Til læreren
Introduksjon
Frivillighet Norge har utviklet et 2-timers kurs om frivillighet. Målet med kurset er å informere
minoritetsbefolkningen i Norge om den viktige rollen frivillige organisasjoner spiller i
samfunnet og t motivere til å delta.
Kurset er et ferdiglaget verktøy for lærerne for å gjennomføre kurs i klasserommet. Innholdet
er utviklet med hensyn til språkkunnskapene og organisasjonserfaringen til de som er nye i
landet.
Denne veilederen henvender seg til dere som er lærere. Dere finner alle nødvendige
ressurser til å arrangere kurset på våre nettsider. Undervisningspakken består av
læringsplan, PowerPoint presentasjon, oppgaver for gruppearbeid, evalueringsskjema og
ekstra læringsressurser.
Vi oppfordrer dere til å invitere lokale lag og foreninger til å presentere sine aktiviteter i
forbindelse med gjennomføringen av kurset. Dette gir mulighet for konkrete eksempel og
direkte kontakt som kan senke tersklene for å engasjere seg. Det vil også gi lokale lag og
foreninger en mulighet til å vise at de ønsker nye medlemmer.
Undervisningen
Nederst finner dere en liten veileder til bruk av undervisningspakken.
Kurset varer 2 timer. Tidsfordelingen kan se slikt ut:
Presentasjon av kurset og prosjektet
Frivillighet
Gruppearbeid
Frivillige organisasjoner
Gruppearbeid
Oppsummering, evaluering

- 5 min.
- 25 min.
- 30 min.
- 20 min.
- 30 min.
- 10 min.

Sett også av tid til å la frivillige lag og organisasjoner lokalt presentere seg.
Det er mulig å droppe gruppearbeid ved behov eller om det er ønskelig, og gjennomføre et
kortere opplegg med PowerPoint presentasjon og en enklere spørsmål/svar runde.
For detaljert beskrivelse av de øvrige temaene, læringsmål med mer, se Læringsplanen.
For bakgrunnsinformasjon, fakta og andre relevante ressurser, kan dere gjerne sjekke disse
linkene:
www.frivillighetnorge.no
www.inkluderingskoden.no

Presentasjonen er en PowerPoint presentasjon med manus i form av notater til hvert
lysbilde. Den som ligger på hjemmesiden er en pdf-versjon. Manuset skal ikke brukes
ordrett, det er heller ment som veiledning til presentasjonen. Vi har lagt vekt på å ikke gjøre
stoffet for stort og bare ta med noe om de ulike temaene. Man kan gjerne komme med
relevante, egne eksempler og endre lysbilder ved behov.

Under Oppgaver for gruppearbeid finner man beskrivelsen av oppgavene og ferdiglaget
arbeidsark som kan skrives ut. I presentasjonen ser man hvor vi foreslår å bruke
gruppeoppgavene. Helt til slutt i presentasjonen er det et par eksemåler på frivillige
organisasjoner.
Evalueringsskjemaet er en del av undervisningspakken og skal gi deltakerne mulighet til å
gi sine tilbakemeldinger. Send gjerne utfylte skjemaer til oss på adressen som står i
kontaktinformasjon nederst.
I presentasjonen er det også en link til en film på Youtube (Kvikklunsjreklame) som kan
brukes som visuelt materiell for å illustrere frivillig arbeid. Ved å klikke på linken skal man
komme til filmen dersom man har internett-tilgang. Evt. kan det lønne seg å laste ned
videoen og lagre den på den maskinen som skal brukes.

Om opplegget
For å sikre at opplegget har relevans for ulike brukergrupper er materiellet utviklet i dialog
med både lærere og elever og basert på vår erfaring med slike opplegg over flere år. Vi tar
imidlertid gladelig imot synspunkter både fra lærere og deltakere på form og innhold, og tips
om hvordan det kan bli bedre.
Frivillighet Norge tilbyr også slike kurs arrangert av egne instruktører. For nærmere
informasjon og betingelser, ta kontakt med oss.
Om Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner. Vi jobber for å styrke
sivilsamfunnet gjennom å utvikle frivillighetspolitikken og bedre organisasjonenes
rammevilkår.
Frivillighet Norge består av 280 medlemsorganisasjoner fra alle felt innen frivillig virksomhet.
Til sammen representerer Frivillighet Norge over 60 000 lag og foreninger over hele landet,
og er frivillighetens kompetansebase, talerør og dialogpartner for myndighetene.
Kurset er en del av Frivillighet Norges inkluderingsarbeid. Inkluderingsarbeidet har to
gjensidig forsterkende mål:
-å bidra til større etnisk mangfold blant medlemmer og aktive i frivillige organisasjoner og
-å bidra til at flere minoritetsorganisasjoner inkluderes i organisasjonsfellesskapet.
Kontaktinformasjon
Frivillighet Norge
Besøksadresse:
St. Olavsgate 25,
0166 Oslo
Postadresse:
Postboks 6832 St. Olavsplass
0130 Oslo
Ida Marie Holmin
ida@frivillighetnorge.no
21 56 76 50

