 

27.11.21 

Familiekafe  
Formål med aktiviteten: Arena for 
nettverksbygging og lindring av sosialt 
utenforskap.  
Første familie kom nærmere 13.30 så det 
ble en veldig rolig start på familiekafeen. Det 
var veldig kjekt med 3 frivillige, både på 
grunn av mindre arbeid på den enkelte og 
for det sosiale. Vi stekte vafler og serverte 
donuts og frukt. Praten mellom de voksne 
gikk lett og barna tegnet og spilte spill. En 
veldig koselig lørdag med mye latter og 
glede!   

3  4  3  

110 

28.11.21 

Lykteverksted  
Formål med aktiviteten: Nettverksbygging 
og kompetansebygging om en tilnærmet 
gratis aktivitet man kan gjøre hjemme.  
  
Familiene kom mellom 12.00 og 12.30 til 
dekket frokost/lunsjbord med brødskiver 
med diverse pålegg og frukt. Vi serverte 
kaffe til de voksne og kakao med krem til 
barna. Etter vi hadde spist, begynte vi å 
dekorere tomme syltetøyglass. Noen brukte 
maling og andre limte servietter på 
glassene. Vi pyntet også fyrstikkesker med 
“stener” i forskjellige former og farger. 
Underveis i aktiviteten kom det inn tre 
familier som ikke hadde meldt seg på, men 
de fikk være med på aktivteten fordi det var 
plass. Familiene var helt nye så de fikk fylt ut 
kontaktskjema. Mot slutten serverte vi 
vafler og donuts. Etter drøye to timer pakket 
vi sammen og fikk hjelp med rydding og 
vasking av to familier. Alle var veldig 
fornøyde da de dro hjem.   
  

10  8  8       

111 

01.12 .21 

Pepperkakebyen 50 plasser    
Formål med aktiviteten: å gi tilgang til en 
populær aktivitet uavhengig av økonomisk 
situasjon.   
Billetter ble lagt i en konvolutt i kafeens 
åpningstid, så kunne alle som fikk tildelt 
plass hente der på forhånd.  
  
   

      

112 4.12.21 Familiekafe  7  4  4  
113 5.12.21 Utflukt til Kystmuseet  12  7  7  
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“Juleverksted på museet”  
114 

08.12.21 

Pepperkakebyen 50 plasser  
Formål med aktiviteten: å gi tilgang til en 
populær aktivitet uavhengig av økonomisk 
situasjon.   
Billetter ble lagt i en konvolutt i kafeens 
åpningstid, så kunne alle som fikk tildelt 
plass hente der på forhånd.  
  

      

115 

11.12 .21 
  

Familiekafe  
Formål med aktiviteten: Arena for 
nettverksbygging og lindring av sosialt 
utenforskap.  
  
Kun en familie som dukket opp denne 
lørdagen. Trolig på grunn av et veldig høyt 
smittetrykk. Det ble likevel en hyggelig kafe 
med mat, tegning og Alias med de frivillige 
og den ene familien.    
  
  

1  2  1  

116 

12.12.21 

Ulriken   
Formål med aktiviteten: en økonomisk 
døråpner for familier med lav inntekt, og en 
arena for nettverksbygging og økt 
kjennskap til byfjellene.  
  
Familiene møtte opp kl 12 på RHH. Vi gikk 
sammen til Festplassen for å ta bussen til 
Haukeland. Det var ordentlig tåkete vær 
som gjorde det vanskelig å se noe ut av 
vinduene på Ulriksbanen, men det var 
likevel spennende for små og store. Vi satt 
oss inn i kafeen for å spise matpakker og 
drikke kakao som vi hadde med på termos. 
Etter det gikk noen av familiene ut og hadde 
snøballkrig. Det ble en kjempekjekk sosial 
utflukt!   
  
  

7   5   5  

117 

15.12 .21 

Pepperkakebyen  
Formål med aktiviteten: å gi tilgang til en 
populær aktivitet uavhengig av økonomisk 
situasjon.   
Billetter ble lagt i en konvolutt i kafeens 
åpningstid, så kunne alle som fikk tildelt 
plass hente der på forhånd.  
  

      

118 
18.12.21 
  

Familiekafe  
Formål med aktiviteten: Arena for 
nettverksbygging og lindring av sosialt 

13  9  9  
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utenforskap. Et sted hvor barn og voksne 
kan bygge positive minner som familie.  
  
Veldig koselig kafedag! Det var godt 
oppmøte, hele kafeen ble fylt. På grunn av 
smittevernstiltak satt familiene i kohorter, 
men det ble likevel muligheter for småprat 
og samhold. Familiene spiste sjokoladekake 
og vafler, og mange spilte brettspill.    
  

119 

19.12 .21 
  

Grilling ved Tennebekktjørna  
Formål med aktiviteten: Arena for 
nettverksbygging og lindring av sosialt 
utenforskap. Et sted hvor barn og voksne 
kan bygge positive minner som familie.  
Nydelig solskinnsdag!   
Familiene møtte ved Robin Hood Huset, 
hvor alle fikk tilbud om noe varmt å drikke. 
Aktiviteten var med hensikt utformet slik at 
alle som ønsket å delta kunne få plass, og det 
var rom for at familier kunne komme med 
flere voksne. Alle voksne fikk tilbud om 
bussbilletter, barna reiste gratis. Noen 
familier kom derfor med begge foreldre, og 
en familie kom med bestemoren. Deretter 
tok vi bussen til Tennebekktjørna. Vi hadde 
tatt med vedkubber, opptenningsved og 
kyllingpølser med tilbehør, og flere familier 
hjalp til med å bære. Barna fikk gå i skogen 
og hente pinner som vi brukte til å grille 
pølsene med. Familiene vekslet mellom å 
sitte rundt bålet og snakke, gå turer langs 
stranden og opp i skogen. Til slutt fikk alle 
barna tilbud om varm kakao på termos, før 
vi tok bussen samlet tilbake til Bergen 
sentrum. Mange foreldre kommenterte at 
dette hadde vært en veldig god dag, en god 
opplevelse!  
  

17  9  8  

120 

22.12 .21  

Kvelden før kvelden før kvelden 
Vi samlet familier til julefeiring på Robin 
Hood Huset. For å ivareta smittevern-
hensyn delte vi deltakerne i to grupper, 
noen i 3. etasje og noen i kafe-området. 
Familiene ble tildelt egne bord, med god 
plass mellom hverandre. Kokker fra 
Kokkelauget kom tidlig på dagen og 
tilberedte julemiddag, og de sto også for 
høytidelig servering til hvert bord.  De hjalp 
også til med opprydning. Et av barna hadde 
bursdag, og det ble en spontan 
bursdagssang i den etasjen! Ved ankomst 

19  12  9  
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fikk alle foreldre ferdig innpakkede gaver til 
barna, som de selv kunne gi i løpet av 
kvelden. Familiene kunne velge mellom Ty-
bamser og LEGO-sett. Både under selve 
aktiviteten og i etterkant ga flere foreldre 
uttrykk for at dette var et sårt tiltrengt 
tilbud som betød mye for dem, og at det var 
en fantastisk fin kveld.  
  

121 

24.12.21 

Julemiddag på Fjordline 
AVLYST GRUNNET SMITTEVERN-HENSYN  
Formål med aktiviteten: Lindre økonomisk 
utenforskap ved å gi tilgang til en kostbar og 
for mange tradisjonell aktivitet i romjulen.  

      

122 

26.12.21 

VilVite  
AVLYST PGA SMITTEVERN - HENSYN   
Formål med aktiviteten: Lindre økonomisk 
utenforskap ved å gi tilgang til en kostbar og 
spennende aktivitet i romjulen.  

      

123 

28.12.21  

Kino: Brillebjørn feirer jul  
Formål med aktiviteten: Lindre økonomisk 
utenforskap ved å gi tilgang til en kostbar og 
for mange tradisjonell aktivitet i romjulen. 
Vi fikk en hel sal forbeholdt oss, slik at vi 
kunne overholde strenge smittevern-
regler.  Familiene møtte ved Robin Hood 
Huset ca. En halv time før kinoen startet.Det 
var stort frafall bblant familiene, av ulike 
grunner. Alle familiene fikk utdelt en stor 
godtepose med godteri. Fordi mange 
påmeldte familier er troende muslimer, var 
godteriet uten gelantin av svin. Etter at alle 
fikk godt gikk vi  sammen til kinoen. Her fikk 
alle utdelt billetter, og familiene kunne selv 
gå inn i kinosalen og finne sine plasser. Ved 
denne forestillingen hadde vi prioritert 
familiene med de minste barna, siden kino-
filmen er særlig godt egnet for dem.   
  

11  8  7  

124 

30.12.21 
  

Kino: Tre nøtter til Askepott  
Formål med aktiviteten: Lindre økonomisk 
utenforskap ved å gi tilgang til en kostbar og 
for mange tradisjonell aktivitet i romjulen. 
Vi fikk en hel sal forbeholdt oss, slik at vi 
kunne overholde strenge smittevern-
regler.   
Ved denne forestillingen hadde vi prioritert 
familiene med litt større barn, siden 
kinofilmen har aldersgrense. Denne 
ordningen, ved å ha to kinoforestillinger 
med ulike aldersgrenser, gjorde det mulig 

12  8  8  
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for oss å nå et større publikum og gi et bedre 
tilpasset tilbud til flere familier.  
Det var stort frafall blant de påmeldte 
familiene, men de som kom fikk utdelt 
ferdige godteposer, før vi gikk samlet til 
kinoen. Her fikk alle utdelt kinobilletter, og 
familiene gikk inn i kinosalen.  
  

125 

EKSTRA   

LUMAGICA.  
AVLYST PGA SMITTEVERN  
Formål med aktiviteten: Lindre økonomisk 
utenforskap ved å gi tilgang en for mange 
tradisjonell aktivitet i romjulen.  

      

 

Antall planlagte aktiviteter: 125 

Antall gjennomførte aktiviteter: 117 

Antall avlyste aktiviteter grunnet smitteverntiltak: 11  
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Oversikt over rabatter og gratisinnganger tilknyttet aktivitetene året 
2021 
 

 

2021  RABATT OG GRATIS   VERDI   KOSTNAD   

02.01.2021 Museum Vest: 

Sjøfartsmuseet  
Gratis inngang for 3 voksne  300kr     

03.01.2021 Museum Vest: 

Sjøfartsmuseet  
Gratis inngang for 3 voksne  300kr     

23.01.2021 Museum Vest: 

Fiskerimuseet  
Gratis inngang for 8 voksne  800kr     

24.01.2021 Museum Vest: 

Fiskerimuseet  
Gratis inngang for 8 voksne  800kr    

30.01.2021 Bergen Kunsthall  Gratis inngang for 7 voksne  350kr     

31.01.2021 Bergen Kunsthall  Gratis inngang for 8 voksne  400kr     

06.02.2021 Fløibanen  Gratis t/r billett for 10 barn og 7 voksne  1.200kr    

07.02.2021 Fløibanen  Gratis t/r billett for 15 barn og 8 voksne  1.550kr    

27.02.2021 Bymuseet: Bryggens 

Museum  
Gratis inngang for 6 voksne  600kr    

28.02.2021 Bymuseet: Bryggens 

Museum  
Gratis inngang for 6 voksne  600kr    

02.03.2021 Bergen Kunsthall  Gratis inngang for 2 voksne  100kr    

04.03.2021 Akvariet i Bergen  25% rabatt på inngang  1.239kr  4.957kr  

06.03.2021 AdO Arena  60kr per pers  1.020kr  1.500kr  

13.03.2021 Bymuseet i Bergen: 

Håkonshallen  
Gratis inngang for 7 voksne  840kr    

20.03.2021 Naturhistorisk 

museum  
75kr per voksen  200kr  600kr  
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21.03.2021 Naturhistorisk 

museum  
75 kr per voksen  250kr  900kr  

17.04.21  Sjokoladegullmynter  25kr  150kr  

18.04.21  Sjokoladegullmynter  25kr  150kr  

24.04.2021: gresshoder  
Gressfrø fra plantasjen, strømper fra Nordås 

sko, sagspon fra ALF,   
260kr    

25.04.2021: gresshoder  
Gressfrø fra plantasjen, strømper fra Nordås 

sko, sagspon fra ALF  
260kr    

22.05.21: Tur til Fløyen  Billetter til Fløibanen  
65kr (voksen) 35kr 

(barn)  
1280kr  

23.05.21: Tur til Fløyen  Billetter til Fløibanen  

65kr (voksen) 35kr 

(barn)  

  

900kr  

19.06.21: Kode3  Gratis inngang for 8 voksne  

1200kr  

  

  

20.06.21: Kode3  Gratis inngang for 1 voksen  150kr    

22.06.21: Kino MB  30 gratisbilletter  

3450kr  

  

  

24.06.21: Fiskerimuseet  Gratis adgang for 1 voksen  100kr    

29.06.21: Nordnes sjøbad    910kr  815kr  

30.06.21: Høyt og Lavt  25 gratisbilletter  8250kr    

10.07-2021 Fyllingsdalen teater  30 gratisbilletter  

12.600kr  

  

  

11.07.2021 Fyllingsdalen teater  30 gratisbilletter  

12.600kr  
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10.07.2021 Fløibanen  30 gratisbilletter tur/retur  2470kr    

11.07.2021 Fløibanen  

30 gratisbilletter tur/retur  

  

2470kr    

13.07.2021 Fløibanen  30 gratisbilletter tur/retur  1580kr    

14.07.2021 Høyt og Lavt  30 gratisbilletter  9900kr    

15.07.2021 VilVite  20 gratisbilletter  2950kr    

20.07.2021 Bergen kino  Rabatt: 30x 60kr  3450kr  1800kr  

21.07.2021 Sjøfartsmuseet  Gratis inngang  600kr  210kr  

22.07.2021 Akvariet  Rabatt: 150kr pr. person  6635kr  

4200kr  

  

28.07.2021 Høyt og Lavt  30 gratisbilletter  9900kr    

29.07.2021 Akvariet  Rabatt: 150 kr. Pr person  5950kr  3600kr  

04.08.2021 Akvariet  Rabatt: 150 kr. Pr. person  4920kr  3000kr  

05/08 Nordnes sjøbad  Rabatt 30x50  1140kr  1050kr  

09/08 Akvariet  Rabatt 19X150  4605kr  2850kr  

10.08.2021 Fløybanen  Tur/retur 30 stk  1235kr    

12.08 Akvariet  Rabatt 21x150  5120kr  3150kr  

21.08.2021 Bergen Kino  22x50 billetten  2350kr  1100kr  

22.08.2021 Bergen kino  24x50 billetten  2760kr  1200kr  

28.08.2021 Naturhistorisk 

museum  
50% voksenbilletter  450kr  225kr  

29.08.2021 Naturhistorisk 

museum  
50%rabatt voksenbilletter  900kr  450kr  



 

Årsrapport 2021: Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset 

 Side 52 av 52  
 

04.09.2021 Fløibanen  30 gratis tur/retur  3185kr    

05.09.2021 Fløibanen  30 gratis tur/retur  2275kr    

18.09.2021 AdO  Rabatt: 60 kr pr pers 4330kr  2460kr  

19.09.2021 AdO  Rabatt 60 kr. 60   4010kr  2220kr  

12.10.2021, Bergen kino Gratis inngang for en familie 250kr  

28.10.2021 Fyllingsdalen teater 
Inngang til generalforestilling «Frida 

Fryktløs» 40 plasser 
13000kr  

07.11.2021 VilVite 30 gratisbilletter 5130kr  

13.11.2021 Ulriksbanen (årskort) fri adgang 10 voksne og 10 barn 1950kr  

20.11.2021 VilVite 30 gratisbilletter 5130kr  

01.12.2021 pepperkakebyen 50 gratisbilletter 3050 kr  

05.12.2021 Kystmuseet 35 gratisbilletter 700 kr  

08.12.2021 Pepperkakebyen 50 gratisbilletter 3000kr  

12.12.20.21 Ulriken (årskort) fri adgang 10 voksne og 10 barn 1950kr  

15.12.2021 Pepperkakebyen 50 gratisbilletter 3050kr  

22.12.2021 Julemiddag på Robin 

Hood Huset 
Matlaging og servering ved kokkelauget   

28.12.2021 Bergen Kino Rabatt: 19 billetter til 100 kr 2185kr 1900kr 

30.12.2021 Bergen kino Rabatt: 35 billetter til 100 kr. 2415kr 2100kr 

Sum rabatter:  178 074kr 42 767kr 

 

 

 



 

 

 

Sommerferietilbud til  

økonomisk vanskeligstilte barnefamilier 

Sommeren 2021 

 

 

 

 

Ansvarlig organisasjon: Stiftelsen Robin Hood Huset 
Tiltak: Sommerferietilbud til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier 
Målgruppe: Barn og foreldre fra økonomisk eller sosialt vanskeligstilte familier i Bergen 
og omegn. 
Prosjektperiode: 10. mai – 31. august 
Gjennomføringsperiode: 1. juni – 15. august 
Tilskuddsytere: Bufdir, Gjensidigestiftelsen, Oluf Bjørnseth og hustrus fond til Bergen 
bys vel 



 

Rapport: Fritids- og ferieaktiviteter for barnefamilier på Robin Hood Huset 2020 

Side 2 av 11  
 

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. I skoleferiene er det vanlig for 

familier å reise bort. Vanskeligstilte barnefamilier mangler ofte denne muligheten og barn og 

unge i lavinntektsfamilier blir derfor ofte gående hjemme. Følelsen av å være annerledes 

forsterkes av å ikke kunne ha noe å fortelle fra ferien når man kommer tilbake på skolen. Felles 

opplevelser er viktig for familier for å bygge bånd. 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. Som en 

del av dette tiltaket har vi i skolesommerferien 2021 organisert ferieopphold for 49 familier.  

 

Målgruppe:  

Barn og familier med utfordringer knyttet til fattigdom og sosial marginalisering. En betydelig 
andel av disse er i tillegg berørt av integreringsproblematikk. Tiltaket vektlegger at barn og 
foresatte deltar sammen, fortrinnsvis som hele familier. 

Formål: 

Det overordnede formålet med Robin Hood Husets familietiltak 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. Ferietilbudet er en integrert del av dette tilbudet, 
med fokus på å tilby en normal ferieopplevelse for inntil 50 vanskeligstilte familier.  

 

Finansiering:  

Ferietilbudet sommeren 2021 er muliggjort gjennom tilskudd fra Bufdir, Gjensidigestiftelsen og  
Oluf Bjørnseth og hustrus fond til Bergen bys vel. I tillegg har vi fått støtte fra flere aktører i form 
av rabatter, gavekort og gratis mat og utstyr til ferieoppholdet.  

 

Personalressurser i tiltaket: Sommerferietilbudet har vært bemannet med en 
prosjektmedarbeider i full stilling gjennom prosjektperioden, i tillegg har prosjektleder for 
familietiltaket ved Robin Hood Huset bidratt tilsvarende en halv stilling i forhold til forarbeider, 
overordnet administrasjon, dialog med samarbeidspartnere og sentrale aktører, vært ansvarlig 
for tildeling av plasser, tett oppfølging av familiene som har fått tilbud og rapportering.   Frivillige 
medarbeidere tilknyttet Stiftelsen Robin Hood huset har bidratt i utføring av praktiske oppgaver 
under realiseringen av sommerferietilbudet, tilsvarende et dagsverk per uke, til sammen om lag 
50 timer. 
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Forord 
 

Fra 2001 til 2018 har andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier økt fra 3,3 prosent til 11,3 
prosent på landsbasis. I Bergen bodde det minst 5089 barn i husholdninger med vedvarende 
lavinntekt i 2018. 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. 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. Det er sentralt for oss 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. 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.  

Utenforskapet og den sosiale marginaliseringen som følger med vedvarende lavinntekt gjør seg 
spesielt merkbart i forbindelse med ferie. Robin Hood huset har derfor etablert et sommerferietibud 
som en styrking av det årlige aktivitetstilbudet, rettet mot barnefamilier i Bergen og områdene rundt.  

 

Ellinor E. Engelstad 
Prosjektleder barn- og familietiltak på Robin Hood Huset 

 

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-og-publikasjoner/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/  

  

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/nesten-111-000-barn-vokser-opp-med-vedvarende-lave-husholdningsinntekter
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/nesten-111-000-barn-vokser-opp-med-vedvarende-lave-husholdningsinntekter
https://bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/
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Innledning 
En betydelig andel av familier som lever med vanskeligstilt økonomi har 
minoritetsbakgrunn, og dette speiles i familiene som søker seg til vårt ferietilbud.  

49 familier med til sammen 76 voksne og 111 barn har i løpet av sommerferien 2021, i ukene 26 
til 32, fått reise på et 5-dagers ferieopphold på Lone camping i Bergen. Under ferieoppholdet har 
familiene fått anledning til å oppleve ferie på en campingplass med diverse utendørsaktiviteter 
og en flott utflukts- og aktivitetsdag på Herdla helt nord på Askøy. Et godt sommeravbrekk, god 
mat, nye minner og opplevelser er stikkord som ifølge de deltagende familiene beskriver 
ferieopplevelse. 

 

Nøkkeltall 
Deltagelse på ferietilbudet: 

Antall barn: 111 
Antall voksne: 76 
Antall personer totalt: 187 
Antall familier: 49 
Antall ferieuker: 7  

Organisering og finansiering   
Robin Hood Huset har arrangert gratis ferietilbud for barn i skoleferier siden 2015.  Frem til 
sommeren 2020 har dette tilbudet bestått i et styrket dagsaktivitetstilbud, samt mindre 
familieleire i tilknytning til skoleferiene. Covid-19 endret forutsetningene for hva som var mulig. 
Med smittevern i tankene utviklet vi et konsept for individuelle familieferier. Slik begrenset vi 
smittefaren, samtidig som vi kunne tilby en normalisert ferieopplevelse for individuelle familier. 
Sommeren 2021 bygget vi videre på erfaringene. Vi oppjusterte målsetningene med tanke på 
antall familier, samtidig som vi la et større fokus på å styrke det sosiale aspektet som tidligere har 
preget våre ferietilbud. Ferietilbudet sommeren 2021 er finansiert med tilskudd fra Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Gjensidigestiftelsen og Oluf Bjørnseth og hustrus fond 
til Bergen bys vel. 
 

Prosjektet engasjerer utenom skoleferiene en prosjektleder i 50 % stilling og en 
prosjektmedarbeider i 20 % stilling til gjennomføring av det årlige aktivitetstilbudet. I perioden 
mai – august er stillingene som prosjektleder og prosjektmedarbeider økt til to fulle stillinger for 
å gjennomføre ferietilbudet og et økt aktivitetstilbud gjennom skolens sommerferie. 
Prosjektleder har arbeidet med å administrere, gjennomføre og rapportere om familieferiene. 
Prosjektmedarbeideren har hatt ansvar for å gjennomføre praktiske oppgaver og administrere 
det aktivitetstilbudet under ferieoppholdene. Det er rekruttert frivillige til å støtte 
prosjektmedarbeider i de praktiske oppgavene.  

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. I overkant av 400 foreldre 
og andre som har ønsket å motta informasjon om familietilbudet ved Robin Hood huset, fikk 
utsendt en e-post med utfyllende informasjon om ferietilbudet. De fikk også en kortere SMS som 
orienterte om tilbudet. Tilbudet ble lagt ut på Robin Hood husets sosiale medier. Informasjon ble 
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sendt ut til samarbeidspartnere og alle grunnskoler i Bergen kommune, både i forkant og da 
påmelding startet. Tilbudet har også vært synliggjort i media, gjennom en BA-reportasje i juli 
2021. 

Robin Hood Huset fungerer fremdeles som en hovedkanal for rekruttering av nye deltakere, og 
størstedelen av rekrutteringen kommer fra foreldre som forteller bekjente om tilbudet. 

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.   

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 tilbudet til familiene arbeides det kontinuerlig med å fjerne terskler for deltakelse. 

Robin Hood huset er godt kjent med hvordan selv små tilleggsutgifter kan begrense familienes 

muligheter for deltakelse. Ferietilbudet er derfor utformet slik at det ikke bare er selve 

oppholdene som er gratis, men også både all transport, nødvendig utstyr, aktivitetstilbud, mat og 

andre artikler er dekket.    

Gjennom å delta i Robin Hood Husets campingferietilbud har foreldre fått mulighet til å bli kjent, 

utveksle erfaringer og lære av hverandre, samtidig som hele familien har deltatt i positive og 

meningsfylte aktiviteter. Ferietilbudet har dannet 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. 
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Resultatmål  

  
Mål 1: Tilby et fem dagers ferieopphold/familieleir i skolens sommerferie for inntil 50 familier.  

Basert på gode erfaringer fra 2020, ønsket Robin Hood Huset å arrangere et fem dagers 

ferieopphold for opptil 50 familier. Robin Hood Husets ferieopphold skulle være helt gratis, og 

nøye planlagt for å unngå indirekte kostnader for deltagende familier. 

Det vil tilbys et fem dagers ferieopphold for inntil 50 familier, gjennomføringen vil fordeles over 

åtte uker. Fokus for ferien vil være sosialt samvær og aktiviteter som kan gi gode minner. 

Overnatting vil være i separate familieenheter. Det vil være forskjellige kultur- og 

naturopplevelser hver dag. 

 

Måloppnåelse og gjennomføring  
 

Det har til sammen vært 49 deltagende familier, syv og syv familier har hatt felles avreise med 

innleid turbuss fra Robin Hood Huset til Lone camping onsdager i ukene 26 til og med 32. For å 

ivareta smittevern har familiene disponert separate familieleiligheter med egne 

kjøkkenfasiliteter på Lone camping under ferieoppholdet, på buss til og fra Lone og på busstur til 

Herdla har det vært tilbudt munnbind i tråd med de gjeldende anbefalingene.   

 

Vi mottok søknad om  ferieopphold på Lone fra mer enn 130 familier, og den endelige listen med 

49 deltagende familier var svært variert. Familiene som har deltatt på dette ferieoppholdet hadde 

ulike bakgrunner, både i form av økonomisk- og sosial bakgrunn, noen er norskfødte og mange 

har kortere eller lengre botid i Norge og forskjellig innvandringsbakgrunn. Fordelingen av plasser 

ble gjort med en blanding av tilfeldig fordeling og vurdering av familiestørrelse og alder på barn 

i forhold til antall sengeplasser i leilighetene de bodde i. Prosjektleder gjennomførte et felles 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.  
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Før avreise møtte familiene opp ved Robin Hood huset. Her fikk de utdelt en brosjyre med 

praktisk informasjon om ferieoppholdet, og mulighet til å forsyne seg med mat og kaffe i kafeen 

før reisen startet. Ved ankomst fikk familiene hver sin matkasse med alt de trengte for hele 

oppholdet. Her var mat til alle måltider, inkludert friske grønnsaker, krydder og tørrvarer. Det 

meste av maten kom Matsentralen Vestland, men Kiwi, Rema 1000 og Godt Brød har også gitt 

betydelige bidrag til en god og variert matkasse til familiene. I tillegg til mat inneholdt kassene 

solkrem, tannkrem, såpe, shampoo og balsam, samt fotball og et spillmagasin. Familiene sto fritt 

til å ta med seg hjem det de eventuelt ikke hadde brukt etter endt ferieopphold.  

 

Aktivitetstilbud på Lone camping og dagsutflukt til Herdla 

Familiene kunne selv velge hvor høyt aktivitetsnivå de ønsket under sitt ferieopphold. På 

campingplassen er det badeplass og naturområder til fri benyttelse, og en minizoo med kaniner 

og geiter som barna kan hilse på. I tillegg tilbyr Lone Camping tilbyr som en del av sitt tilbud til 

sine campinggjester kanoutleie og biljardgolf mot betaling. For Robin Hood Huset er det et viktig 

prinsipp at det ikke skal være skjulte kostnader for familier som deltar på våre aktiviteter, vi 

hadde derfor på forhånd inngått en avtale med Lone camping om at hver familie skulle få benytte 

et bestemt antall aktiviteter gratis, der kostnadene ble dekket av Robin Hood Huset. Ved ankomst 

fikk alle familier utdelt bonger, som når som helst kunne byttes mot en gratis aktivitet. Robin 

Hood Huset hadde også skaffet fiskestenger, sluk og filetkniver. Disse lå i resepsjonen, og 

familiene kunne når som helst benytte seg av disse.  

 

Fredagene ble familiene invitert med på en heldagsutflukt til Herdla Museum. Turen til Herdla 

var et frivillig tilbud. 41 av de 49 familiene valgte å benytte seg av dette tilbudet. Bergen Turbuss 

sto for transport tur/retur. På Herdla fikk familiene servert lunsj, saft og kaffe ved ankomst på 

formiddagen. På solskinnsdagene ble lunsjen spist utendørs, men på regnværsdager spiste 

familiene lunsj inne i den koselige kafeen på Herdla Museum. Museumsvertene på Herdla var 

flinke til å ta initiativ iv til lek for både voksne og barn. Den mest populære aktiviteten for barn 

og foreldre var å kjøre tråbil. Familiene fikk lov å kjøre bilene gratis så lenge de ville. Familiene 

fikk også spille fotball, volleyball, badminton og kubb. De minste barna lekte i sanden på 

volleyballbanen. Utendørsaktivitetene passet godt tross for skiftende vær og viste seg å være 

sosiale aktiviteter der familiene fikk mulighet til å bli kjent med hverandre. Etter lunsj og 

utendørs lek, fikk familiene en omvisning inne på museet. Både turen inn til det tyske jagerflyet 

Gul-16  og turen innom utstillingen “Herdla - heimstad og knutepunkt” var populære.  På vei ut 

av museet fikk alle velge seg en is. På de gode sommerdagene ble utflukten avsluttet med en liten 
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tur i skogen og bading på stranden, mens på de andre dagene fikk familiene en omvisning av 

museumsvertene på Herdla Torpedobatteri, et fredet kulturminne fra den kalde krigen. Familiene 

ga gode tilbakemeldinger på heldagsutflukten til Herdla. Mange foreldre uttrykte at det var kjekt 

å få reise til et nytt sted med så unikt landskap og flere av disse ønsket å reise tilbake senere. 

Mange av barna hadde ikke lyst til å reise fra Herdla fordi det var så gøy å leke og spille med de 

andre barna.  På Herdla fikk familiene et aktivitetstilbud tilpasset værforholdene de forskjellige 

ukene, familiestørrelse og barnas behov. Slik fikk familiene en helhetlig opplevelse av alt 

Vestlandet kan tilby, både kyst, skog og fjell.  

 

Respons og tilbakemeldinger 

Vi har fått mange positive reaksjoner og tilbakemeldinger fra familier som har deltatt. Flere har 

trukket frem spesielt at campingkonteksten ga dem en unik mulighet for å bygge nettverk, 

samtidig som det ivaretok enkeltfamiliens behov for privatliv og intern relasjonsbygging.  

En mor kontaktet oss i etterkant og fortalte at barnet hennes hadde fått en ny bestevenn, og at 

barna hadde lekt sammen også etter hjemreisen. Mødrene hadde også blitt kjent, fordi de hadde 

snakket mens barna lekte. 

En annen alenemor trakk også frem det sosiale aspektet: 

“Dere gir meg og mine og mange andre familier en fantastisk unik opplevelse. Og det gir nye 

vennskap og glede. Denne turen har vært en veldig fin sosial tur. Alle barna her koser seg og 

bader og leker sammen. Og vi voksne slår av en prat.” 

 

En annen forelder uttrykte noe lignende:  

“Jeg ville takke dere så mye for så god tilbud og fantastisk mulighet for barnefamilier å ha 

ferie opplevelse. Jeg og mine barna er kjempe fornøyd med ferie på Lone camping. Så 

fantastisk. Mine barna ble kjent med andre barna som kom på ferie gjennom Robin Hood 

huset tilbud. Tusen hjertelig takk for denne ferie opplevelse!!!” 

 

Etter endt ferieopphold har flere foreldre som ikke tidligere hatt noen relasjon til Robin Hood 

Huset, fått senket terskelen for å benytte seg av andre tilbud. Flere har oppsøkt kafeen, tatt 

kontakt for språkkurs og rådgivning, og enkelte har meldt sin interesse som frivillige. Dette bidrar 

til å utvide deres sosiale nettverk og handlingsrom. 

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 dens medarbeidere fungerer som tilretteleggere. 

Det har vært nok 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 
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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 før Covid-19 var det mye positivt ved å la grupper med 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 daglige aktiviteter og sosialt 

samvær på eget initiativ, selv om vi ansatte fra Robin Hood Huset ikke var til stede for å 

tilrettelegge for dette på samme måte. 

Alt i alt har erfaringene fra denne turen vært gode og positive, og vi er svært fornøyde med 

hvordan dette tilbudet har vært gjennomført, og ikke minst blitt tatt imot av målgruppen. 

 

Samarbeid  
 

Gode samarbeidspartnere og avtaler har vært en forutsetning for å kunne planlegge og 

gjennomføre feriene for familiene. Vi har fått rabatterte priser fra alle aktører og 

samarbeidspartnere. Lone Camping ga oss rabatterte priser på leiligheter og aktiviteter. Vi har og 

hatt et godt samarbeid med Lone Camping underveis. I forkant av hvert ferieopphold fikk de 

informasjon om familiene slik at de kunne fordele rom. På onsdagen kom prosjektmedarbeideren 

sammen med den frivillige fra Robin Hood Huset til Lone Camping et par timer før familiene. 

Denne tiden ble brukt på å sjekke inn for familiene samt sette matkasser inn i leilighetene. Lone 

Camping har vært samarbeidsvillige og hjulpet til dersom det har vært nødvendig.  Vi har fått lov 

til å oppbevare fiskestenger og fiskekniver i resepsjonen som familiene kunne låne.  Bergen 

Turbuss har gitt oss en god pris på sine ukentlige transportoppdrag og deres flinke og hyggelige 

sjåfører har tatt godt vare på familiene og sørget for gode reiseopplevelser. Herdla museum tok 

på seg å sy sammen vær- og gruppetilpasset aktivitetsprogram hver fredag til en hyggelig pris.  

Samarbeidet med de ansatte på Herdla museum har fungert veldig godt. De har tilpasset både mat 

og aktiviteter etter familienes behov og alder på barna og stått på for å gi familiene en innholdsrik 

dag. Hver familie har fått matkasser hver som skulle dekke alle behov. Vi har i løpet av sommeren 

hatt et godt samarbeid med Matsentralen Vestland. Hver onsdag morgen har 

prosjektmedarbeider og frivillig kjørt ut til Matsentralen og pakket kassene. De ansatte på 

Matsentralen har vært veldig behjelpelige og strukket seg langt for at matkassene skulle bli så 

gode som mulig.  Robin Hood Huset fikk egen plukkstasjon i Matsentralens lokaler slik at vi hadde 

nok plass. I tillegg til at vi hadde holdt av store mengder med meieriprodukter, tørrvarer og 

frysevarer i forkant, plukket vi hver eneste uke frukt og grønt hos Matsentralen. Som supplement 

til maten fra maten vi har fått fra Matsentralen, fikk vi hver eneste uke sponset 20 ferske brød fra 

Godt Brød Vestre Torggaten og sponset matvarer fra Rema 1000 Nygårdsgaten til en verdi av 

omtrent 8000 kr. Kiwi Nøstet sponset Robin Hood Huset med et gavekort på 1000 kr som ble 

brukt til å handle inn enkelte tørrvarer som vi manglet.   

Europris Kokstad sponset Robin Hood Huset med 10 fiskestenger slik at vi kunne tilby familiene 

å fiske på Lone Camping. Perrigo Norway sponset Robin Hood Huset med en stor mengde 

solkrem. Fra Egmont Kids Media fikk vi sponset 49 Spillmagasin. Hver familie fikk en 
fotball som Robin Hood fikk sponset av Sparebanken Vest i fjor.  
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Suksesskriterier og utfordringer  
For at ferietilbudet skal nå familiene i målgruppen, er det en forutsetning at tilbudet finner sted i 

skoleferien, og at det er gratis. 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.  

Ferietilbudet 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. Dette har vært viktig 

å ivareta.  

Det har vært svært stor pågang, og en stor, administrativ jobb. Hver ferieuke hadde individuell 

påmelding og egen påmeldingsfrist, og til sammen mottok prosjektet over 300 henvendelser fra 

131 individuelle familier.  

De mange påmeldingsfristene var et bevisst valg. Mange av foreldrene jobber deltid og i 

uforutsigbare arbeidsforhold. 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 med familiene. For å gjøre tilbudet mer tilgjengelig har 

prosjektet derfor valgt å ha påmeldingsfrister og påfølgende utdeling av plass tett opp til hver 

ferieuke. Det har vært noen familier som har avlyst selv med korte svarfrister, og da har vi hatt 

flere på venteliste som har takket ja på svært kort varsel.  

For å få tildelt ferieplass var det et krav at minst et voksent familiemedlem fra hver familie skulle 
delta på et informasjonsmøte om ferien. Det ble organisert et felles informasjonsmøte en uke i 

forkant av hver ferie. Møtene fant sted på kveldstid, slik at det skulle være mulig å delta etter 

ordinær arbeidstid. Alle fikk møteinvitasjon på e-post og SMS samtidig som de fikk tilbud om 

ferie, samt en påminnelse på SMS og e-post dagen i forkant. Dersom familiene ikke kunne delta 

på dette møtet, laget prosjektleder individuelle møteavtaler med hver enkelt familie, tilpasset 

deres behov. Under møtene samlet prosjektleder inn et skjema hvor familiene fylte ut navn på 

familiemedlemmer, alder på barna, oppdatert kontaktinformasjon og innhentet informasjon om 

eventuelle hensyn. Her kunne også familiene stille spørsmål og få praktisk informasjon om ferien. 

Dette var viktig for en vellykket gjennomføring av tiltaket. Ved flere tilfeller ble prosjektleder 

gjort oppmerksom på viktig og noen ganger sensitiv informasjon relatert til enkeltfamilier, som 

krevde særlig tilrettelegging.  

Prosjektet var på forhånd kjent med at det eksisterte en lavblokk bestående av kommunale 

leiligheter i nærheten av campingplassen. Helgen i uke 31 oppsto det storbrann i denne 

lavblokken. Prosjektleder ringte hver familie personlig lørdag for å undersøke hvordan dette 

påvirket familiene. Familiene opplevde det som dramatisk, men de fortalte samtidig at de ble godt 

skjermet av vindforhold og en profesjonell ledelse ved Lone Camping. Den totale ferieopplevelsen 

ble god. 
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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 
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. For perioden 2021 – 2022 har styret også hatt en observatør 
med erfaring fra stiftelsens målgruppe. 

Stiftelsens styre, valgt 25.05.2021: 

STYREMEDLEMMER VERV - STATUS  FUNKSJONSTID 

Ragnhild Hedemann Styreleder 2021 - 2023 

Gunnar Wiederstrøm Nestleder  2021– 2023   

Eirik Ødegård Styremedlem  2020 – 2022  

Marry-Anne Karlsen Styremedlem  2021 – 2023  

Marit Warncke Styremedlem  2021 – 2023 

Morten Neteland Styremedlem  2019 – 2021  

Rita Agdal Styremedlem  2019 – 2021  

Krister Hoaas Varamedlem  2021 – 2022 

Torstein Dahle Varamedlem  2021 – 2022 

Wenche Berg Husebø Observatør 2021 – 2022 

 

Oversikt over avholdte styremøter i Stiftelsen Robin Hood Huset i 2021: 

3. mars 2021 som nettmøte  
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. mai 2021 på Robin Hood Huset 
Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann, styremedlemmene Eirik Kjøde Ødegård, Rita Agdal, 
Marry-Anne Karlsen, Marit Warncke, varamedlem Krister Hoaas og daglig leders stedfortreder 
Ingrid Døskeland. 
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21. september 2021 på Robin Hood Huset   
Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann, nestleder Gunnar Wiederstrøm, styremedlem Eirik 
Kjøde Ødegård, varamedlem Torstein Dahle, observatør Wenche Berg Husebø og daglig leder 
Marcos Amano. 
 
Styret har i løpet av 2021 behandlet 25 saker. 

Styret satte i 2021 ned tre arbeidsgrupper, nemlig en arbeidsgruppe for økonomiarbeid, en 
arbeidsgruppe for sosialpolitisk kafé og en arbeidsgruppe for gjennomføring av 
Fattigdomskonferanse. 

1.3 Ansatte 
Stiftelsen har i 2021 sysselsatt 4,7 årsverk. 
 
Stiftelsen har i 2021 hatt 4 ansatte i 100 % stillinger hele året, daglig leder, rådgiver / nestleder,  
frivillighetskoordinator og kjøkkenleder. 
 
Stiftelsen har hatt følgende engasjementer tilknyttet prosjekt: 
-1 prosjektleder i 50 % stilling 
-1 prosjektmedarbeider i 20 % stilling, i full stilling i perioden 31.05.21-08.08.21. 
 
I tillegg har det i stiftelsen vært tilknyttet 6 timevikarer og ekstrahjelper som til sammen har 
jobbet ca 1,15 årsverk. 
 
I tillegg har det i stiftelsen vært tilknyttet 7 timevikarer som til sammen har jobbet ca 0,5 årsverk 

1.4 Arbeidsmiljø 
I 2021 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, desinfeksjonsmidler til overflater og hender og tilrettelegging for økt 
avstand. 

Jevnlige møter med frivillige samt ekstern veiledning har måttet utgå i store deler av 2021 
grunnet pandemisituasjonen. Det har blitt opprettholdt ukentlige personalmøter gjennom 2021, 
og periodevis har det vært avholdt hyppigere møter ved behov. Ansatte har hatt mulighet for 
individuell veiledning med daglig leder. 

Frivillighetskoordinator og kjøkkenleder følger kontinuerlig opp stiftelsens frivillige 
medarbeidere. 

 

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. 
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Stiftelsen praktiserer delvis kildesortering med sortering av papir og elektronisk avfall. 

1.6 Likestilling 
Stiftelsens styre består av syv medlemmer og to fast møtende varamedlemmer. Av disse er 4 
kvinner og 5 menn. 

Stiftelsens stab består av fire fast ansatte, hvorav tre menn og en kvinne. I tillegg er to kvinner 
ansatt i tidsavgrensede prosjektstillinger. 

I løpet av 2021 har stiftelsen engasjert 135 frivillige, henholdsvis 85 kvinner og 46 menn, i 
perioder eller gjennom hele året. 

2 Aktivitet i 2021 
 
2.1 Åpningstider og besøk 
Åpningstidene for møtestedet Robin Hood Huset har vært 9.30-15.30 mandag til fredag.  

 

Det er registrert totalt 20 879 besøkende i løpet av 2021, med et daglig gjennomsnitt på 64 
besøkende og et ukentlig gjennomsnitt på 310. 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 
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 hadde et 
betydelig fall i antall besøkende i 2020, for 2021 har besøkstallene økt i takt med oppmykningen 
av smitteverntiltakene. 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 2021 driftet følgende prosjekter: 
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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. 

Prosjekt og tiltak er nærmere beskrevet i Årsrapport 2021 og i egne prosjekt-/tiltaksrapporter.  

2.3 Formidling 
Stiftelsen Robin Hood Huset har i 2021 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. Ansatte har også holdt flere forelesninger på HVL og 
foredrag for besøkende grupper. 

Personalet har uttalt seg til media på vegne av stiftelsen i 13 saker i 2021. I tillegg har stiftelsen 
vært omtalt i en rekke avissaker knyttet til fattigdomsproblematikk i 2021. 

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 2021 i Stiftelsen Robin Hood Huset utgjorde kr. 7 724 181.   

Virksomheten ble i 2021 finansiert med driftstilskudd fra Bergen kommune på kr 2 850 000, 
driftstilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, styringsenhet Kommunale sosiale tjenester 
på kr. 800 000, driftstilskudd fra Vestland fylkeskommune på kr. 200 000, prosjekttilskudd fra 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet på kr. 642 530 prosjekttilskudd fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet på kr. 650 000.  

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 gitt i 
2021 er kr. 166 667 inntekstført i 2021. 

I 2021 er det også bokført som inntekt kr. 501 278,- i merverdiavgiftskompensasjon og kr. 69 830 
som midlertidig stimuleringstilskudd under covid-19 fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Inntekter i form av bidrag fra private utgjør kr. 1 808 916,- i 2021.  

Tilskuddene og gavene fordeler seg på følgende måte: 

- Prosjekttilskudd fra Kavlifondet på kr. 350 000,- 

- Prosjekttilskudd fra Gjensidigestiftelsen på kr. 250 000,- 

- Prosjekttilskudd fra Oluf Bjørnseth og hustrus fond på kr. 75 000,-  
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- Pengegaver og tilskudd fra privatpersoner, stiftelser og selskaper kr. 417 254,-.  

- Bidrag i form av matvarer fra Coop Extra Haakonsgaten og Matsentralen til en estimert 

verdi på kr. 709 362,-.  

- Donasjoner til dekning av materialkostnader til kursdrift på kr. 7 300,- 

 

3.2 Resultat 

Med driftsinntekter på kr. 7 724 181, driftskostnader på i alt kr. 7 405 935 og netto 
finansinntekter på kr. 5 151, viser Stiftelsen Robin Hood Husets regnskap et ordinært resultat på 
kr. 323 397. Stiftelsen driver i utgangspunktet ikke sin virksomhet med mål om å generere 
overskudd. Stiftelsen har i 2021 mottatt 417 254 kr. I ikke øremerkede gaver fra privatpersoner 
og selskaper, størrelsen på gaver som tilflyter stiftelsen varierer mye fra år til år og overskuddet 
settes av som økt egenkapital som senere vil kunne benyttes til å finansiere deler av driften. 

 

Stiftelsen Robin Hood Huset - inntekter, utgifter og resultat 2021 
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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 2021 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. 

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.  

 

 
Ragnhild Hedemann 

Styreleder 

 
Gunnar Wiederstrøm 

Nestleder 

 
Rita Agdal 

Styremedlem 
 

 
Morten Neteland 

Styremedlem 
 
 

Marry-Anne Karlsen 
Styremedlem 

 
Eirik Kjøde Ødegård 

Styremedlem 
 
 
 

 
Marit Warncke 
Styremedlem 

 
 

Marcos Amano 
Daglig leder 
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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 
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. For perioden 2021 – 2022 har styret også hatt en observatør 
med erfaring fra stiftelsens målgruppe. 

Stiftelsens styre, valgt 25.05.2021: 

STYREMEDLEMMER VERV - STATUS  FUNKSJONSTID 

Ragnhild Hedemann Styreleder 2021 - 2023 

Gunnar Wiederstrøm Nestleder  2021– 2023   

Eirik Ødegård Styremedlem  2020 – 2022  

Marry-Anne Karlsen Styremedlem  2021 – 2023  

Marit Warncke Styremedlem  2021 – 2023 

Morten Neteland Styremedlem  2019 – 2021  

Rita Agdal Styremedlem  2019 – 2021  

Krister Hoaas Varamedlem  2021 – 2022 

Torstein Dahle Varamedlem  2021 – 2022 

Wenche Berg Husebø Observatør 2021 – 2022 

 

Oversikt over avholdte styremøter i Stiftelsen Robin Hood Huset i 2021: 

3. mars 2021 som nettmøte  
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. mai 2021 på Robin Hood Huset 
Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann, styremedlemmene Eirik Kjøde Ødegård, Rita Agdal, 
Marry-Anne Karlsen, Marit Warncke, varamedlem Krister Hoaas og daglig leders stedfortreder 
Ingrid Døskeland. 
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21. september 2021 på Robin Hood Huset   
Tilstede: Styreleder Ragnhild Hedemann, nestleder Gunnar Wiederstrøm, styremedlem Eirik 
Kjøde Ødegård, varamedlem Torstein Dahle, observatør Wenche Berg Husebø og daglig leder 
Marcos Amano. 
 
Styret har i løpet av 2021 behandlet 25 saker. 

Styret satte i 2021 ned tre arbeidsgrupper, nemlig en arbeidsgruppe for økonomiarbeid, en 
arbeidsgruppe for sosialpolitisk kafé og en arbeidsgruppe for gjennomføring av 
Fattigdomskonferanse. 

1.3 Ansatte 
Stiftelsen har i 2021 sysselsatt 4,7 årsverk. 
 
Stiftelsen har i 2021 hatt 4 ansatte i 100 % stillinger hele året, daglig leder, rådgiver / nestleder,  
frivillighetskoordinator og kjøkkenleder. 
 
Stiftelsen har hatt følgende engasjementer tilknyttet prosjekt: 
-1 prosjektleder i 50 % stilling 
-1 prosjektmedarbeider i 20 % stilling, i full stilling i perioden 31.05.21-08.08.21. 
 
I tillegg har det i stiftelsen vært tilknyttet 6 timevikarer og ekstrahjelper som til sammen har 
jobbet ca 1,15 årsverk. 
 
I tillegg har det i stiftelsen vært tilknyttet 7 timevikarer som til sammen har jobbet ca 0,5 årsverk 

1.4 Arbeidsmiljø 
I 2021 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, desinfeksjonsmidler til overflater og hender og tilrettelegging for økt 
avstand. 

Jevnlige møter med frivillige samt ekstern veiledning har måttet utgå i store deler av 2021 
grunnet pandemisituasjonen. Det har blitt opprettholdt ukentlige personalmøter gjennom 2021, 
og periodevis har det vært avholdt hyppigere møter ved behov. Ansatte har hatt mulighet for 
individuell veiledning med daglig leder. 

Frivillighetskoordinator og kjøkkenleder følger kontinuerlig opp stiftelsens frivillige 
medarbeidere. 

 

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. 
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Stiftelsen praktiserer delvis kildesortering med sortering av papir og elektronisk avfall. 

1.6 Likestilling 
Stiftelsens styre består av syv medlemmer og to fast møtende varamedlemmer. Av disse er 4 
kvinner og 5 menn. 

Stiftelsens stab består av fire fast ansatte, hvorav tre menn og en kvinne. I tillegg er to kvinner 
ansatt i tidsavgrensede prosjektstillinger. 

I løpet av 2021 har stiftelsen engasjert 135 frivillige, henholdsvis 85 kvinner og 46 menn, i 
perioder eller gjennom hele året. 

2 Aktivitet i 2021 
 
2.1 Åpningstider og besøk 
Åpningstidene for møtestedet Robin Hood Huset har vært 9.30-15.30 mandag til fredag.  

 

Det er registrert totalt 20 879 besøkende i løpet av 2021, med et daglig gjennomsnitt på 64 
besøkende og et ukentlig gjennomsnitt på 310. 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 
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 hadde et 
betydelig fall i antall besøkende i 2020, for 2021 har besøkstallene økt i takt med oppmykningen 
av smitteverntiltakene. 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 2021 driftet følgende prosjekter: 
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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. 

Prosjekt og tiltak er nærmere beskrevet i Årsrapport 2021 og i egne prosjekt-/tiltaksrapporter.  

2.3 Formidling 
Stiftelsen Robin Hood Huset har i 2021 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. Ansatte har også holdt flere forelesninger på HVL og 
foredrag for besøkende grupper. 

Personalet har uttalt seg til media på vegne av stiftelsen i 13 saker i 2021. I tillegg har stiftelsen 
vært omtalt i en rekke avissaker knyttet til fattigdomsproblematikk i 2021. 

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 2021 i Stiftelsen Robin Hood Huset utgjorde kr. 7 724 181.   

Virksomheten ble i 2021 finansiert med driftstilskudd fra Bergen kommune på kr 2 850 000, 
driftstilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, styringsenhet Kommunale sosiale tjenester 
på kr. 800 000, driftstilskudd fra Vestland fylkeskommune på kr. 200 000, prosjekttilskudd fra 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet på kr. 642 530 prosjekttilskudd fra Arbeids- og 
velferdsdirektoratet på kr. 650 000.  

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 gitt i 
2021 er kr. 166 667 inntekstført i 2021. 

I 2021 er det også bokført som inntekt kr. 501 278,- i merverdiavgiftskompensasjon og kr. 69 830 
som midlertidig stimuleringstilskudd under covid-19 fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Inntekter i form av bidrag fra private utgjør kr. 1 808 916,- i 2021.  

Tilskuddene og gavene fordeler seg på følgende måte: 

- Prosjekttilskudd fra Kavlifondet på kr. 350 000,- 

- Prosjekttilskudd fra Gjensidigestiftelsen på kr. 250 000,- 

- Prosjekttilskudd fra Oluf Bjørnseth og hustrus fond på kr. 75 000,-  
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- Pengegaver og tilskudd fra privatpersoner, stiftelser og selskaper kr. 417 254,-.  

- Bidrag i form av matvarer fra Coop Extra Haakonsgaten og Matsentralen til en estimert 

verdi på kr. 709 362,-.  

- Donasjoner til dekning av materialkostnader til kursdrift på kr. 7 300,- 

 

3.2 Resultat 

Med driftsinntekter på kr. 7 724 181, driftskostnader på i alt kr. 7 405 935 og netto 
finansinntekter på kr. 5 151, viser Stiftelsen Robin Hood Husets regnskap et ordinært resultat på 
kr. 323 397. Stiftelsen driver i utgangspunktet ikke sin virksomhet med mål om å generere 
overskudd. Stiftelsen har i 2021 mottatt 417 254 kr. I ikke øremerkede gaver fra privatpersoner 
og selskaper, størrelsen på gaver som tilflyter stiftelsen varierer mye fra år til år og overskuddet 
settes av som økt egenkapital som senere vil kunne benyttes til å finansiere deler av driften. 

 

Stiftelsen Robin Hood Huset - inntekter, utgifter og resultat 2021 
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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 2021 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. 

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.  

 

 
Ragnhild Hedemann 

Styreleder 

 
Gunnar Wiederstrøm 

Nestleder 

 
Rita Agdal 

Styremedlem 
 

 
Morten Neteland 

Styremedlem 
 
 

Marry-Anne Karlsen 
Styremedlem 

 
Eirik Kjøde Ødegård 

Styremedlem 
 
 
 

 
Marit Warncke 
Styremedlem 

 
 

Marcos Amano 
Daglig leder 
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Resultatregnskap

Stiftelsen Robin Hood Huset

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2021 2020

Offentlige tilskudd 4 5 880 304 5 440 619

Andre gaver og tilskudd 7 1 808 916 2 062 075

Andre driftsinntekter 34 961 30 000

Sum driftsinntekter 7 724 181 7 532 694

Lønnskostnad 3 3 735 586 3 417 527

Avskrivninger 5 2 625 0

Annen driftskostnad 7 3 667 724 3 772 605

Sum driftskostnader 7 405 935 7 190 132

Driftsresultat 318 246 342 562

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 5 394 8 476

Annen finanskostnad 243 190

Resultat av finansposter 5 151 8 286

Ordinært resultat 323 397 350 848

Årsresultat 6 323 397 350 848

Overføringer

Overført til fond for sikring av lønns - og pensjonsforpliktelser 0 100 000

Avsatt til annen egenkapital 323 397 250 848

Sum overføringer 323 397 350 848

Stiftelsen Robin Hood Huset Side 2
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Balanse

Stiftelsen Robin Hood Huset

Eiendeler Note 2021 2020

Inventar og utstyr 5 23 625 0

Sum varige driftsmidler 5 23 625 0

Sum anleggsmidler 23 625 0

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 107 636 23 550

Andre kortsiktige fordringer 59 040 79 726

Sum fordringer 166 676 103 276

Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 5 613 449 5 167 975

Sum omløpsmidler 5 780 125 5 271 251

Sum eiendeler 5 803 750 5 271 251

Stiftelsen Robin Hood Huset Side 3
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Balanse

Stiftelsen Robin Hood Huset

Egenkapital og gjeld Note 2021 2020

Egenkapital

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 1 130 143

Annen egenkapital 6 2 289 525 1 966 128

Sum opptjent egenkapital 4 266 135 3 942 738

Sum egenkapital 6 4 366 135 4 042 738

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 72 811 167 818

Skyldig offentlige avgifter 247 031 195 499

Annen kortsiktig gjeld 8 1 117 773 865 196

Sum kortsiktig gjeld 1 437 615 1 228 513

Sum gjeld 1 437 615 1 228 513

Sum egenkapital og gjeld 5 803 750 5 271 251

                                        

Stiftelsen Robin Hood Huset Side 4
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Balanse

Stiftelsen Robin Hood Huset
Bergen, 15.03.2022

Styret i Stiftelsen Robin Hood Huset

Gunnar Wiederstrøm

Styremedlem

Morten Neteland

Styremedlem

Marit Warncke

Styremedlem

Marry-Anne Karlsen

Styremedlem

Rita Agdal

Styremedlem

Jan-Marcos Aalmo Amano

Daglig leder

Ragnhild Hedemann

Styreleder

Eirik Kjøde Ødegård

Styremedlem

Stiftelsen Robin Hood Huset Side 5
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Noter til regnskapet 2021

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

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

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. 129 705.
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Noter til regnskapet 2021

Note 3 Lønnskostnader

Lønnskostnader 2021 2020
Lønninger 2 923 243 2 764 214
Arbeidsgiveravgift 456 314 401 546
Pensjonskostnader 311 979 222 944
Andre ytelser 44 049 28 823
Sum 3 735 586 3 417 527

Stiftelsen har i 2021 sysselsatt 4,7 årsverk. 

Stiftelsen har i 2021 hatt 4 ansatte i 100 % stillinger hele året, daglig leder, rådgiver / nestleder og 
frivillighetskoordinator og kjøkkenleder.  

Stiftelsen har hatt følgende engasjementer tilknyttet prosjekt:
-1 prosjektleder i 50 % stilling
-1 prosjektmedarbeider i 20 % stilling, i full stilling i perioden 31.05.21-08.08.21.
I tillegg har det i stiftelsen vært tilknyttet 6 timevikarer og ekstrahjelper som til sammen har jobbet ca 1,15 
årsverk. 

Note 4 Offentlig tilskudd

2021 2020
Bergen Kommune - Driftstilskudd 2 850 000 2 500 000
Arbeids og velferdsforvaltningen - Driftstilskudd 800 000 750 000
Merverdiavgiftskompensasjon 501 278 420 619
Midlertidig stimuleringstilskudd covid-19 69 830
NAV - Prosjekttilskudd 650 000 650 000
Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, Prosjekttilskudd 642 530 86 667
Driftstilskudd Vestland Fylkeskommune 200 000 200 000
Andre tilskudd Bergen Kommune 166 667 833 333
Sum 5 880 305 5 440 619
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Noter til regnskapet 2021

Note 5 Anleggsmidler
 
  Driftsløsøre, 

inventar ol.
Sum

 
Anskaffelseskost pr. 01.01.21 518 955 518 955

+ Tilgang kjøpte driftsmidler 26 250 26 250
= Anskaffelseskost 31.12.21 545 205 545 205

Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 521 580 521 580
= Bokført verdi 31.12.21 23 625 23 625

Årets ordinære avskrivninger 2 625 2 625

Økonomisk levetid 3-5 år
Avskrivningsplan Lineær

    
    

Note 6 Egenkapital

Grunnkapital Annen   
egenkapital

Hus-og 
vedlikeholds-

fond

Fond for 
sikring av 

husleie

Fond for 
sikring av 

lønns-
forpliktelse

Egenkapital Pr. 01.01.2021 100 000 1 966 128 246 467 600 000 1 130 143
Årets resultat 323 397 0
Pr. 31.12.2021 100 000 2 289 525 246 467 600 000 1 130 143

Sum egenkapital pr 01.01.2021 4 042 738
Årets resultat 323 397
Sum egenkapital pr 31.12.2021 4 366 135
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Noter til regnskapet 2021

 Note 7 Gaver og tilskudd fra private

Stiftelsen har mottatt følgende gaver: 2021 2020
Pengegaver fra privatpersoner og selskaper 417 254 319 436
Stiftelsen Anna Jebsen Minde 0 300 000
Kavlifondet 350 000 700 000
BKK velferdskasse 0 100 000
Gaver materiell / fasiliteter 0 130 879
Donasjoner dekning materialkostnader 7 300 9 600
Prosjekttilskudd gjensidigestiftelsen 250 000
Prosjekttilskudd fra Oluf Bjørneseth Og Hustru Marie 
Bjørneseth Født Knudsens Fond Til Bergens Bys Vel 

75 000

Gaver i form av matvarer 709 362 502 160
Sum andre gaver og tilskudd 1 808 916 2 062 075

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 2021 mottatt 21 280 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 29 103 registrerte måltid i 2021 estimeres det dermed en samlet verdi på kr 
582 060.I tillegg har Stiftelsen Robin Hood Huset levert matkasser til 49 familier med en gjennomsnittsverdi 
per matkasse på kr.  2 598 per kasse som gir en samlet verdi på kr 127 302. 

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 2021 som ved årsslutt ikke var benyttet helt ut. Dette har 
sammenheng med at flere av prosjektene har avvikende regnskapså.Stiftelsen har også mottatt tiskudd i 
2021 som i sin helhet er gitt til drift i 2022. Andel ikke benyttet gave/tilskudd blir overført 2022. De 
tilskudd/gaver dette gjelder er:

Oversikt over ikke benyttet gave / tilskudd 2021 2020
Prosjekt aktiviteter for barn og unge
Fana Sparebank 20 066 40 396
Barne - ungdoms og familie-direktoratet 287 470 0
Tilskudd mottatt prosjekt barn og unge 51 172 51 172
Andre tilskudd Bergen Kommune 47 660 214 326
Prosjekt frivillighetskoordinator
Kavlifondet 175 000 175 000
Andre tilskudd
Fasiliteter til rusfritt møtested 69 121 69 120
Vestland Fylkeskommune 105 000
Sum 755 489 550 014

Stiftelsen Robin Hood Huset Side 9

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
Q

PG
CL

-2
XX

E1
-M

51
W

X-
XW

N
H

G
-B

3H
G

4-
1Q

50
5



Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Morten Neteland
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-773201
IP: 51.174.xxx.xxx
2022-03-16 12:27:24 UTC

Jan-Marcos Aalmo Amano
Daglig leder
Serienummer: 9578-5999-4-2400912
IP: 84.49.xxx.xxx
2022-03-16 13:03:58 UTC

Gunnar Wiederstrøm
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-3329426
IP: 109.189.xxx.xxx
2022-03-16 13:30:49 UTC

Eirik Kjøde Ødegård
Styremedlem
Serienummer: 9578-5992-4-3201260
IP: 80.213.xxx.xxx
2022-03-16 20:02:38 UTC

Ragnhild Hedemann
Styreleder
Serienummer: 9578-5993-4-1728646
IP: 92.220.xxx.xxx
2022-03-18 10:31:00 UTC

Marry-Anne Karlsen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2135980
IP: 84.211.xxx.xxx
2022-03-18 12:07:55 UTC

Marit Warncke
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-3595808
IP: 45.157.xxx.xxx
2022-03-18 14:19:36 UTC

Rita Agdal
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-1917522
IP: 81.191.xxx.xxx
2022-03-24 16:58:22 UTC Pe

nn
eo

 D
ok

um
en

tn
øk

ke
l: 

Q
PG

CL
-2

XX
E1

-M
51

W
X-

XW
N

H
G

-B
3H

G
4-

1Q
50

5



 

Olstad Revisjon AS | C. Sundtsgt. 39, 5004 Bergen | T: 55 33 61 00 | post@olstadrevisjon.no 
Rev.nr / org.nr : 963 048 386 MVA | Hjemmeside: www.olstadrevisjon.no  

 

 

 

Til styret i Stiftelsen Robin Hood Huset 

 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om årsregnskapet 
 

Konklusjon 

Vi har revidert Stiftelsen Robin Hood Huset årsregnskap som viser et overskudd på kr 323 397. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021 

og av dets resultat og kontantstrømmer 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 de internasjonale revisjonsstandardene International 

Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 

beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 

uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 

Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 

samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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. 

 Medlemmer i  

Den norske Revisorforening 

 

Ansvarlige revisorer: 

Knut Ivar Buck Bråthen 
Statsautorisert revisor 

 

Sivert Smedsvig 
Statsautorisert revisor 

 

Svein-Egil Rydland 
Statsautorisert revisor 
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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 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. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om forvaltning 

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 stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene 

for øvrig. 

 

 

Bergen, 24.03.2022 

Olstad Revisjon AS 

 

 

___________________ 

Sivert Smedsvig 

statsautorisert revisor 

 

mailto:post@olstadrevisjon.no
http://www.olstadrevisjon.no/
sivert
Blyant



	Uavhengig revisors beretning
	Uttalelse om årsregnskapet
	Konklusjon
	Grunnlag for konklusjonen
	Ledelsens ansvar for årsregnskapet
	Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

	Uttalelse om øvrige lovmessige krav
	Konklusjon om forvaltning



		2022-03-24T16:58:28+0000
	Original document certified by Penneo




