
 
 

 
 

1 

 

 

«Integrering - med utgangspunkt i 
OIF-aktivitet» 

 

 

Orkanger Idrettsforening (OIF) er den største frivillige organisasjonen i Orkdal 

kommune med våre ca 2000 medlemmer.  

Idrettsforeningen driver aktivitet innen følgende idretter; fotball, håndball, turn, 

friidrett, atlet, dans, svømming, skøyter, orientering og ski.  

OIF er tilsluttet følgende særforbund: 

Norges Fotballforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Gymnastikk- og 

Turnforbund, Norges Håndballforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges 

Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Vektløfterforbund, Norges 

Danseforbund og Norges Handicapidrettsforbund. 

Foreningen har medlemmer i alle aldre og har som visjon: Orkanger Idrettsforening 

skal legge til rette for god idrettslig og sosial aktivitet med kvalitet i nærmiljøet. 

Idrettsforeningen baserer sine grunnverdier på positivt holdningsmiljø, integrering og 

toleranse. 

 

Om prosjektet 

I de siste årene har idrettsforeningen opplevd en markant økning i medlemsmassen. 

Dette har nok flere årsaker; anleggsutviklingen i og rundt Orklahallen/Idrettsparken, 

generelt fokus på folkehelse – det å holde seg i form, tilflytting ifm jobb og 

innvandring, mm. 

 

En slik medlemsøkning gir en del utfordringer, spesielt rundt integrering av 

innvandrere og inkludering av «alle» i de ulike aktivitetene. 

 

OIF har over lengre tid tatt disse utfordringene på alvor, og har drevet aktivt 

integrerings- og inkluderingsarbeid i flere av avdelingene – også i samarbeid med 

Orkdal kommune. 

Fram til nå har arbeidet kun vært drevet som en del av aktivitetsarbeidet utført av det 

frivillige apparatet (styremedlemmer, trenere, lagledere, osv).  

Vi ser imidlertid nå et klart behov for at dette arbeidet må styrkes framover, da med 

spesielt vekt på forebyggingssiden. Til dette trenger vi en person ut over å være 

frivillig, dvs behovet for å engasjere en lønnet person er nå så absolutt til stede. 

 

OIF Håndball, som en av de største avdelingene i OIF, ønsker å bidra positivt inn i 

dette viktige integrerings- og inkluderingsarbeidet.  
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Vi i OIF ser for oss en to-årig prosjektperiode 2018-2020 etter nærmere 

prosjektbeskrivelse der vi håper Orkdal kommune kan bidra med lønns- og 

driftsmidler tilsvarende 50% stilling, dvs kr.300.000,- pr år inkl. sosiale kostnader. 

OIF tar arbeidsgiveransvaret for Raja Toumi i prosjektperioden. 

 

Målsettingen med prosjektet er å få så mange innvandrere som mulig inn i organisert 

fritidsaktivitet, unge som de eldre, og at disse blir mottatt på en verdig og høflig måte i 

lokalsamfunnet.  

 

Arbeidsoppgavene for prosjektansvarlig vil derfor i hovedsak dreie seg om å få 

integrert, inkludert og aktivisert innvandrere som er/blir bosatt i Orkanger-området inn 

mot fysisk aktivitet i OIF, evt inn mot annet organisasjonsarbeid (som f.eks OIF 

Anlegg).  

Dette innbefatter også hjelp/gi bistand ifm alle praktiske formaliteter. 

 

Hovedarenaen for prosjektansvarlig vil naturlig nok være skolene, Idrettsparken, 

Orklahallen og (etter hvert) det nye Folkehelsesenteret. 

Vi ser dessuten også for oss at en naturlig samlingsplass blir OIF`s nye flerbrukshus, 

der prosjektansvarlig vil få kontorplass sammen med Daglig leder i OIF. 

__________________________ 
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Periode 1 – Rapport for høsten 2018 
 

Om prosjektet: 

OIF har sammen med andre aktører bidratt til integrerings- og inkluderingsarbeidet i Orkdal 

kommune over flere år gjennom deltakelse i ulike prosjekter. Fellestegn for disse prosjektene 

har vært at dette har blitt utført av det frivillige apparatet (styremedlemmer, trenere, lagledere 

osv). Gjennom ansettelsen av Raja Toumi har vi nå mulighet til å jobbe enda mer systematisk 

og målrettet med integrering, inkludering og aktivisering av innvandrere. Raja Toumi har 

tidligere jobbet blant annet med «Fargerik håndball» i Trondheim i Byåsen Elite 

håndballklubb og andre prosjekter, i tillegg til å beherske ulike sentrale språk har vi her en 

person som både har relevant praksis men også bakgrunn. 

Målsetningen med prosjekter er å få innvandrere i hovedsak aldersgruppen 6-18 år inn i 

organisert fritidsaktivitet, samtidig at det blir mottatt på en verdig og høflig måte i 

lokalsamfunnet. 

Arbeidsoppgavene for prosjektansvarlig er i hovedsak å få integrert, inkludert og aktivisert 

innvandrere som er/blir bosatt i Orkanger området inn mot fysisk aktivitet i OIF, eventuelt inn 

mot andre organisasjoner. Dette innebefatter også hjelp/bistand ifm alle praktiske formaliteter. 

Hovedarenaen for prosjektansvarlig vil naturlig nok være skolene, Idrettsparken, Orklahallen 

og det nye Folkehelsesenteret.  Prosjektansvarlig vil ha samlokalisering med daglig leder i 

Orkanger IF i det nye flerbrukshuset i idrettsparken. 

Forutsetninger fra Orkdal Kommune; 

Prosjektet må være knyttet til et bredest mulig spekter av OIF sine aktiviteter 

Prosjektet er åpent for alle som bor i Orkdal Kommune og som ønsker å ha en tilknytning til 

OIF 

 

2018: 

August: 

Deltatt på foreldremøte for foreldre med innvandrer bakgrunn på Orkanger Barneskole for å 

presentere prosjektet 

Deltatt på møte med Karin Røttereng og Heidi Vatn v/Orkdal Kommune 

 

September: 

Møter internt i OIF for å bli kjent med Raja Toumi 

 

Oktober: 

Utsendelse av invitasjon til Gymlek 

Oppstart Gymlek 23.10.2018 

 

November: 

Gymlek 

Møte med Orkdal Kommune for status 

 

Desember: 

Besøk hos voksenopplæringen 
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August-Oktober ble brukt i hovedsak til å få Raja på plass i Idrettsparken og til å bli kjent 

med sentrale aktører på Orkanger.  

I slutten av Oktober kom aktiviteten i gang i gymsalen på Orkanger Ungdomsskole, det har i 

snitt vært 2 stk på trener og på det meste 5-6 stk. For å skape mer oppmerksomhet rundt dette 

har Raja brukt en del tid i November og Desember på voksenopplæringen. Vi opplever at 

mange foreldre har lyst til å sende ungene sine til Gymlek, og nærmest lover at de skal 

komme men likevel er det få som møter opp. Dette er vår største utfordring som vi ønsker å ta 

tak i 2019 

 

2019: 

Restarte prosjektet 

Fellesmøte rådgivere Orkanger Barneskole – Grøtte Barneskole 

Felles treninger Jenter+Mødre 

Oppstart Gymlek Grøtte Barneskole 

Oppstartsmøter/foreldremøter i OIF 

Temakvelder med Integrering i OIF 

Idrettsskole 

Infoskriv om OIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

5 

 

 
Periode 2 – Plan for perioden va ren 2019 (revidert 15.03.2019) 

 

Dugnadsånd og felles innsats er heldigvis fortsatt en viktig del av livet i Norge. Denne 

tradisjonen er fremmed for svært mange flyktninger som kommer til landet, og det kan 

være en hindring for sosialisering inn i det norske samfunn. Dette er en avgjørende del 

av ”nettverksbyggingen”, og vi ser at det ofte er vanskeligere enn man tror å bli kjent. 

 

Idrett og annet organisasjonsliv er et virkemiddel for integrering i samfunnet, og det er 

derfor viktig å ivareta dette på alle samfunnsområder. Idrett og annet organisasjonsliv 

bidrar til innsikt, velferd og utvikling av hele mennesket. Der er et bærende element i 

lokalsamfunnet, et felles møtested og arena for livslang læring.  

 

Mange flyktninger kommer fra samfunn som har lite utviklet organisasjonsliv. 

Kombinasjonen av manglende informasjon om og manglende deltakelse i frivillige 

aktiviteter bidrar til at unge flyktninger kan falle utenfor på fritiden. I enkelte språk har 

man ingen ord for ”fritid” og kulturtiltak er ikke tilgjengelig for den vanlige 

befolkningen.  

 

Ovennevnte utfordringer har dessverre gitt prosjektet en litt treg start.  

 

Gjennom informasjonsmøter i skoler og VO har prosjektleder møtt mange barn, unge 

og foresatte. 

«Alle» synes den informasjonen som blir gitt om både krav, plikter, muligheter, 

aktiviteter er veldig positiv. På tross av «lovnader» om å komme til avtalte aktiviteter 

så skjer ikke dette i for stor grad, selv om oppmøtet har bedret seg i prosjektperioden.  

 

For å få opp dampen i prosjektet, har vi i OIF gjennomført flere interne møter, samt 

vært i kontakt med ulike ressurspersoner innen området integrering. I tillegg har vi 

endret prosjektledelsen fra OIF Hovedstyre til OIF Håndball.  

Vi er nå i gang med å utarbeide tydeligere prosjekt- og fremdriftsplaner, og flere av 

tiltakene som ligger i planene er i gang. 
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Nedenfor følger tanker og tiltak som vi ser må få mer fokus enn tidligere i prosjektet. 

 

1. For å øke deltakelsen ser vi i enda større grad viktigheten av å informere 

nyankomne flyktninger om fritidstilbudet i kommunen. Det må legges særlig 

vekt på å gi foreldre forståelse av hvor viktig dette er for deres barn og 

ungdommer.  

Vi kan bidra til at flyktninger har arenaer der de kan utøve egne kulturelle 

aktiviteter og synliggjøre dem overfor lokalsamfunnet i Orkdal. 

Til dette trenges det tettere kontakt med ansvarlig for flyktningetjenesten i Orkdal 

kommune. Vi forslår derfor å ha regelmessige møter mellom Orkdal kommune 

og OIF Håndball ca hver 4.uke. 

 

2. Målgruppen for prosjektet har fra høsten 2018 vært jenter mellom 6 og 12 år. Vi 

har bare delvis lyktes med å få jenter i denne målgruppen til å møte på aktivitet. 

Dette har nok flere årsaker, men den mest vesentlige er at vi ikke har greid å 

forankre prosjektet godt nok hos mødrene. Selv om det i stor grad er fedrene som 

bestemmer i hjemmene, så har mødrene også påvirkningskraft. 

Derfor har vi besluttet å sette i gang aktivitetstiltak også for mødregruppen. 

Dermed håper vi å oppnå mer positivitet til at deres barn også får lov/mulighet til å 

møte på egen aktivitet som organiseres av OIF Håndball. 

Allerede nå ser vi gode resultater; mer oppmøte på jenteaktiviteten og en enorm 

respons på mødreaktiviteten! 

 

3. Gjennom de møtene som er avholdt på skolene og VO i Orkdal kommune, har vi 

fått meldinger om at det også er et aktivitetsbehov også for jenter mellom 13 og 

16 år. Også for denne gruppen vil vi nå sette i gang aktivitet i egen gruppe. 

 

4. Fram til nå har aktiviteten blitt gjennomført ved Orkanger ungdomsskole. Våre 

besøk på skolene har vist at Grøtte har mange barn og ungdommer som ligger i 

målgruppene. Derfor vil det også bli startet opp aktivitet i egen gruppe ved 

gymsalen på Grøtte med en gang vi har fått tilbakemelding fra skolen om ledig 

tidspunkt. 

 

5. Prosjektleder Raja Toumi er nå satt opp med fast kontortid i Flerbrukshuset på 

Nedre Rømme; mandager, onsdager og torsdager kl.09-13. 

Dette gjør vi fordi det da blir enklere for aktuelle målgrupper å møte opp for bl.a 

hjelp til å fylle ut skjema, hjelp til søknader, hjelp til å forstå informasjon som 

sendes ut fra lag og organisasjoner, mv. 

 

6. I tillegg ønsker vi å involvere spesielt innvandrerbarns mødre og fedre til å ta 

del i dugnadsarbeidet i Idrettsparken kommende periode. Dette gjelder da bl.a 

ved å delta i kaffesalg, kampverter, dommerverter osv 

Vi mener slik form for involvering også bidrar til en god integrering, noe som helt 

sikkert kommer hele Orkdalssamfunnet til gode. 
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7. Prosjektleder er nå invitert inn i avdelingsmøte i OIF for å presentere muligheter 

som ligger i prosjektet. OIF har mange innvandrere i klubben allerede, men ønsker 

selvsagt å øke antallet framover. Her kan prosjektleder bidra overfor avdelingene 

med både støtte og informasjon til aktuelle nye utøvere. 

Fotball har allerede meldt behov, noe som nå blir fulgt opp utover våren 2019 

 

8. Prosjekt integrering må også bli mer synlig i lokalsamfunnet. Vi har vært i kontakt 

med bl.a lokalavisa ST  

 

9. Åpen Hall – vi inviterer unge mellom 6 og 14 år – sammen med sine foresatte – til 

Åpen Hall (lør formiddag). Invitasjonen gjelder både etniske norske og 

innvandrere. 

Vi åpner opp hallen, setter utover apparater mv og har instruktører til stede. 

Markedsføres gjennom ST, hjemmesider og sosiale medier. 

 

 

Statusrapport etter 1.driftsa r aug.2018 – juni 2019  
 

Gjennom de opplistete tiltakene har vi fått fart i prosjektet, og spesielt gjelder det 

nå å opprettholde et godt samarbeid mellom Orkdal kommune og OIF Håndball. 

Så godt som alle tiltak nevnt ovenfor er gjennomført, bortsett fra «Åpen Hall». 

Dette tiltaket vil bli gjennomført ila høsten 2019.   

Vi vil fortsette å oppsøke skoler, VO og andre miljøer der vi kan få tak i personer 

som tilhører målgruppene.  

 

Styreleder i OIF Håndball, som tok over som prosjektleder januar 2019, vil følge 

opp både prosjektet og prosjektleder gjennom de kommende periodene slik at 

Orkdal kommune får tilgang til framdrift og rapportene som utarbeides.  
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Tiltaksplan for 2019 (pr juni 2019) 

«Sa nn gjør vi det!» 
 
 

Beskrivelse  Tiltak Når gjennomført Ansvarlig  Effektvurdering / Kommentar 

Hovedmål; Markedsføre, gjøre prosjektet kjent, rekruttere 

Møter med VO 
i Orkdal 

Komme i 
kontakt med 
aktuelle 
foreldre 

15/2, 21/2, 7/3, 
12/3, 13/3, 20/3, 
21/3, 3/5 

RT Veldig god respons, følges opp med 
flere besøk utover høsten 2019 

Besøk OB og 
OU 

Komme i 
kontakt med 
lærerne og 
aktuelle 
deltakere 

Kontinuerlig RT Møtt med positivitet høsten 2018, 
men med litt «usikkerhet». Pt henger 
fortsatt noe av denne usikkerheten 
igjen, vi tar tak i dette fra skolestart 
aug.2019 

Besøk Grøtte Komme i 
kontakt med 
lærerne og 
aktuelle 
deltakere 

Startet opp 5/3-
19 

RT Grei mottakelse, alle ønsket å bidra til 
å få i gang ei gruppe. Gruppen har nå 
økt i antall, deltakerne ønsker å øke 
frekvens og har også ønsker om 
svømmeopplæring 

Avd.ledermøte 
OIF 

Informere om 
prosjektet og 
muligheter 

Mai 2019 ØT/RT Gjennomført 9/5-2019 

Avd.møter OIF Bidra konkret på 
bestilling/ 
utfordringer 

Fom mai 2019 ØT/RT Både fotball og turn ønsker «hjelp» og 
tips fra RT, konkretiseres høsten 2019 

Avisa ST Informere om 
aktivitetene, 
positiv inngang 

Uke 15/2019 ØT Reportasje kom på trykk i Avis ST 
tirsdag 23.04.2019. Følges opp igjen 
høsten 2019 med nye reportasjer 

Synlighet i OIF, 
sak på 
hjemmeside 

Fast kontortid 
for prosjekt-
leder, viser 
tilgjengelighet 

Man, ons og 
torsdag kl.09-13, 
Flerbrukshuset 

ØT Iverksatt fra 1/3-2019 
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Tiltaksplan for 2019 (pr juni 2019) 

«Sa nn gjør vi det!» 
 

Beskrivelse  Tiltak Når gjennomført Ansvarlig  Effektvurdering / Kommentar 

Hovedmål; Aktivitet 

Gymsal OU  
6-12 åringer 

Fleridrett Tirsdager kl.14:45 RT Har slitt med oppmøte, 4-5 i snitt 
oppmøte før jul. Bedring nå, snitt 6-7 

Gymsal Grøtte  
6-12 åringer 

Fleridrett Torsdager, endret 
til mandager 

RT Igangsatt 25/4 – 7 jenter møter 
jevnlig, oppstart også for 
rullestolbruker(?). Ønsker svømming 

Gymsal OU  
Mødre 

Fleridrett Fredager kl.17-18, 
oppstart 22/3-19 

RT Godt oppmøte, bidrar til 
«ufarliggjøring» slik at jentene også 
får lov til å dra på aktivitet alene etter 
hvert. Veldig godt tatt imot av 
målgruppen 

Gymsal OU  
16-18 åringer 
jenter 

Fleridrett Fredager kl.17-18, 
oppstart 22/3-19 

RT Se ovenfor.  

Uteaktivitet, 
Gammelosen  

Trimturer Lørdager RT Målgruppe både mødre og jenter 16-
18 år.  

Åpen Hall Fleridrett Mai 2019 ØT/RT Utsettes til høsten 2019  

Fast kontortid 
prosjektleder
man, ons og 
tors kl.10-13 

Lagt ut på 
hj.side, fb, mv. 
 

Ukentlig RT Viser tilgjengelighet, kan bidra overfor 
mødre/fedre ift språkbarriærer/ 
skjemautfylling/ Skattekammeret 

Møter med 
Orkdal 
kommune 

Prosjekt-
oppfølging 

Månedlig  Meget godt tiltak, får orientert 
hverandre, bedre forankring for både 
OK og OIF 

Drive 
kafeteria, NR 

Dugnad Man-tors kl.17-20 RT Iverksettes fra aug.2019 

Barn og mødre Svømmehall   Avklares 
 

  

• Orkdal kommune v/Eli Sommervold; ønsker at Raja hjelper til med info om 

treningsavgifter mv 

 

• Oppfølging fra Raja direkte mot foreldre – påminning treningsaktivitet mv 

 

• Skal vi starte med hjemmebesøk? 

 

• Hvordan få med flere etniske nordmenn på aktiviteten, både jente- og 

mødreaktiviteten? 

 

• I mnd skiftet mai/juni 2019 litt svakere oppmøte pga Ramadan 
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Periode 3 – Plan for perioden høsten 2019 
 

Kommende periode har vi satt oss en del målsettinger med tilhørende tiltak. Disse er utformet 

med bakgrunn i de erfaringene vi har gjort oss så langt i prosjektet, samt innspill fra bl.a 

Orkdal kommune og frivillige lag og organisasjoner (OIF, OIL, OFK). 

 

Nedenfor følger prioriterte områder med kommentarer, disse er lagt i tilhørende tiltaksplan 

med tidsfrister og ansvarlige. Effektvurdering vil gjøres på slutten av perioden. 

 

1. For å øke deltakelsen ser vi i enda større grad viktigheten av å informere 

nyankomne flyktninger om fritidstilbudet i kommunen. Det må legges særlig 

vekt på å gi foresatte forståelsen av hvor viktig dette er for deres barn og 

ungdommer.  

Vi kan bidra til at flyktninger har arenaer der de kan utøve egne kulturelle 

aktiviteter og synliggjøre dem overfor lokalsamfunnet i Orkdal. 

Til dette trenges det tettere kontakt med ansvarlig for flyktningetjenesten i Orkdal 

kommune. Vi opprettholder derfor regelmessige møter mellom Orkdal 

kommune og OIF Håndball ca hver 4.uke. 

 

2. Målgruppen for prosjektet har fra høsten 2018 vært jenter mellom 6 og 12 år. Vi 

har bare delvis lyktes med å få «nok» jenter i denne målgruppen til å møte på 

aktivitet. Dette har nok flere årsaker, men den mest vesentlige er at vi ikke har 

greid å forankre prosjektet godt nok hos mødrene. Selv om det i stor grad er 

fedrene som bestemmer i hjemmene, så har mødrene også påvirkningskraft. 

Våren 2019 satte vi derfor i gang aktivitetstiltak også for mødregruppen. Dermed 

oppnådde vi mer positivitet til at deres barn fikk lov/mulighet til å møte på egen 

aktivitet som organiseres av OIF Håndball. 

Vi fikk gode resultater; mer oppmøte på jenteaktiviteten og stor respons på 

mødreaktiviteten!  

Jenteaktiviteten har gledelig nok økt høsten 2019;  

o flere møter opp på aktivitetene på Orkanger u på tirsdager 

o vi har satt i gang også svømmeaktivitet som «ekstraaktivitet» på Grøtte en 

gang pr uke (se punkt 3 nedenfor) 

Men; oppmøte på mødreaktiviteten har gått ned høsten 2019. Vi må derfor igjen 

sette i gang oppsøkende virksomhet både i skolesituasjon hos mødrene og vurderer 

også hjemmebesøk.  

 

3. Gjennom de møtene som ble avholdt på skolene og VO i Orkdal kommune våren 

2019, fikk vi meldinger om at det også var et aktivitetsbehov for jenter mellom 13 

og 16 år. For denne aldersgruppen satte vi i gang aktivitet i egen gruppe våren 

2019.  

Vi ser nå at denne gruppen, etter tilbakemeldinger fra dem selv, ønsker flere dager 

med tilbud, og aktivitetsutvidelse til også svømming.  

Vi har nå greid å møte dette behovet, og har satt i gang svømmetilbud ved Grøtte 

fom uke 43/2019. 
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4. Fram til nå har aktiviteten blitt gjennomført ved Orkanger ungdomsskole og 

Grøtte skole. Aktiviteten ved disse skolene ser ut til å favne målgruppen, og vil 

derfor fortsette. En utvidelse til flere steder i kommunen må evt komme som et 

behov fra aktuelle deltakere. 

 

5. Prosjektleder Raja Toumi er nå satt opp med fast kontortid i Flerbrukshuset på 

Nedre Rømme; mandager, onsdager og torsdager kl.09-13. 

Dette har medført flere muligheter for aktuelle i målgruppen å møte opp for bl.a 

hjelp til å fylle ut skjema, hjelp til søknader, hjelp til å forstå informasjon som 

sendes ut fra lag og organisasjoner, mv. Fortsatt kvier flere seg for å møte opp, 

men vi holder fokus på dette og tiltakene nevnes jevnt og trutt overfor aktuell(e) 

målgruppe(r). 

 

6. Vi har et sterkt ønske om å involvere spesielt innvandrerbarns mødre og fedre 

til å ta del i dugnadsarbeidet i Idrettsparken kommende periode. Dette gjelder 

da bl.a ved å delta i kaffesalg, kampverter, dommerverter osv 

Vi mener slik form for involvering også bidrar til en god integrering, noe som helt 

sikkert kommer hele Orkdalssamfunnet til gode. 

OIF vil nå gå bredt ut og invitere alle ressurspersoner vi har i egen klubb til å bli 

såkalte «faddere» for innvandrerfamilier. Dette som et forsøk for å få med foresatte 

for innvandrerbarn inn i dugnadsarbeidet i klubben.  

 

7. Ut over pkt 1-7 vurderer vi å gjennomføre flere «happeninger» ila høsten 2019. 

Her kan nevnes «Åpen hall», «Åpen svømmehall» og «Kaffemøter». Vi har stor 

tro på at slike aktiviteter kan bidra til at innvandrere og lokalbefolkning kan knytte 

sterkere bånd til hverandre slik at vi kan få økt integrering av både små og store i 

vår kommune. 
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Tiltaksplan for 2019 (sept - des 2019) 

«Sa nn gjør vi det!» 
 
 

Beskrivelse  Tiltak Når gjennomført Ansvarlig  Effektvurdering / Kommentar 

Hovedmål; Markedsføre, gjøre prosjektet kjent, rekruttere 

Møter med VO 
i Orkdal 

Komme i 
kontakt med 
aktuelle 
foreldre 

4/9, 11/9, 18/9, 
25/9 

RT God respons i møter, men for få av de 
som er positive møter likevel ikke opp 
på aktivitet. 
Følges opp med flere besøk utover 
høsten 2019 

OB og OU Komme i 
kontakt med 
lærerne og 
aktuelle 
deltakere 

Kontinuerlig RT Møtt med positivitet høsten 2018, 
men med litt «usikkerhet».  
Pr dd fortsatt for stor usikkerhet, 
kommer ikke nok «igjennom» hos 
foresatte 

Grøtte Er i veldig god 
dialog både 
med skole og 
aktuelle 
deltakere 

 RT Gruppen øker i antall, deltakerne 
ønsker å øke frekvens og har også 
ønsker om svømmeopplæring – dette 
setter vi i gang med fom nov -19 

Avd.ledermøte 
OIF 

Informere om 
prosjektet og 
muligheter 

Okt/nov 2019 ØT/RT  

Avd.møter OIF Bidra konkret på 
bestilling/ 
utfordringer 

Høsten 2019 ØT/RT Går nå inn i de avdelingene som har 
meldt behov 

Avisa ST Informere om 
aktivitetene, 
positiv inngang 

November 2019 ØT Inn med ny «gladsak» - understreke at 
vi også ønsker deltakelse fra etnisk 
norske 

Synlighet i OIF, 
sak på 
hjemmeside 

Fast kontortid 
for prosjekt-
leder, viser 
tilgjengelighet 

Man, ons og 
torsdag kl.09-13, 
Flerbrukshuset 

ØT Iverksatt fra 1/3-2019 - fortsetter 

Gymsal OU  
6-12 åringer 

Fleridrett Tirsdager kl.14:45 RT Har slitt med oppmøte, 6-7 i snitt. Men 
må ha «trykk» på bedre oppmøte 

Gymsal Grøtte  
6-12 åringer 

Fleridrett Mandager RT Igangsatt 25/4 – godt oppmøte, 
utvides til en dag ekstra - svømming 

Svømming 
Grøtte 

Fleridrett Tirsdager RT Igangsatt fom uke 43/2019. Vurderer 
å tilby dette også til mødregruppen 

Gymsal OU  
Mødre 

Fleridrett Fredager kl.17-18, 
oppstart 22/3-19 

RT Varierende oppmøte i høst, aktivitet 
skal bidra til «ufarliggjøring» slik at 
jentene også får lov til å dra på 
aktivitet alene. Må «pushes» 

Gymsal OU  
16-18 åringer 
jenter 

Fleridrett Fredager kl.17-18, 
oppstart 22/3-19 

RT Se ovenfor.  
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Beskrivelse  Tiltak Når gjennomført Ansvarlig  Effektvurdering / Kommentar 

Hovedmål; Markedsføre, gjøre prosjektet kjent, rekruttere 

Åpen Hall Fleridrett  ØT/RT Gjennomføres ila vinter 2019/20 

Åpen 
svømmehall 

Svømming  RT Avklares 

Fast kontortid 
prosjektleder
man, ons og 
tors kl.10-13 

Lagt ut på 
hj.side, fb, mv. 
 

Ukentlig RT Viser tilgjengelighet, kan bidra overfor 
mødre/fedre ift språkbarrierer/ 
skjemautfylling/ Skattekammeret 

Møter med 
Orkdal 
kommune 

Prosjekt-
oppfølging 

Månedlig  Meget godt tiltak, får orientert 
hverandre, bedre forankring for både 
OK og OIF 

Drive 
kafeteria, NR 

Dugnad Man-tors kl.17-20 RT Hvis videreføring av prosjektet – 
oppstart på nyåret 2020 

Uteaktivitet, 
Gammelosen  

Trimturer Lørdager RT Målgruppe både mødre og jenter 16-
18 år. Høsten 2019 svakt oppmøte, 
skyldes været? Endres til svømming? 

Ress.personer 
i OIF 

Fadderordning 
for innvandrer-
familier 

 OAa Avklares i nov/des 2019 

Videreføring 
av prosjektet? 

Søknad om 
økonomisk 
støtte fra 
Orkland komm. 

 ØT Avklares i jan 2020 

 


