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 INNLEDNING 

Ringerike Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et 
verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Ringerike Soroptimistklubb ble stiftet 9.mars 1953 av federal president Clara Hammerich, 
Danmark. Vi er i dag 47 soroptimister. I desember 2014 tok klubben opp 10 nye soroptimister, 
som hadde vært reflektanter en periode. Soroptimist International har generell rådgivende 
status og talerett i FN, og vårt motto er å være en global stemme for kvinner. 

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt "best for kvinner" og er utledet av de latinske ordene soror 
som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'. 

I 2014 etablerte Ringerike Soroptimistklubb prosjektet AKTIV SOROPTIMIST, som sitt lokale 
prosjekt for 2015. Dette ble en suksess, så prosjektet fortsatte i 2016. AKTIV SOROPTIMIST 
har vakt oppsikt internt i Norgesunionen og mottok Årets prosjektpris. Dette setter vi stor pris 
på og soroptimistene i Ringerike stimuleres til ytterligere innsats. 

Aktuell dokumentasjon: 

1. Sluttrapport 2015 

2. Sluttrapport 2016 (denne aktuelle rapporten) 

3. Konseptbeskrivelse (2016) 

4. Brosjyre 

5. AKTIV SOROPTMIST (web) 

6. AKTIV SOROPTIMIST (Facebook) 

  

http://www.soroptimistinternational.org/
http://www.un.org/en/
https://www.facebook.com/aktivsoroptimist/?ref=bookmarks
http://www.soroptimistnorway.no/aktuelt/aktuelt/gratulerer-prosjektprisvinner-ringerike-soroptimistklubb/
http://ringerike.soroptimistnorway.no/media/7940/sluttrapport_2015.pdf
http://ringerike.soroptimistnorway.no/media/8782/konsept_aktivsoroptimist.pdf
http://ringerike.soroptimistnorway.no/media/8781/brosjyre.pdf
http://ringerike.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/naavaerende-prosjekter/aktiv-soroptimist/
https://www.facebook.com/aktivsoroptimist/
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1.1 Bakgrunn 

Bilde 1: Hvalsmoen transittmottak 

Hvalsmoen transittmottak er Norges nest største 
mottak som ligger i Ringerike kommune i 
Buskerud Fylke. Mottaket ble etablert i 2010 og 
er et tidligere militært område som ligger i 
naturskjønne omgivelser med kort avstand til 
Hønefoss sentrum som innehar betydelig 
kulturelle tilbud.  

Mottaket har de siste årene oppgradert mottaket bygningsmessig for å tilpasse og tilrettelegge 
best mulig for beboerne. Mottaket har kapasitet på 850 plasser fordelt på tre avdelinger: transitt 
voksne, enslige, mindreårige (EMU) ankomst og EMU transitt1. Helseavdelingen drives av 
Ringerike kommune. I sommermånedene har Hvalsmoen beredskap til å ta imot 650 asylanter 
ved oppsatte "brakker". Mottaket benytter tre boligblokker til å huse asylsøkerne i tillegg til fem 
bolighus som ligger fint til på eiendommen. Mottaket har en egen helseavdeling i 
administrasjonsbygget som drives av Ringerike kommune. Det siste året sier mottaket at 
flyktningene bærer preg av lange fluktruter med mye traumer underveis i form av skader, 
misbruk og underernæring. Flyktningene som i dag kommer til Norge er i dårligere forfatning 
enn tidligere, både somatisk og psykisk. Viktigheten av aktivisering og ivaretakelse er derfor stor, 
for å behjelpe minst mulige varige traumer.   

Aktivitetstiltak       

Mottaket drifter etter mottoet "motsatt integrering" hvor man integrerer lokalsamfunnet i 
mottaket og ikke motsatt. 

På området finnes fotballbane, hinderløype og basketballbane som kan benyttes til aktiviteter. 
Mottaket har også åpnet egen barnebase, med egne ansatte, som er åpen alle hverdager for alle 
barn i alderen null til seks år. Mottaket har egen aktivitetsleder som koordinerer all aktivitet 
internt og i samarbeid med eksterne aktører. 

Transittmottaket har ikke mange «pålagte» aktiviteter for sine vanlige beboere. EMU er i en 
særklasse, med egne tilbud som norskundervisning og aktivisering. Men ved hjelp av frivillige 
har mottaket også etablert norskundervisning som et tilbud til de andre voksne beboerne.  

Aktivisering har hatt høy prioritet og er en nødvendighet for å hjelpe beboere som har hatt 
lange fluktruter til Norge. Det finnes nå en barnebase, med egne ansatte som er åpen på dagtid 
for barn under skolepliktig alder. Barn i skolepliktig alder får et skoletilbud i mottaksklasse på 
Hønefoss barneskole, jf deres rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at han eller hun 
skal oppholde seg i Norge lengre enn tre måneder. Etter kort tid er norsk integrert hos de som 

                                                 

 

1 Sistnevnte gruppe har i 2016 ikke vært aktuell. 
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går i skolen og de får nyttig erfaring fra norsk skolesektor, i tillegg til at dette er et godt 
integreringstiltak for både flyktningebarn og norske barn.  

Samarbeidet med lokalmiljøet ellers, er økt de siste år. Frivillig innsats fra forskjellige aktører, 
som soroptimistene, er et godt tilskudd til aktiviseringen av beboerne. Det finnes forskjellige 
aktiviteter som arrangeres av av forskjellige lag og foreninger (Røde Kors, Norsk Folkehjelp, 
Refugees welcome to Ringerike, Frivillighetssentralen, lærere med fler).  

RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB er den aktøren som har det største formaliserte 
samarbeidet med Hvalsmoen og bidrar til aktivisering av barn og kvinner. På den måten ønsker 
vi å bidra til at perioden, når man er ny i Norge, blir en positiv opplevelse.  

Målgruppen 

Kvinner og barn er RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB sitt hovedfokus. Hver aktivitet skal 
derfor prioritere engasjement av kvinner og barn i mottaket. Men fedre og unge gutter er også 
velkomne til arrangementene. Vi erfarer at det ofte er fedre som er alene med barna i Norge, 
samt at fedrene i større grad enn tidligere tar del i aktivisering av barna, slik norske fedre også 
gjør. 

Prosjektet har også fokus på barn og ungdom fra lokalsamfunnet rundt Hvalsmoen. De skal få 
mulighet til å gjøre noe meningsfullt for andre og få kjennskap til andre barns kultur og 
livssituasjoner, utover den hverdag de selv kjenner til i Norge.  

1.2 Prosjektmål 

Gi kvinner og barn som bor på transittmottaket tilbud om meningsfulle aktiviteter og gode 
opplevelser, sammen med norske barn og ungdommer i lokale lag eller foreninger. 

 ORGANISERING 

2.1 Prosjektorganisering 

RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB er ansvarlig prosjekteier. Styret i RINGERIKE 

SOROPTIMISTKLUBB er overordnet organ.   

        Bilde 1: 

Deltaker på verdens O-løpsdag 12. mai 2016 

 

2.2 Prosjektgruppe  

RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB har nedsatt en prosjektgruppe 
som ivaretar prosjektets utforming og og gjennomføring. 
Prosjektgruppen 2016 har bestått av: 
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1. Bodil Bach 

2. Hege Busterud 

3. Karin Källsmyr 

4. Inger Kammerud 

5. Anne Marthe Weberg2 

6. Helen Birgitte Johansson 

7. Bente Krogstad 

8. Cecilia von Hafenbradl 

 

Økonomi 

Prosjektgruppen har en økonomiansvarlig (Hege Busterud). Budsjett og regnskap settes opp i 
samråd med klubbens regnskapsansvarlige (Hanne Berit Ryen). Økonomiansvarlig avklarer 
søknadsmuligheter og sender prosjektgruppen for gjennomgang og vedtak. Økonomiansvarlig 
søker midler i samarbeid med prosjektgruppen. 
 

2.3 Samarbeidspartnere Hvalsmoen  

Ansvarlige samarbeidsparter i Hvalsmoen er: 

1. Tove Brorson (Leder)  

2. Camilla Sværi (Aktivitetesleder) 

 FINANSIERING 

Prosjektet er finansiert gjennom hovedsponsorer og flere undersponsorer (Tabell 1). Prosjekter 
på dette nivå, er helt avhengig av ekstern finansiering, ellers er det ikke gjennomførbart med 
frivillig innsats fra yrkesaktive voksne og skolebarn- og ungdom. Dette til tross for stor 
«dugnadsånd» fra alle aktører.  
 
Tabell 1: Oversikt over økonomiske sponsorer 

Hovedsponsorer Undersponsorer Andre bidrag 

Storebrand Askeladden reiser (Transport) Ringerike soroptimistklubb 

(Koordinering, baking, organisering, 

medhjelpere/tilretteleggere, 

klesinnsamling, julegaveinnsamling) 

                                                 

 

2 Gikk ut i juni 2016 
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Sparebankstiftelsen  

 

Rema 1000 Hønengaten (Mat)  

Reidar og Gunnar Holst 

legat 

Kiwi Eikli (Mat)  

 Coop Mega (Mat)  

 Skiforeningen (Utlån av ski, sponsede 

inngangsbilletter) 

 

 Ringerike Folkehøgskole (transport)  

 Coop Extra (Heradsbygda)  

 Kremmerhuset  

 Meny   

 Hønefoss Kino – reduserte billetter og 

egen filmfremvisning 

 

 Haugsbygd fotballklubb – baller til 

Aktiv Sommer  

 

 GJENNOMFØRING 

AKTIV SOROPTMIST har i 2016 utformet en Konseptbeskrivelse (2016) som beskriver 
samarbeid, ansvar og roller. Dette har bidratt til at man dette året har etablert mer rutine på 

samarbeidet og redusert belastningen med koordinering fra prosjektteamet.  

 

Bilde 3, 4, 5,6: Aktiviteter Hadeland Glassverk, Kom deg ut og fotball på kunstgressbanen. 

4.1 Planer 

Årsplan er satt opp som før (Kapittel 4.3) med minst en aktivitet pr måned med varighet på 
minst 2 timer. Aktivitetene har vært gjennomført i samråd med annen aktivitet på Hvalsmoen, 
som utenom faste måltider og ikke på samme tid som norskundervisning og skolegang. 

RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB er som før ansvarlig for koordinering av alle involverte, 
mens aktivitetsarrangør har vært lokale lag og foreninger. I tillegg har klubben også påtatt seg 
hovedansvar for enkelte aktiviteter selv (Kapittel 4.3). 

 

 

 

http://www.ringblad.no/nyheter/millioner-drysset-pa-lag-og-foreninger/s/1-97-7286516
http://ringerike.soroptimistnorway.no/media/8782/konsept_aktivsoroptimist.pdf
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4.3 Aktiviteter 2016 

Aktiviteter og involverte skisseres i tabell 2, nedenfor. Antall involverte fra RINGERIKE 
SOROPTIMISTKLUBB fremkommer fra vedlegg 1. Antall involverte fra hver ansvarlig 
arrangør er ikke registrert, men det har vært et stort antall involverte total. Anslagsvis ca. 250-
300 innbyggere fra Ringeriksregionen.   

  

Bilde 7, 8, 9, 10: AKTIV SOMMER 2016 

Tabell 2: Aktivitetsoversikt 2016 

Måned Aktivitet Ansvarlig Deltakere 
Hvalsmoen 

Januar 2016 Ringerike Bibliotek RINGERIKE 
SOROPTIMISTKLUBB/Ringerike 
bibliotek 

20 

Februar 2016 Kom deg ut dagen 
på PeteRingerike 
Soroptimistklubbøya  

RINGERIKE 
SOROPTIMISTKLUBB/DNT 
Ringerike 

30 

MaRingerike 
Soroptimistklubb 
2016 

Barnas Ringkolldag Skiforeningen/RINGERIKE 
SOROPTIMISTKLUBB/konfirmanter 
fra Haug kirke/Ringerike vgs 

27 

April 2016 Rundløypeaktiviteter Haugsbygd ungdomsskole 13 

Mai 2016 Verdens O-løpsdag Ringerike O-lag 44 

Mai 2016 Friidrettsaktiviteter Ringerike Friidrettklubb  47 

Juni 2016 Fotgolf Ringerike Golfklubb 35 

Juni-august AKTIV SOMMER RINGERIKE SOROPTIMISTKLUBB 31 

http://www.ringblad.no/puls/ski-pa-beina-for-aller-forste-gang/s/5-45-48587
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September 2016 Kom deg ut dagen 
på Petersøya 

RINGERIKE 
SOROPTIMISTKLUBB/DNT 
Ringerike 

32 

September 2016 Fotballaktiviteter 
Kunstgressbanen 
Haugsbygd 

Haugsbygd idrettslag ved fotballgruppa  25 

Oktober 2016 Salaktiviteter med 
leker, dans og 
ansiktsmaling 

Ringerike Folkehøgskole  16 

November 2016 Ringerike bibliotek Ringerike bibliotek 28 

Desember 2016 Soroptimistenes 
juleverksted på 
Ullerål barneskole  

Soroptimister og deres barn og 
ungdommer 

70 

Totalt   332 (-Aktiv 
sommer) 
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4.4 AKTIV SOMMER  

AKTIV SOMMER ble gjennomført i ukene 25, 26 ,27, 31 og 32 (totalt 20 dager) med 
aktiviteter for barn og ungdom på mottaget kl. 10:00-13:00 de aktuelle dager.  

Bilde 11: Noen av aktivitetslederne i AKTIV SOMMER  

Det ble engasjert 16 norske ungdommer i alderen 14-17 år, som var 
ansvarlige for aktivitetene. Fire gutter og fire jenter var hver dag 
ansvarlig for å planlegge og gjennomføre aktiviteter, enten på 
mottaket eller som en utflukt. Aktivitetene ble tilpasset 
målgruppens alder og ønsker og omfattet noen ganger også foreldre. 
I tillegg til fotball, volleyball, uteleker og spill ble det bla. arrangert 
besøk på Hadelands Glassverk og kunstgressbanen i Haugsbygd. 
Antallet barn, ungdom og foreldre varierte i perioden, fra 10-30 
personer. Aktivitørene fikk en økonomisk godtgjørelse på 400 kr 
per dag.  

Aktiv sommer ble forsøkt i 2015 og videreført i 2016, med godt 
resultat.     

 

 RESULTATER 

AKTIV SOROPTIMIST har i 2016 hatt økt engasjement i 
medlemsmassen. Klubben har soroptimister mellom 35-92 år, så det er 
ikke alle som kan eller har helse til å engasjere seg i alle typer aktiviteter. 
Men erfaring har inspirert til ytterlig engasjement. De som ikke kan eller 
ønsker å delta som medhjelpere bidrar med baking for eksempel.  
        Bilde 12: Entusiastiske soroptimister i RINGERIKE 
SOROPTIMISTKLUBB. 

I tillegg har lokale ressurser tatt bra ansvar for aktivitetenes innhold og gjennomføring, slik 
intensjonen er. Flere lag og foreninger ønsket å være med igjen i år og noen aktører var nye.  

5.1 Erfaringer  

Ved gjennomgang av erfaringer i alle aktiviteter oppsummeres følgende: 

1. 2016 hadde flere «nye» aktivitetsformer. Deltakelse i Verdens O-løpsdag sammen med O-laget var en 
av dem. Dette var en aktivitet mottaket kanskje vurderte som vanskelig, i fht å samle deltakere, da de 
ikke er vant med slike friluftsaktiviteter. Dette ble motbevist gjennom arrangementet – O-laget klarte å 
skape entusiasme for orientering. Vi har nå god erfaring med hva beboerne tåler og ikke, så fokuset er 
på å lage aktiviteter som kan passe mange.  

2. Aktivitetene er avhengig av god markedsføring internt i mottaket, på språk som beboerne forstår. 2016 
bar også preg av turnover av ansatte på mottaket, dermed også turnover i internt aktivitetsansvar. For 
2017 har Mottaket nå en egen stilling engasjert på mer permanent basis.  
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3. Noen aktiviteter har ikke vært godt nok tilpasset eller blir for lik annen aktivitet fra andre frivillige. 
Disse settes ikke opp i ny årsplan for 2017. 

4. Uteaktiviteter kan være utfordende, da beboeren ikke vet å kle seg tilpasset vær og føreforhold. 
Beboerne får klespakker ved ankomst, men om de ikke får litt bistand vet de lite om hva som er 
nødvendig av varme klær og sko i høst og vinterhalvåret.  «Kom deg ut» i februar 2016, ble derfor en 
altfor kald opplevelse for deltakerne. Ringerike Soroptimist har sendt klesanbefalinger på flere språk 
som er utformet av UDI. 

5. Oppmøte og oppmøtetidspunkt er en evig utfordring, da beboerne har et annet forhold til 
påmeldingsfrist, oppmøtetidspunkter osv..... Mye «jakt» for å innhente deltakere. 

5.2 Gevinster 

Gevinstene er beskrevet i Sluttrapport 2015. Disse er styrket i 2016. Det sies: «At Ringerike 
Soroptimistklubb har fokus på å lage aktiviteter som også engasjerer lokale barn og unge er så 
viktig for å ufarliggjøre flyktningene og skape dialog mellom dem og lokalbefolkningen». 
Ungdommene som jobber med Aktiv Sommer har fått et utvidet og nyansert syn på 
flyktningekrisen, og er opptatte av den jobben de utfører disse sommerukene. De snakker igjen 
til andre venner om Aktiv Sommer som igjen fører til at flere har lyst til å jobbe med dette et 
par uker av sin sommerferie og på Juleverkstedet. 

 MARKEDSFØRING AV PROSJEKTET 

Markedsføring av prosjektet er en viktig del av strategien. Ringerike Soroptimistklubb 
samarbeider tett med Mottaket om «spre det glade budskap». 

1. Publisering på nettsider (Ringerike soroptimistklubb / Hero) 

2. Publisering på facebooksider (AKTIV SOROPTIMIST / Hvalsmoen Transittmottak) 

3. Publisering om prosjektet i Soroptimist Norway og Årets prosjektpris. 

4. Ringerikes Blad. Avisen har hatt noen oppslag i 2016.  

5. Jevnlige presentasjoner om prosjektet, fremdrift og erfaringer på medlemsmøter hele 2016. 

6. Jevnlige presentasjoner om prosjektet, fremdrift og erfaringer hos eksterne lag og foreninger 
i hele 2016. 

7. Informasjon på møter med frivillige rundt Hvalsmoen.  

8. Deltakelse Workshop med Ringerike kommune i prosjektet «Inkluderingsportalen», som 
skal bli en portal som skal samle alt tilbud til flyktninger og bosatte innvandrere i regionen. 

 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Prosjektmålet har vært: 
Gi kvinner og barn som bor på transittmottaket tilbud om meningsfulle aktiviteter og gode opplevelser, 
sammen med norske barn og ungdommer i lokale lag eller foreninger. 

http://ringerike.soroptimistnorway.no/media/7940/sluttrapport_2015.pdf
http://www.ringerike.soroptimistnorway.no/hva-gjoer-vi/naavaerende-prosjekter/aktiv-soroptimist.aspx
http://www.hero.no/Mottak/Mottak/Hvalsmoen-transittmottak/(valg)/Mottak
https://www.facebook.com/aktivsoroptimist/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Hvalsmoen-transittmottak-Hero-Norge-As-105133639610881/?ref=ts&fref=ts
http://www.soroptimistnorway.no/aktuelt/aktuelt/gratulerer-prosjektprisvinner-ringerike-soroptimistklubb/
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Erfaringene har fortsatt svært overveldende – gjennom lek og moro «dempes» den historien 
disse beboerne har med seg «på lasset» for en stund og de kan leke sammen med norske barn og 
prøve kjente og ukjente aktiviteter, kommunisere via kroppspråk, eller teste felles 
engelskkunnskaper. 
 
Kontakter knyttes, de involverte lærer om hverandres liv og de historier som fortelles fra en del 
av beboerne setter livet i et annet perspektiv enn man opplever som vanlig norsk ungdom. 
Innbyggere i Ringeriksregionen har nytte av å bidra til aktiviteter og møte beboerne – på den 
måten blir skillene mellom nordmenn og våre «nye» landsmenn visket ut fra første stund. Vi er 
ikke bare en hjelpende hånd i nøden, men et engasjert lokalsamfunn i samvær med mottakets 
beboere.  

 
VI FORTSETTER INTEGRERING I PRAKSIS I RINGERIKSREGIONEN! 

   

   

  

 

   
 


