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Sammendrag 

 

Aktive Saupstad er et av prosjektene under Områdeløft Saupstad-Kolstad og Husbanken har 

bidratt med kr 1.150 fra 2014 – 2017. Begrunnelsen for dette prosjektet var at store deler av 

befolkningen har liten utdannelse og lav inntekt, og er dermed mer utsatt for dårlig helse enn 

andre og at fysisk aktivitet er et viktig bidrag i å forebygge sykdom.  

 

Hensikten med prosjektet lokalt var å bidra til at: Bydelens ulike aldersgrupper har reell 

mulighet til å være mer fysisk aktive i attraktive omgivelser, og tilrettelegging for økt aktivitet 

har skjedd gjennom bred deltagelse i utvikling av konkrete tiltak. Hensikten for Trondheim 

som helhet var å høste erfaringer av slikt arbeid til nyttig for andre deler av byen også. 

 

Tiltak er i hovedsak valgt ut fra befolkningens innspill. Det er jobbet med 7 tiltak med fysiske 

tilrettelegging i omgivelsene. Videre er det utviklet 12 tiltak ift tilbud, arrangementer og kurs. 

I tillegg har det vært fokus på å gi oversikt over tilbud som finnes og skape nettverk/forum for 

dialog om videre utvikling av fysiske aktivitetstilbud og tilrettelegging 

 

I hele prosjektperioden har hvert enkelt tiltak blitt evaluert internt med prosess- og 

sluttevaluering og mye tyder på at tiltakene er vellykkete og har bidratt til å stimulere til mer 

fysisk aktiv i hverdagen.  

 

Erfaringene fra tiltaksutvikling er at det er viktig med forankring hos eier og drifter fra start, 

bredt samarbeid med mange ulike aktører samt befolkningen. Utvikling tar lang tid, men 

prosessen kan gi ideer og løsninger til andre tiltak. Kjennskap og benyttelse av lokale nettverk 

er avgjørende. Aktive Saupstad har hatt en bredt sammensatt prosjektgruppe som har bidratt 

med innspill og diskusjoner under hele prosessen. I tillegg har det vært uvurderlig nyttig av å 

være del av et Områdeløft med mange tiltak og prosesser parallelt i området. 

 

3 ½ år er kort tid for slikt prosjekt.  Noen tiltak er ganske nye. Mange av tiltakene blir fulgt 

opp av blant annet frivilligsentralen, men en del trenger oppfølging/videreutvikling for å gi 

best mulig uttelling. Å arbeide i et nærmiljø på denne måten betegnes som fasilitatorrolle og 

samsvarer med helsefremmerens rolle. Enhetene Kommunalteknikk og Idrett og friluftsliv 

understreker nytten av å ha slik rolle i nærmiljø. Erfaringer tilsier at slik rolle må ivaretas av 

det offentlige. Etter prosjektslutt anbefales det at området tilknyttes en med 

koordineringsansvar ift fysisk aktivitet i tett samarbeid med FYSAK-koordinator i Trondheim 

kommune. 
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn    

Dette er rapport fra prosjektperiode for Aktive Saupstad fra 2014 til 2017. Prosjektet er et av 

mange prosjekter tilknyttet Områdeløft Saupstad-Kolstad som er et bydelsutviklingsprosjekt 

for fremming av livskvalitet og helse, samt kvalitetsheving på infrastruktur og offentlige rom i 

bydelen. Samarbeidsaktørene i Områdeløftet er Trondheim kommune, innbyggerne og 

næringslivet i området, Husbanken, IMDI og Sintef. Andre samarbeidsaktører er trukket inn i 

prosjektet ved behov. 

 

Mandatet til Aktive Saupstad har vært å bidra til at befolkningen i bydelen blir mer 

fysisk aktiv. Dette både ved å fremme allerede aktive tiltak, opprette nye tiltak og legge 

til rette for aktivitet. Hovedmålet til Aktive Saupstad er som følger: Bydelens ulike 

aldersgrupper har reell mulighet til å være mer fysisk aktive i attraktive omgivelser, og 

tilrettelegging for økt aktivitet har skjedd gjennom bred deltagelse i utvikling av 

konkrete tiltak.  

 

 I statusrapporten fra forprosjektet til Områdeløftet kommer det fram at befolkningen i 

området ønsker bedre tilrettlegging for fysisk aktivitet og flere aktivitetstilbud. At 

befolkningen selv ønsker dette, er en viktig begrunnelse for etablering av prosjektet Aktive 

Saupstad og avgjørende for å lykkes. 

 

1.2 Utgangspunkt 

Tema fysisk aktivitet (Hentet fra Prosjektplan 14.09.14)  

En økning av fysisk aktivitet i befolkningen er ett av tiltakene med størst positiv effekt på 

folkehelsen (Helsedepartementet, 2003, Bahr, 2009) og verdens helseorganisasjon lanserte 

Toronto-charteret i 2010 for økt satsning på fysisk aktivitet.  

 

Både internasjonalt og nasjonalt er det påvist at folk med lav utdanning og lav inntekt har 

systematisk dårligere helse enn folk med høyere utdanning og inntekt (sosial ulikhet i helse). 

Man kan derfor anta at befolkningen i Saupstad-Kolstad med stor sannsynlighet har høyere 

risiko for dårligere helse enn befolkningen i byen som helhet. Tiltak på områdenivå hvor det 

legges til rette for et helsefremmende lokalmiljø og livsstil, vil forhåpentligvis kunne gi 

befolkningen bedre helse.  

 

Med fysisk aktivitet menes enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som 

resulterer i en økning i energiforbruket ut over hvilenivå. Fysisk aktivitet benyttes som 

overordnet begrep og inkluderer alle former for fysisk utfoldelse, som for eksempel 

arbeid, idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim, kroppsøving og fysisk fostring. 

Fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert og gjentas hvor målet er å bedre eller 



                                                                                                                                              
 

5 
 

vedlikeholde fysisk form, omtales som trening (Sosial- og helsedirektoratet, 2000). 

Personer som både i yrke og fritid sitter mye stille og i stor utstrekning benytter 

motorisert transport, karakteriseres som fysisk inaktive. 

 

Helsedirektoratet lanserte i 2014 nye nasjonale anbefalinger ift fysisk aktivitet. Det anbefales 

for barn og unge fortsatt 60 minutter hver dag med variert og allsidig fysisk aktivitet og med 

høyere intensitet 3 ganger i uken. For voksne er anbefalingen minst 150 minutter hver uke, 

noe med høy intensitet i tillegg til styrketrening to ganger i uken. For alle aldersgrupper gir 

det økt helsegevinst med mer fysisk aktivitet oppad til dobbelte dose og tiden helt i ro bør 

reduseres og stykkes opp med aktivitet.  

 

Fysisk inaktivitet er en økende utfordring i alle aldersgrupper. De siste tiårene har samfunnet 

vårt blitt tilrettelagt slik at aktivitet ikke lenger er en naturlig del av hverdagen. 

Hverdagsaktiviteten er blitt så mye mindre at den ikke kan erstattes av trening og mosjon på 

fritiden (Ommundsen og Aadland, 2009). Overvektsøkningen i befolkning skyldes trolig 

dette. 83 % av befolkningen var i 2007 mindre aktiv enn Helsedirektoratets anbefaling om 30 

minutter daglig fysisk aktivitet for voksne. Fysisk aktivitet er godt dokumentert med svært 

god effekt i behandlingen av mange sykdommer og tilstander og kan i en del tilfeller erstatte 

eller redusere behovet for medisiner (Bahr, 2009). 76 % av de inaktive ønsker å komme i mer  

aktivitet (potensielt aktive), og halvparten er usikker på om de vil klare det (Ommundsen og 

Aadland, 2009). Blant de som ikke ønsker å komme i regelmessig fysisk aktivitet (ikke 

potensielt aktive), er det flere med ulike plager enn blant potensielt aktive.  

 

Hva som motiverer til økt fysisk aktivitet er individuelt, men ofte er det sosiale aspektet viktig 

f.eks noen å gå sammen med i tillegg til naturopplevelser. Når det gjelder innvandrere, kan 

den kultur de er oppvokst i og har erfaring med, gjøre at de ikke forstår verdien av friluftsliv 

slik som nordmenn gjør. Flere vil trolig komme i regelmessig fysisk aktivitet hvis tilbudet er 

billig, nær bosted, fleksibelt, fysisk tilrettelagt og tilpasset fysisk form og forutsetninger.  

 

Føringer  

Dokumentet ”Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020” er førende for prosjektet 

”Aktive Saupstad”. Det vises til  

 Tilsagnsbrev 1.04.2014 med kvalifisering for deltagelse. 

  Prosjektavtale 30.04.2014 med strategier, målområder, støttefunksjoner og 

framdriftsplan.  

 Tilsagnsbrev 16.07.2015 fra Husbanken med følgende føring for bruk av midlene: 

”Tilskudd skal gå til å videreføre og utvide arbeidet fra Aktive Saupstad og bla. holde 

fokus på utvidelse av turstier, fysisk tilrettelegging for aktivitet og sammenkobling av 

bomiljø og friluftsområder/marka med mer, samt koordinering av ulike tiltak som del 

av Aktive Saupstad. 

 Prosjektmandat 16.12.2016. 
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 En forutsetning for tilskuddene fra Husbanken var at Trondheim kommune skulle 

bidra med tilsvarende ressurser i gjennomføring av tiltak. 

Kunnskapsgrunnlag og kartlegginger som har vært nyttig:  

 Elevundersøkelsen 2015 ”Ung borger – medvirkning” som er gjennomført som del av 

annet Områdeløftprosjekt, viser ungdommenes aktivitets- og arenaønsker.  

 Kvalitativ undersøkelse - Befolkningsundersøkelse  

 Kartlegging ifm Aktive Saupstad 1 tiltak A: Allaktivitet for ungdomskolejenter viser 

aktivitetsstatus og ønsker.  

 Prosjektleders 10 års erfaring som FYSAK-koordintor i Trondheim. 

 

1.3 Oppbygging av rapporten  

Rapporten fortsetter i kapittel 2 med beskrivende av hvordan arbeidet ble planlagt. 

Gjennomføring med prosess og læring undervegs omtales i starten av kap. 3. Videre i 

kap. 3 beskrives kort tiltakene i prosjektet under de respektive delmål. De fleste 

tiltakene har egen rapport. Kap 4 inneholder kortfattet konklusjon, måloppnåelse, 

suksesskriterier og regnskap. Avslutningsvis beskrives anbefalinger og plan for videre 

drift i kap. 5. 

2 Planlegging av arbeidet 

2.1 Organisering og forankring  

I tråd med prosjektavtalen ble prosjektplan utarbeidet i samråd med programledelsen og 

levert 22.09.2014. Aktive Saupstad er i praksis ikke et enkelt prosjekt, men kan beskrives 

som et prosjektområde. Prosjektgruppen ble derfor sammensatt slik at kompetanse og 

ansvarsområde kunne dekke bredt. Sammensetningen ble i hovedsak formet i løpet av 

pilotfasen: 

Oppdragsgiver 

 Rådmannen/styringsgruppen for Områdeløft Saupstad-Kolstad v/Hilde Våbenø 

Markussen, Programleder 

Prosjekteier 

 Kommunaldirektør Helse-og velferd, Helge Garåsen 

Prosjektansvarlig 

 Anne Elisabeth Hansen leder Enhet for fysioterapitjenester 

Prosjektgruppe 

 Prosjektleder Enhet for fysioterapitjenester Astri Heide Vaskinn 

 Enhet for fysioterapitjenester/barn Siw Sellæg fra oppstart, fravær 2015 

 Enhet for fysioterapitjenester/ voksne Gustav Bele endret navn til Gustav Eilertsen-

Bele).  

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117739878/Demokrati-i-praksis-ung-borger-og-medvirker
http://../TMPF184.pdf
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 Enhet for Idrett og friluftsliv Marius Winge Austeen fra oppstart og Rune Mollan 

Sandøy fra november 2014. 

 Kommunalteknikk Alzbeta Petrlikova fra start, endret navn til Alzbeta Cepelkova 

(august 2015), fra høst 2016  representerte Borghild  Hårstad  

 Enhet for legetjenester og smittevern Grete Ulvesli fra medio 2015 

 Miljødirektoratet Ane Hagen Kjørholdt ved oppstart, Morten Thaulow fa medio 2015, 

Ann Jori Romulstad var stedfortreder i et møte. 

 Rådmannens faggruppe Reza Monajemi ved oppstart, Oddrun Linge fra 2016.  

 Lene Markussen prosjektkoordinator, Områdeløft. 

 

Prosjektgruppen kunne invitere med andre aktører ift utvalgte temaer og hvert tiltak kunne 

etablere egen arbeidsgruppe.  

 

Ressursgrupper: En gruppe med representanter fra lokale frivillige lag og organisasjon og en 

med representanter fra kommunale enhetsledere i bydelen kunne benyttes til høring og 

innspill undervegs i prosessen.  

 

Prosjektlederforum: Et møtested for prosjektledere med opplæring, veiledning, utveksling og 

samarbeid mellom prosjektene. Forumet ledes av programkoordinator.  

 

2.2 Finansiering 

Husbankens bidrag var kr 550.000 for 2014-2015 (Aktive Saupstad 1) og kr 600.000 for 

2016-2017 Aktive Saupstad 2)  hvor 2/3 av midlene skulle gå til fysiske varige innretninger. 

 Utgifter til utvikling av tiltak skulle dekkes av prosjektmidlene så langt beløpet rakk. 

Budsjett skulle settes opp ved planlegging av det enkelte tiltaket og var vanskelig å 

gjøre på forhånd. Dette var avgjørende for hvor mange og hvilke tiltak som kunne 

prioriteres. I tillegg kunne det søkes midler fra det offentlige både internt og eksternt, 

privat og frivillige lag- og organisasjoner. 

 Prosjektleder Astri Heide Vaskinn i Enhet for fysioterapitjenester skulle benytte inntil 

40 % av sin stilling som FYSAK-koordinator til ledelse av prosjektet. Fra 2015 ble det 

50 % og 90 % fra 2016.  

 Prosjektmedarbeiderne Siw Sellæg og Gustav Bele som var ansatt i Enhet for 

fysioterapitjenester, skulle kjøpes fri henholdsvis 20 % fra april – desember 2014 og 

10 % i 2015. Disse var i utøvende arbeid tilknyttet Heimdal bydel som innbefatter 

Saupstad-Kolstad; Sellæg ift henholdsvis barn/unge og Bele ift voksne/eldre.   

 Kommunalteknikk skulle få tilskudd ift anvendte timer til prosjektering og 

utarbeidelse av tiltak i hele prosjektperioden. 
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 Øvrige medlemmer av prosjektgruppen og andre som deltar i utvikling av tiltak skulle 

delta i kraft av sin stilling /interesse og skulle ikke lønnes fra prosjektet. Slike bidrag 

fra ansatte i Trondheim kommune skireres i regnskapet som egenandel.   

 

2.3 Metodisk tilnærming 

Områdeløftets strategiske hovedgrep skal følges i alle prosjekter og tiltak: 

● Helhetlig og tverrsektoriell innsats 

● Styrket sektoransvar/- forankring 

● Langsiktig og varig innsats 

● Lokalt forankret innsats 

● Fokus på ressurser og muligheter 

● Fokus på kompetanseutvikling og læring 

 

Det skulle benyttes framgangsmåte som bygger på teorier om Helsefremmende arbeid. Her 

vektlegges positiv helse, medvirkning og tverrsektorielt samarbeid. For å imøtekomme 

strategien om læring, vil det parallelt med tiltaksutvikling være fokus på prosessen underveis. 

 

2.4 Mål og målgruppe 

Etter halvårig pilotfase oktober 2014 krevdes en rapport. Denne viser kartlagt behov og 

gjennomføringsplan. Minst et tiltak skulle være gjennomført i løpet av første halvår og det 

skulle være utviklet og bygd videre på en samarbeidskultur som ”motor” for utvikling av nye 

tiltak  

 

Hovedmålet i en prosess fra AS 1 nedbrutt til følgende 3 delmål:  

Delmål 1: Det er informert og tilrettelagt for mer gåing og sykling i Saupstad-Kolstad 

gjennom fysiske tiltak som turstier, skilting og møteplasser i området. 

Delmål 2: Det idrettslige og fysiske aktivitetstilbudet i Saupstad-Kolstad er utviklet til et 

større mangfold etter befolkningens ønsker gjennom anlegg, arrangementer og ukentlige 

tilbud. 

Delmål 3: Befolkningen i Saupstad-Kolstad kjenner verdien av og mulighetene for 

fysisk aktivitet, gir innspill og medvirker i utvikling av nye tilbud. 

 

Målgruppe 

I utgangspunktet er alle i befolkningen målgruppe for prosjektet. For eksempel er målgruppen 

ALLE der generell fysisk tilrettelegging stimulerer til økt fysisk aktivitet,. I andre tiltak er 

deler av befolkningen målgruppe som for eksempel barn og unge, unge jenter, 

bevegelseshemmede og eldre som bor på institusjon. 
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2.4 Sikring av involvering  

Medvirkning av aktuell målgruppe og andre interessenter er sentralt i Områdeløftsatsingen. I 

planlegging av alle tiltak ble det derfor søkt å sikre involvering gjennom å treffe rett 

målgruppe og valg av metode.  

 

2.5 Evalueringsplan 

Valg av evaluering er basert på at den skal kunne fange opp både nyanser av meninger for 

oppsummering og erfaringer undervegs. Evalueringsmetoden vi har valgt er håndterbar ift 

tidsrammen og ressursene vi hadde og kunnskap om evaluering (www.forebygging.no ):  

Det er valgt intern evaluering til konkrete tiltak og gjennomføring av Aktive Saupstad. 

Prosjektdeltaker/e planlegger og har ansvar for evalueringen. Begrunnelsen er at en intern 

evaluator som regel har best oversikt over alle detaljer, en oversikt som det ofte kan være 

vanskelig å skaffe seg for en utenforstående. Intern evaluering er enkelt å få til og billig. Å 

gjennomføre en evaluering som kan være lett å overføre/ benytte i andre sammenhenger kan 

gi en verdi av kompetanse. Til hvert enkelt tiltak og til prosjektet som helhet vektlegges både  

 prosessevaluering hvor arbeidsgruppen/prosjektgruppen evaluerer egen prosess  

 sluttevaluering hvor deltakere kan bli spurt om opplevelse med et tiltak og 

oppsummering etter gjennomført tiltak.  

 

Detaljrikdommen kan også være et hinder i og med at det kan være vanskelig å få avstand og 

helhetsperspektiv. En som står innenfor vil lettere overse strukturelle forutsetninger for det 

som skjer. F.eks kan faktorer en intern evaluator tar for gitt, vil en ekstern vurdere som 

avgjørende for tiltakets utvikling. Til evaluering av Områdeløftet var valgt ekstern evaluering. 

Denne baserer seg på befolkningsfaktorer og befolkningsundersøkelse. 

 

2.6 Tidsplan   

Midler fra Husbanken var i utgangspunktet gitt for perioden 2014-15, og tidsplan for 

arbeidet første ½ år var begrenset til etablering av prosjektgruppe, utarbeide 

prosjektplan og oppstart av minst et tiltak. I resten av AS 1 skulle tiltak prioriteres og så 

mange som mulig gjennomføres med avsluttende rapport.  

 

På slutten av AS 1 ble det søkt om midler for AS 2 og arbeidet kunne planlegges mer i 

detalj med mange tiltak på ønskelisten. Valg måtte gjøres undervegs som muligheter og 

medspillere tilbød seg. Sikring av tiltakenes varighet og forankring i bydelen måtte bli et 

prioritert fokus i AS 2, likeledes erfaringer og arbeidsmåte som kan være overførbare til 

andre bydeler,  

 

http://www.forebygging.no/
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3 Gjennomføring av arbeidet 

3.1 Prosessen  

Gjennom AS 1 ble det lagt et grunnlag med prosjektets arbeidsform og rolle. 

Områdeløftets forprosjekt og AS 1s åpne møte for befolkningen, ga grunnlag for valg av 

tiltak. Likeledes ble innspill blant annet fra forslagskassen også i AS 2  lyttet til og 

vurdert. Prosjektgruppen har gjennom arbeidet i AS 1 erfart og lært mye som legger 

grunnlag for valg av framgangsmåte. Saupstad-Kolstad har endret seg og flere forhold 

har positiv innvirkning på arbeidet videre i AS 2. For eksempel ble det våren 2015 

opprettet Nærmiljøutvalg og ungdomsråd. Det er etablert samarbeid med flere 

prosjekter.  

 

Sammensetning i prosjektgruppen har endret seg undervegs. I løpet av perioden har 4 aktører 

fått annen representant, 1 var borte et år. 2 av deltakerne har endret navn, en enhet har 

kommet til. Det har preget arbeidet i noen grad. Men stort sett har de fleste ivaretatt 

kontinuitet og det har vært positivt med synspunkter og praktisk bidrag fra nye og flere 

personer. Rådmannens fagstab var representert på 3 møter. Ut fra sammensetningen i 

prosjektgruppen ble arbeidsoppgavene fordelt. Alle tok koordineringsrolle for de tiltak som 

var naturlig ut fra sitt faglige ståsted. Prosjektleder har tilstrebet å følge alle tiltak tett nok til å 

høste erfaring og ta lærdom for å se om planene kunne følges eller måtte justeres. 

 

Det er avholdt 16 prosjektgruppemøter ila 3 1/2 år, hver mnd første år, og etter hvert sjeldnere 

de tre neste årene.  For å slippe å bruke tid på statusbeskrivelse på prosjektgruppemøtene, ble 

det fra april 2015 ble sendt status om tiltakene annen hver mnd.  

 

3.2 Behovskartlegging og grunnlag for prioritering av tiltak.  

For å ivareta kravet om medvirkning, beskrives her hvordan prosjektgruppen gikk fram for å 

ta vare på innspillene på en god måte:  

 

Befolkningens innspill: Som utgangspunkt ble benyttet Statusbeskrivelsen av 

Saupstad/Kolstad i Områdeløftets forprosjektet 2013. Prosjektkoordinator hadde samlet og 

tematisert alle innspill og prosjektleder Aktive Saupstad plukket ut de innspill som hadde 

tema fysisk aktivitet og sorterte de i undertemaene: Møteplasser, gåing og sykling, konkrete 

fysisk aktivitetstilbud, informasjon, anlegg for fysisk aktivitet og arrangementer for fysisk 

aktivitet. Ytterligere innspill fra befolkningen kom via forslagskasse, prosjektledere og e-post. 

 

Prosjektgruppens innspill: Listen med temasorterte innspill ift fysisk aktivitet ble lagt fram på 

prosjektgruppemøte i juni 2014. Flere kom med ideer og innspill som ble lagt til listen. 

Prosjektleder la til Områdeløftprosjekter som det var aktuelt å samarbeide med. 
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Innspill på befolkningsmøter: 22. og 26. september 2014 ble avholdt åpne møter på 

henholdsvis ettermiddag og formiddag. Ca 10 var til stede hver av dagene. Etter innledning 

om arbeidet så langt, ble deltakerne bedt om å plassere lapper med tekst ift nye behov / ønsker 

/ forslag og aktuelle samarbeidspartnere ifm tiltak innenfor de 6 ulike temaområdene som for 

eksempel: 

 

                                                          
 

Alt ble sortert i målgruppe, forslag, bidrag/samarbeidspartner, om hvor tilbud fins. Dette gav 

grunnlag for prioritering av tiltak. Dette ble lagt fram for prosjektgruppen i november og 

konklusjoner ble tatt for handlingsplan i prosjektrapporten. 

 

3.3  Tiltakene  

22 tiltak er gjennomført eller påstartet. Kapittelet begynner med en oversikt over tiltakene, i 

hvilken rekkefølge de startet og hvilke og hvor mange samarbeidspartnere som har deltatt i 

arbeidet, før tiltakene beskrives kort.  

3.3.1 Tiltaksutvikling – kronologisk 

I tabellen under vises hvilke tiltak det har vært jobbet med i hvilke tidsfaser. En ser antall 

tiltak parallelt i perioder. Fargene tilsier hvilket delmål tiltakene er knyttet til.  

Delmål 1.            Delmål 2:                Delmål 3:                   

Tidsfase / tiltak 2014 2015 2016 2017 

Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst 

Søbstad Vandresti          

Oversikt og informasjon om tilbud         

Allaktivitet for ungdomsjenter         

Svømmetilbud for kvinner         

Svømmekurs for ungdom         

VM på ski og folkehelse         

World Cup i Granåsen         

Sykkelkurs         

GÅING OG SYKLING.  
Grønn transport og annen 

hverdagsaktivitet 
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Nærtur nr 2; Saupstadrunden         

Friluftslivets år: Felles turdag          

Trase til marka Saupstadstien         

Oppgradering av skileiken         

Kolstaddagen / bydelsfestival          

Pilot: Etablere sykkelverksted         

Arealer for frisklivssentral         

Basket i SFO         

Skituropplegg for ungdom         

Barnas Skidag         

Jentebasket         

Åpen Hall         

Info om Fysisk aktivitet ut         

Antall tiltak parallelt   1 5 12 14 16 12  88 77 

 

Tiltakenes kronologi gav seg fra et tiltak til det andre på en naturlig måte. F.eks når etablering 

av Søbstad vandresti var fullført våren 2015 kom ideen om å lage den til safariløype for barn 

som ble benyttet på Kolstaddagen. Prosjektet hadde en ide om at Søbstad Vandresti kunne 

være innerste ring av flere turtraseer. Å knytte seg til jobbingen med prosjektet Nærturer i 

Trondheim, ble en naturlig oppfølger. Friluftslivets år med felles turdag synliggjorde behovet 

for turtrase til marka og ideer om oppgradering av Skileiken.  Videre skapte sykkelkurs ideen 

om pilot til etablering av sykkelverksted. Tiltaket basket i SFO gav kjennskap til 

samarbeidspartnere som gjorde det enklere å finne drifter når spørsmål om Jentebasket kom. 

Alle tiltak med unntak av et ble utviklet i løpet av et år eller mer, og tiltak med fysisk 

tilrettelegging gikk over flere år. En ser f.eks at Allaktivitet for jenter 14 - 15, kanskje finner 

driver av slik tilbud gjennom Åpen hall 2 år etter planleggingen. I 2015 og 2016 var 12 til 16 

tiltak under utvikling parallelt og det ble en krevende fase. Arbeidet var preget av mange 

detaljer og det var vanskelig å beholde overblikket.  

 

3.3.2 Samarbeidspartnere 

I vedlegg 2 vises samarbeidspartnerne i de ulike tiltakene. 

 

Aktive Saupstad har samarbeidet med 52 ulike aktører. I hver av de 22 tiltakene har det vært 

samarbeidet med 5 til 23 aktører med et snitt på 13 samarbeidspartnere pr tiltak. 

Samarbeidspartnerne representerer både offentlig, private og frivillige lag og organisasjoner. 

24 ulike offentlige aktører har bidratt i 1 til 13 tiltak (snitt i 4 tiltak hver) 

6  private aktører har bidratt i 1 til 4 tiltak (snitt i 3 tiltak hver) 

22  frivillig lag og organisasjoner har bidratt i 5 til 13 tiltak (med snitt i 4 tiltak hver) 

 

Samarbeidspartnerne har bidratt i ulik grad, fra å sitte i prosjektgruppen i hele 

prosjektperioden eller ha hovedansvaret i et tiltak til å delta på en befaring eller svart på en 
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henvendelse. Å bli kjent med samarbeidspartnerne tok mye tid i starten. Men når kontakten 

var opprettet, ble samarbeidet med de fleste aktørene en effektiv og naturlig del av arbeidet.  

 

3.3.3 Utvikling og gjennomføring av tiltak 

Tiltakene beskrives under aktuelt delmål. 

Tiltakene 1 – 7 er tilknyttet delmål 1: ”Det er informert og tilrettelagt for mer gåing 

og sykling i Saupstad-Kolstad gjennom fysiske tiltak som turstier, skilting og 

møteplasser i området.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kartbildet over vises tiltakene tilknyttet delmål 1. Trase merket blått er Søbstad vandresti 

som ble åpnet i 2015, trase merket rødt er nylig åpnet nærtur 2 i Trondheim: Saupstadrunden. 

Gul trase oppe til høyre går rundt Dalen aktivitetspark og tenkes som utvidelse av 

Saupstadrunden. Arbeidet med parken igangsettes 2018. Gul trase i 8-tall rundt Sørem til 

venstre er foreslått rundløyper i marka med oppgradering av skilt og oppslag med forbindelse 

til Saupstad-Kolstad og boområdene Flatåsen. Lundåsen og Heimdal.  

 

 

1 SØBSTAD VANDRESTI  
 

Befolkningen ønsket merkede turløyper og 

benker i området og idé ble hentet fra 

”Havsteinrunden” hvor beboere blir fulgt fra 

benk til benk rundt Havstein bo - og 

servicesenter. Hensikten var å senke listen for 

de skrøpeligste eldre og beboere på Søbstad 

Helsehus. Søbstad vandresti er 610 meter med 

6 benker; ca 100 meter mellom hver. Ved hver 
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benk står et skilt med tekst og bilde fra lokalhistorie samt et forslag til øvelse som kan gjøres 

ved benken. Åpning ble foretatt 21.5.2015 med 100 til stede. Lokale ildsjeler sier runden er 

flittig i bruk. Søbstad helsehus har brukt kulturstien i internundervisning om demente. Folk 

har sagt at ”Alle sykehjem skulle hatt et slikt tilbud”. Tiltaket ble koordinert av Gustav 

Eilertsen-Bele

Læring: Medvirkning ble vektlagt, men det var vanskelig å sikre at alle interessenter fikk 

uttale seg i tide og det ble en balansegang i beslutningen. En benk fikk ny plassering og en 

annen benk ble mye diskutert. Det hadde vært fordel med en form for rammer til hjelp i 

medvirkningsarbeidet. Barn og unge var ikke fokusert i første omgang, men de ble involvert i 

videreutvikling av tiltaket. Se tiltak 2. 

 

Forankring hos ledelse i Søbstad helsehus bidro til arrangering av et pårørendemøte, men 

informasjon om møtet kom ikke godt nok ut. Helsehuset har i ettertid promotert vandrestien 

på flere vis blant annet samarbeid med Saupstad frivilligsentral om fast følgeordning. 

Utvikling av tilbud må gis tid. Treningsapparater langs vandrestien med f.eks balansebom, var 

ønsket. Det viste seg vanskelig å utvikle flere ting parallelt. 

 

 

2 KOLSTADDAGEN MED SAFARILØYPE,  

 

 

 

 

  

 

 

Kolstaddagen er en årlig bydelsfestival for alle i bydelen med informasjon, underholdning og 

aktiviteter i ledelse av Saupstad frivilligsentral. Aktive Saupstad ville promotere Søbstad 

vandresti – også for barn. Dette var ønsket av folk og 5 plakater med dyremotiv ble laget og 

hengt opp langs Søbstad vandresti. Barn fikk utdelt kart og skulle finne dyrene. 100 barn 

deltok og fikk premier etter gjennomført runde. Aktive Saupstad hadde stand med brosjyre 

om Søbstad vandresti og forslag til trase for nærturer. Brosjyre og materialet er gitt Saupstad 

frivilligsentral for utlån til skoler og barnehager. Tiltaket ble koordinert av Siw Sellæg, 

Gustav Eilertsen-Bele og Astri Heide Vaskinn.
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Læring: Dette tiltaket var raskt og enkelt å gjennomføre og gikk som planlagt. 

Arbeidsgruppen var godt kjent og fordelte oppgaver effektivt.  Det opplevdes positivt og 

enkelt å gjennomføre et tiltak i et arrangement som ble koordinert av andre. Å videreutvikle et 

etablert tiltak gikk greit. Ønsket var å utvikle permanente dyreskilt i metall, men utfordringen 

var å finne akseptabel montering.  Til tiltak 5 ble det laget flere sett laminerte plakater som 

bidro til mer fleksibel anvendelse. 

 

 

3 FRILUFTSLIVETS ÅR MED FELLES TURDAG 

Friluftslivets år 2015 utfordret alle til å fremme 

friluftsliv. Saupstad frivilligsentral tok kontakt 

med Aktive Saupstad om å etablere en felles 

årlig turdag for alle i Saupstad-Kolstad.  

En hensikt var at flere kunne bli kjent med 

turmuligheter og samlingsplasser i området. Det 

ble arrangert 4 fellesturer til Skileiken fra høst 

2015 til høst 2017 med felles avmarsj fra 

Saupstadsenteret. Mange voksne hadde ikke 

vært der tidligere. Bydrift leverte store griller og 

folk hadde med seg mat og drikke. Det var natursti og leker for barna. Turdeltakere ønsket 

flere benker/bord og fast grill og høsten 2017 ble oppgradering av Skileiken fullført; se tiltak 

4.  Tiltaket ble koordinert av Saupstad frivilligsentral og Astri Heide Vaskinn. 

 

Læring: Første utfordring var at turen om skytterbanen til Skileiken, var for lang for mange 

barnefamilier spesielt blant innvandrerbefolkningen.  Det medførte at flere begynte å krysse 

veien før fotgjengerovergang. Alternativ trase fantes, men oppgradering var nødvendig og 

nytt tiltak ble meldt Idrett og friluftsliv; se tiltak 6. 

Den andre utfordringen var å få flere til å delta. Informasjon ble spredd i mange kanaler, helg 

og hverdag ble prøvd som turdag. Å skape nytt tilbud tar tid, reglemessighet og utvikling. 

Neste turdag avventes til adkomsten er forenklet og noen fra innvandrerbefolkningen bør 

være med å arrangere i samarbeid med frivilligsentralen. For å forsterke virkningen av slike 

kampanjer og arrangementer, er det flere steder innført årlig friluftslivsuke istedenfor 

friluftlivsår. Kanskje fellestur i en friluftlivsuke er en god ide. 

 

 

4 OPPGRADERING AV SKILEIKEN 

 

På første felles tur til Skileiken høsten 2015, uttrykte deltakere ønske om utbedring av 

området for å gjøre Skileiken mer brukervennlig og inspirerende for alle. Kommunalteknikk 

og entreprenør oppgraderte Skileiken med mange lek- og treningsapparater, flere bord, benker 

og fast grill. Terrenget er utbedret i skibakken og foran gapahuk. Dir Ola By Riise og Sahra 
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Shangia foretok åpningen 21.9.2016. 

Skileiken har blitt en møteplass som er 

mye i bruk av alle aldersgrupper. Tiltaket 

ble koordinert av Borghild Hårstad og 

Astri Heide Vaskinn. 

Læring: Fellesbefaring med mange 

samarbeidspartnere gav god planlegging. 

Det var utfordrende å samkjøre 

ferdigstillelse og tidspunkt for 

åpningsarrangementet før det ble for sent 

på høsten. Tettere oppfølging av arbeidet 

kunne hindret at et apparat ble plassert feil ift tegninger. I tillegg skapte dårlig vær i 

byggeperioden merarbeid, klager fra omgivelsene og økte kostnader. Dialogmøter og 

økonomisk bidrag fra Idrett og friluftsliv løste problemet. 

 

 

5 NÆRTUR 2: SAUPSTADRUNDEN 

 

I Trondheim er etablert et nærturprosjekt - et samarbeid mellom Trondhjems turistforening og 

Trondheim kommune v/Idrett og friluftsliv og FYSAK /Enhet for fysioterapitjenester. Aktive 

Saupstad engasjerte seg i å etablere en nærtur på Saupstad-Kolstad for å stimulere til økt 

fysisk aktivitet i kort avstad fra boligen. 

Voksne som går noen runder i nærturen 

ukentlig, kan gi verdifullt bidrag til egen 

helse. Saupstadrunden er 3.3 km og ble åpnet 

av politiker Sahra Shangia 14.9.2017 i 

Folkehelseuka. Det var stort oppmøte og 

ulike aktiviteter ble presentert langs løypa, 

blant annet historisk quiz, Skotthyll og den 

nye aktivitetsarenaen Glade føtter som ble 

åpnet 2 uker senere. Åpningen ble avsluttet 

med konsert i Storstua med mange fra Søbstad helsehus. Informasjon finnes på 

www.nærtur.no  og www.tt.no/rettut.  Tiltaket ble koordinert av Per Gunnar Østerås, Marius 

Winge Austeen og Gustav Eilertsen-Bele. 

 

Læring: Prosessen tok lengre tid enn planlagt, mht framdrift i hovedprosjektet og 

gjennomføring av nærturen på Saupstad-Kolstad. Skiltprodusent gikk konkurs og ny 

leverandør ble skaffet. Godt samarbeid mellom Idrett og friluftsliv, Bydrift og pådriver lokalt 

bidro til at Saupstadrunden ble ferdig til åpningen. Nærtur 1 var sentralt i byen og ble 

gjennomført og åpnet uten lokalt engasjement? Aktive Saupstad gav påtrykk for å få 

gjennomført nærtur 2 og tror det er stor fordel om det skapes lokalt engasjement for nærtur i 

http://www.nærtur.no/
http://www.tt.no/rettut
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annet nærområde i byen. Større framdrift i hele prosjektet krever midler på budsjett. Kanskje 

Idrett og friluftsliv kan legge trykke på dette? 

 

Muligheten som ligger i nærtur og TTs Rett ut-konsept, bør fastlegene informeres om. 

  

 

6 SAUPSTADSTIEN: STITRASE INN TIL SKILEIKEN OG MARKA 

 

På første fellestur høsten 2015, så en behov for en bedre og kortere adkomst til Skileiken. 

Bildet viser gjengrodd sti fra gangbru over Kongsvegen til Skileiken. Hensikten var derfor å 

oppgradere stien med fast dekke og lys, tilgjengelig for barnevogn, rullestol og ski for å gjøre 

Skileiken og stiene i marka mer tilgjengelig for alle. Tiltaket ble meldt Idrett og Friluftsliv 

som hadde forslaget fra tidligere. Befaring ble gjennomført samtidig med oppgradering av 

Skileiken. Midler til lyssetting ble gitt av 

Områdeløft. Stientraseen går over ei myr og det 

diskuteres byggeløsninger på vinterstid eller å ta 

bort myra. Arbeidet er startet med felling av 

trær. Befolkningen etterspør tiltaket. Tiltaket 

ledes av Helge Grenne. 

 

Læring: Fra et tiltak blir meldt til påstarting av 

arbeidet kan ta lang tid pga flere forhold blant 

annet å finne egnet byggeløsning. Tettere dialog 

ville gjort Aktive Saupstad bedre i stand til å 

svare befolkningen. Denne inngangen til marka sees på som en Markaportal; en av de 

planlagte 10 Markaportaler i Trondheim.  

 

 

7 DALEN AKTIVITETSPARK 

 

Dalen er et friområde som ligger i Ringvegen 

borettslag. Området, er delvis opparbeidet, men 

bærer preg av slitasje og har et lite aktivitets- 

og oppholdstilbud til befolkningen.  

Saupstad Ungdomsråd og Valgfaget 

”Demokrati i praksis” ved Huseby 

ungdomsskole satte i 2012 fokus på området og 

uttrykte et sterkt ønske om en oppgradering 

her.  Med et brennende engasjement jobbet de 

over flere år med hvordan området kunne 

utvikles til å bli mer attraktivt og med høyere 
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opplevd trygghet.  De fikk utarbeidet en skisse som viste hvordan ungdommen i området 

ønsket at parken skulle bli.  

Kommunen budsjetterte med 7 mill. kroner for utvikling av Dalen. Beløpet ble senere strøket, 

etterfulgt av store protester. Nå har staten bevilget 11 mill med krav om bidrag fra Trondheim 

kommune. Prosjektledelse ligger hos Kommunalteknikk ved Borghild Hårstad i samarbeid 

med IF.. Ny målsetting er at parken skal være for hele bydelen på tvers av alder og interesser, 

med et betydelig aktivitetstilbud og gode muligheter for opphold og samling. Det er stort 

fokus på å lytte til brukerne av parken, og man har tett dialog med bydelen gjennom ulike 

forum. Bygging starter 2018 og arbeidet er igangsatt med gruppevise innspill. Prosjektleder 

for Aktive Saupstad ble opprinnelig bedt om å sitte i referansegruppe for tiltaket, men Aktive 

Saupstad avsluttet før denne ble etablert. Innspill ble gitt i et møte oktober 2017.  

Læring: Ikke ta et politisk nei for et nei. Tålmodighet, målrettet koordinering av lokalt 

engasjement gav resultater.  

 

 

Tiltakene: 8 – 19 er tilknyttet delmål 2; Det idrettslige og fysiske aktivitetstilbudet i 

Saupstad-Kolstad er utviklet til et større mangfold etter befolkningens ønsker gjennom 

anlegg, arrangementer og ukentlige tilbud. 

 

 

8 ALLAKTIVITET FOR JENTER 

 

Ungdom kjenner best til håndball, fotball og 

Boxsåpner kultursenter for barn og unge som 

tilbud på Saupstad. Det er lite for ungdommer som 

ikke ønsker å konkurrere. Hensikten var å tilby 

allaktivitet for jenter i ungdomskolen og 4-5 jenter 

var med å planlegge ukentlig tilbud. Det var 

vanskelig å finne varig drifter av slikt tilbud og 

tiltaket ble ikke gjennomført. Siw Sellæg har laget 

rapport om utredningen ifm videreutdanning i 

psykososialt arbeid for barn og unge med tittelen: Hvordan kan allaktivitet for jenter i 

flerkulturelle Saupstad-Kolstad være et helsefremmende og forebyggende tiltak?  

 

Læring: Framtidig drifter og eier av et tilbud bør være med fra start. Uheldig at tiltaket ikke 

ble prøvd ut, både for de elever som deltok på planleggingen og for erfaringen en ønsket å 

høste. Men ”tiden er ikke alltid moden” og utredningen sees som nyttig for å synliggjøre 

behov for både et aktivitetstilbud og for et utvidet samarbeid.  I ettertid ser en at det er mulig å 

innlemme aktiviteten i Åpen Hall som startet høsten 2017.   
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9 SVØMMING FOR KVINNER  

 

Kvinnegrupper på Saupstad-Kolstad har leid 

Husebybadet i perioder for å tilby aktivitet i vann. 

Med mange kvinner og barn til stede hvor få var 

svømmedyktige, har det vært flere nestenulykker. 

Tilbudet var falt bort og Dialogsenteret spurte om 

Aktive Saupstad kunne bidra til at tilbudet ble 

opprettholdt. I enighet med ”Kvinner sammen” ble 

det etablert svømmekurs for innvandrerkvinner. Det 

ble gjennomført 2 kurs med til sammen 26 kvinner 

hvor knapt 20 sa i en spørreundersøkelse at de hadde nådd målet sitt. For å øke sikkerheten, 

tryggheten og trivselen, ble det avholdt dialogmøte med 6 kvinnegrupper om Husebybadets 

regler, mannlige vakter og badetøy. Kurs fortsetter i regi av Trondheim kommune v/enhet for 

legetjenester og smittevern. Det søkes om midler for å dekke instruktør og halleie.  

Videre ønsket ”Kvinner sammen” ukentlige svømmetilbud for kvinner. Men Trondheim 

kommune vil ikke etablere eget ukentlig tilbud for kvinner, men isteden reklamere for åpne 

svømmetilbud. I ettertid har noen av kvinnene tatt livredningskurs og kan leies til vakt i 

selvdrevet tilbud for kvinner. Tiltaket er koordinert av Grete Ulvesli og Astri Heide Vaskinn.  

 

Læring: På grunn av nestenulykkene, ble det sendt forbedringsmeldinger. Dette skapte 

utvikling og dialog med Bydrift / Husebybadet om justering av prosedyre og håndheving av 

denne. Å ta deltakerne på alvor ved å legge tilrette for dialog, skapte forståelse, respekt og 

enighet. Uvikling er en prosess som tar tid. Steg for steg kan deler løse seg og gi resultat i tråd 

med opprinnelig mål / ønske. Opplevde stor fordel i at to kunne diskutere tiltaket undervegs.  

 

10 SVØMMETILBUD FOR UNGDOJM,  

 

Osvoll som er leder i Boxåpner kultursenter for barn og 

unge, oppdaget at mange av gutteungdommene ikke 

kunne svømme da premier i form av gratisbilletter til 

Pirbadet, ble ikke benyttet. Osvoll tok kontakt med 

Aktive Saupstad om å etablere svømmekurs for 

gutteungdommer fra Boxåpner. De som ikke kunne 

svømme og var motivert, skulle prioriteres. 8 gutter 

deltok fra oppstart av nybegynnerkurs. Det var 

vekslende oppmøte. Men 3 lærte seg å svømme og de 

samme 3 fullførte videregående kurs. 2 av ungdommene og svømmeinstruktør ble intervjuet. 

Rådmannens fagstab informerte om at ungdomskolen får statlig tilskudd for å ha kurs for 

elever som ikke kan svømme. Dialog med Huseby ungdomskole resulterte i økt fokus og 

prioritering av svømmeundervisning i første omgang for innføringsklassen våren 2017.  

Tiltaket ble koordinert av Stine Osvoll, Siw Sellæg og Astri Heide Vaskinn.  
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Læring: Kommunikasjon er utfordrende når samarbeidspartnere har deltid og travle dager. 

Prosessen tok lang tid, og det var krevende å holde fokus. Ved oppstart av tiltak, ble ikke 

omkringliggende faktorer kartlagt. Intervju av ungdommene var verdifullt for å forstå 

problematikken og nødvendig kobling til skolen. I ettertid kan en si at det var unødvendig å 

gjennomføre kurs, siden skolen har ansvar og får midler til gjennomføring av kurs. En bredere 

sammensatt tiltaksgruppe ville trolig avdekket dette tidligere. Men tiltaket gav verdifull 

innsikt og utprøving av modell på ungdommenes premisser, noe skolen har nyttegjort seg. Det 

krever tid å reflektere undervegs. Utfordringer må forfølges for å komme til bunns og se 

løsning.  

 

 

11 BASKET I SFO  

 

Jetz basketballklubb tok kontakt med 

Aktive Saupstad og ønsket samarbeid om 

basket i SFO. Aktive Saupstad kontaktet 

Basketballkretsen og skolene i området. 

Alle var positive til å øke interessen for 

basket i området og mer variert aktivitet i 

SFO tiden. Basketilbud i SFO ble prøvd 

ut høsten 2015 og tilsa at SFO-barna var 

for små. Høsten 2016 ble basket innført i 

Saupstad skole i valgfaget i Fargerik fritid.  Tiltaket ble koordinert av Susana Coyoy 

Piedrasanta og Astri Heide Vaskinn.  

  

Læring: Forankring i lokale barneskoler, krets og klubb for basket, gav effektivt 

arbeidsgruppe. Piloten ble planlagt praktisk inn i skolens hverdag (eier) med direkte dialog 

med klubbleder og trener (driver). Sammen erfarte de og kunne konkludere.  Skolen (eier) så 

ny løsning hvor erfaringer kunne brukes. 

 

12 JENTEBASKET 

 

Med råd fra Dialogsenteret, kontaktet en mor Aktive Saupstad med ønske om jentebasket. Det 

førte til at Byåsen basketball klubb (BBBK) ønsket å etablere tilbud for jenteungdommer både 

med innvandrebakgrunn og norske fra hele byen. På bildet vises planleggingsmøte med tolk, 

initiativtaker, en mor, Byåsen basketballklubb og Aktive Saupstad (tok bildet). Tilbud ble 

prøvd ut høsten 2016. BBBK søkte og fikk halltid og midler til trener og utstyr. Det er avholdt 

foreldremøte med informasjon om tilbudet; trening, mannlig trener, klesdrakt, kostnader, 

kamper og lignende. Dette er viktig for rekruttering av nye. Jentene er fra hele byen og øker i 

antall. Tiltaket ble koordinert av Susana Coyoy Piedrasanta og Astri Heide Vaskinn,  
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Læring: Folk med innvandrerbakgrunn går ofte til 

Dialogsenteret når de har spørsmål og 

Dialogsenteret bør derfor kjenner tilbud lokalt. 

Dialogsenteret var blitt kjent med Aktive Saupstad 

gjennom svømmekursene. Innvandrergrupper har 

egne nettverk og er flinke til å rekruttere blant 

kjente. Nye tilbud krever tålmodlighet med 

informasjon; helst i form av dialog med foreldrene 

da det er mye nytt å sette seg inn i. Det kan være 

vanskelig å prioritere midler til egenandel. Det er 

rosverdig og imponerende engasjement leder i BBBK viser. Hun er selv innvandrer.  

 

 

13 SYKKELKURS 

 

Sykkelkurs for innvandrere har i mange år vært drevet 

av Grete Ulvesli. Hennes enhetsleder var positiv til at 

hun kunne bidra med sin erfaring til Aktive Saupstad/ 

Områdeløft. Hensikten var å etablere kurs i nærmiljøet 

så flere innvandrerkvinner lærer seg å sykle. I tillegg 

var det ønskelig å etablere felles sykkelturer. 6 sykler 

ble gitt av Miljøpakken og 2 gratis sykkelkurs ble 

gjennomført. 16 kvinner fullførte og var veldig motivert 

og sa de opplevde mestring, frihet og ønsket nye 

utfordringer. Tiltaket er omtalt i Adresseavisen. Tiltaket 

ble koordinert av Grete Ulvesli.  

 

Læring: Det er viktig å ha kjennskap til målgruppen og deres nettverk for å rekruttere til kurs. 

Det er nødvendig med tett oppfølging fra påmelding, til gjennomføring og avslutning, men er 

tidkrevende. Deltakerne trenger kurs i trafikksikkerhet, men det har vært vanskelig å finne 

kursholder. Utfordrende at kursene er langvarig med uregelmessig oppmøte. Kursene er gratis 

– har det noen betydning for oppmøte? Det er ønskelig å få med flere unge? Behovet er stort 

og en utvidelse vil kreve flere instruktører og sykler.  

 

 

14 ETABLERING AV SYKKELVERKSTED 

 

Prosjektet ”Byutvikling med sykkelbriller” bidro med råd og enkel reparasjon av sykler på 

Saupstad-Kolstad i folkehelseuka høsten 2015. For at folk skal føle det lettere å reparere 

sykkel, kom ideen om å etablere et lokalt sykkelverksted med håp om å bidra til en mindre 

terskel for sykling. En pilot ble gjennomført våren 2016. Et pop-up lokale ble i en uke 
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benyttet til sykkelverksted og samarbeid ble etablert med Huseby ungdomskole for 

elevmedvirkning.  I tillegg til 3 dager med verksted, var det utleie av el-sykkel. Lokalet ble et 

samarbeidsprosjekt med mange lokale aktører og 

aktiviteter. Sykkelverkstedet fikk positive tilbakemeldinger 

om at det var nyttig og at det er et behov. Tiltaket ble 

koordinert av Julie Nordhagen.  

 

Læring: Det viste seg vanskelig å finne varig driver, men 

verdifull erfaring ble høstet. Det hadde vært fordel med 

køordning, for å slippe å vente, tydeligere informasjon om 

hva som kunne fikses og hva som kostet. Det hadde vært 

nyttig med en plass for tilbakemeldinger og for innspill til 

sykling i området. Elevmedvirkning; Det kom færre enn 

avtalt, og skolen mener elevene burde blitt fulgt opp mer i 

forkant fra skolen og vært del av planleggingsfasen. Det 

viste seg utfordrende med sykkelverksted i drift og 

opplæring parallelt. Lokalet ble en fin uformell møtearena med mulighet for å komme i 

kontakt med beboere. Det var satt av for kort tid til planlegging, men det var en god pilot som 

gav mange svar. 

 

 

15 BARNAS SKIDAG  

 

Barnas Skidag er et årlig stort arrangement i Granåsen med turløper for barn opptil 12 år. De 

tok kontakt med Områdeløft om et samarbeid og Aktive Saupstad fikk oppgaven.  Hensikten 

var at barnefamilier fra Saupstad-Kolstad skulle få 

oppleve Granåsen skiarena som ligger forholdsvis 

nært boområdet. Det ble en stor opplevelse for 100 

barn som fikk gratis billetter av Barnas skidag søndag 

6.mars 2016. Barnas skidag sørget for busstransport 

til og fra boområdet. De som ikke hadde ski selv, 

kunne låne av barnehagen, skolen eller 

Utstyrssentralen. Tilsvarende ble gjennomført i 2017 

og løfte om gjentagelse er gitt for 2018 også. Arbeidet 

med informasjon, fordeling av billetter og avtale om 

transport er nedtegnet som sjekkliste og gitt Saupstad 

frivilligsentral som drifter tilbudet videre.  Tiltaket 

ble koordinert av Vaskinn. 

 

Læring: 3 uker er for kort tid til å få godt system første gang. Nødvendig med kjennskap til 

nettverk og kanaler for å få informasjon bredt ut. Med litt lengre forberedelsestid burde det 

vært laget en liten arbeidsgruppe som fordelte oppgaver og sikret at minst en som kunne være 
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tilstede på arrangementsdagen. Arrangør ønsket avtale om intervju av deltakere fra Saupstad-

Kolstad. Da beboere på Saupstad Kolstad ikke er en gruppe, ble det omgjort til frivillig 

individuelt intervju. 

 

16 WORLDCUP I GRANÅSEN 

 

Våren 2015 tok arrangør av World Cup i hopp og kombinert i Granåsen kontakt med Aktive 

Saupstad om å skape fellestur fra Saupstad-Kolstad til Granåsen på en arrangementsdag. 

Turdeltakere ville bli påspandert kaffe. Tanken var å skape årlig opplegg fram til VM. Det var 

6 personer som gikk sammen og hadde en fin formiddag i Granåsen.  

 

Læring: Få uker er for kort til å få ut informasjon, finne fram til folk med interesse og 

anledning på formiddag. Det var vanskelig å motivere folk uten interesse fra før og vanskelig 

å konkludere nytten av et tiltak før en har prøvd det ut. Det er mulig interessen er større under 

et VM, men før det vurderes potensialet for lite til gjentagelse. Hvis det er ønskelig kan 

kanskje Saupstad frivilligsentral være aktuell initiativtaker til felles avmarsj. 

 

17 INTERNASJONAL FOLKEDANS 

 

Dialogsenteret ble tilknyttet områdeløft i prosjektet 

Gjestebud Saupstad og et samarbeid med Aktive 

Saupstad ble etablert for å bidra til tettere dialog med 

befolkningen.  Gjennom dialog med kvinnegrupper 

kom ønsket om kurs i internasjonal folkedans.  2 kurs 

ble gjennomført på Kolstad skole; et på høsten 2016 

med 22 deltakere og et på våren 2017 med 35 

deltakere. Disse representerte 19 ulike land og de lærte 

30 danser. En deltaker er blitt instruktør selv og ønsker 

å etablere lokalt dansetreff på Saupstad. Flere av 

deltakerne har meldt seg inn i Trondheim Internasjonale danseklubb i sentrum av Trondheim. 

Tiltaket ble koordinert av Edija Mahic. 

 

Læring: Det trengs tydeligvis 2 kurs over 1 år for å finne form, spre informasjon og rekruttere 

deltakere. Det var stor fordel med kjennskap til nettverk og aktiv jobbing med å spre 

informasjon og motivere. En koordinator som selv er innvandrer med interesse for tiltaket, og 

som var aktiv med, skapte positiv imøtekommende kultur og bidro positivt i å få med folk. 

Ved at folk fra hele byen ble invitert, ble gruppen større og ikke så sårbar. Ny instruktør 

forventet økonomisk støtte til videre kurs uten at det var avtalt. Dialogsenteret vil ta opp 

videre drift med ”Kvinner sammen” om videreføring av lokal gruppe som kurs eller treffpunkt 

med egenandel som finansiering.  
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18 ÅPEN HALL 

   

I Trondheim har det vært og er Åpen 

hall noen steder, gjerne for konkrete 

målgrupper på frivillig basis. 

Politikernes Åpen hallmidler har det i 

liten grad vært søkt på. Det har ikke 

tidligere vært prøvd ut samarbeid med 

ungdomsråd. Åpen hall har vært 

arrangert i bydelen tidligere og 

ungdomsrådet ønsket det tilbake. Det 

var ønskelig å etablere et tilbud for 

ungdom fra 13 – 19 år i helg og som de 

kunne være med å drifte. Våren 2016 

søkte Kolstad Fotball Trondheim kulturnettverk om midler til oppstart av Åpen hall. Beløp for 

½ års pilot ble innvilget og pilot ble gjennomført høsten 2016 i ledelse av Kolstad håndball. 

Ungdomsrådet bidro med markedsføring og aktiviteter. Verdifulle erfaringer gav grunnlag for 

å søke midler samme sted. Med egen prosjektgruppe og Jostein Sivertsen som prosjektleder 

startet et fornyet tilbud høsten 2017. Aktivitetsutstyr ble innkjøpt med midler fra Aktive 

Saupstad.  

 

Læring: Idrettslag er effektiv i å organisere og utvikle egen aktivitet og i mindre grad vant til 

å samarbeide med mange og sammen følge en utvikling over tid. At erfaringer fra piloten ble 

oppsummert nøye i etterkant, oppleves veldig nyttig og ikke minst at dette ble gjort i små 

grupper for å forenkle kommunikasjon. Åpen Hall er et tiltak som i andre byer har en offentlig 

koordinerende instans. Koordineringen vil gjerne kreve mer enn en frivillig organisasjon har 

kapasitet til og ser som sin oppgave. Det var samtidig et ønske å koble lederopplæring av 

ungdom til Åpen Hall prosjektet. Men det ble for mange aktører og fokus å forholde seg til. 

Ved utvikling av nytt tilbud, bør det gjøres så enkelt som mulig og vente med videreutvikling. 

At bydelen har et Ungdomsråd har stor positiv betydning for Åpen Hall. 

 

 

19 SKITUROPPLEGG FOR UNGDOM 

 

Ungdomsrådet ønsket hjelp til å komme i gang med et tilbud om felles skitur i helgene 

vinterstid.  Aktive Saupstad tok kontakt med Heimdal ski våren 2016 og de var positiv. Dette 

ble senere etterspurt uten respons. Ungdomsrådet er bedt om selv å ta kontakt for samarbeid 

med Heimdal ski i god tid før neste sesong.  

 

Læring: Helt i starten av et tiltak kreves tålmodighet, fasthet og kobling med målgruppen. For 

å etablere et samarbeid er det fordel med et fysisk møte for å utveksle forventinger og lande 
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på en avtale. Positivt svar i en e-post er ikke nok. Tiltaket ble ikke fulgt opp videre da det  

samtidig var mange tiltak under utvikling og liten kapasitet igjen. 

 

 

Resterende tiltak 20 – 22 er tilknyttet delmål 3: Befolkningen i Saupstad-Kolstad 

kjenner verdien av og mulighetene for fysisk aktivitet, gir innspill og medvirker i 

utvikling av nye tilbud. 

 

20 OVERSIKT OVER AKTIVITETSTILBUD,  

 

FYSAK har etablert en oversikt over fysisk aktivitetstilbud i Trondheim: ”Kom i form - finn 

din aktivitet A – Å ”. Den ligger på Trondheim kommunes nettsider under enhet for 

fysioterapitjenester og er samling av aktiviteters egne nettsider. Denne er under utbedring og 

vil bli plassert under www.trondheim.no – fritid. Det er ønskelig å etablere tilsvarende 

oversikt lokalt for Saupstad-Kolstad og at denne kan linkes til den kommunale oversikten. De 

færreste aktivitetene lokalt har egen nettsider, så de må presenteres på annen måte. Det er 

startet et arbeid med å få samle og systematisere tilbud i området, blant annet har en student 

samlet materiale på nett. Det finnes flere oversikter for ulike målgrupper; Saupstad 

frivilligsentral har nettside med oversikt over egne aktiviteter, BFT Heimdal har en oversikt 

over aktiviteter for barn i Heimdalsområdet deriblant Saupstad-Kolstad i papir og ikke på nett. 

 

Læring: Det finnes ikke en samlet oversikt lokalt over fysisk aktivitetstilbud. Områdeløft har 

en informasjonskanal hvor driftsansvaret har vært uklart, men nå søkes en fast ansvarlig.  

 

21 AREALER FOR FRISKLIVSENTRALEN 

Enhet for fysioterapitjenester har etablert frisklivssentral som del av Friskliv og Mestring som 

er byovergripende tjeneste. Det har i flere år vært ønsket bydelsnøytral plassering og mer 

egnede lokaler enn de har på Tempe Helse og velferdssenter. Saupstad-Kolstad ble foreslått 

som geografisk plassering for å komme nært en prioritert målgruppe. En grundig vurdering ift 

bydelsnøytral plassering og bredt tverrfaglig miljø, resulterte i at Granåsen ble funnet mer 

egnet lokalisering. Dette er likevel forholdsvis nært Saupstad/Kolstad.  

 

Læring: Ting tar tid og gode vurderinger undervegs i flere runder, kan være nødvendig for å 

finne god løsning 

 

22 VERDIEN AV FYSISK AKTIVITET UT TIL BEFOLKNINGEN  

  

Hensikten med fokusområdet og mulige tiltak har vært diskutert i prosjektgruppa. Generell 

informasjon og helseopplysning til hele eller grupper av befolkningen, gir liten effekt alene.  

http://www.trondheim.no/
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Ved parallelt å arrangere konkrete tiltak, vil det monne mer. Folk inspireres av tilrettelagte og 

stimulerende omgivelser og kan endre livsstilsvaner gjennom det. Likeledes vil 

kompetanseoverføring til personell være en bærekraftig framgangsmåte. Helsetjenesten har en 

informasjonsplikt og er verdifull i tett dialog med enkeltpersoner eller mindre grupper. Enhet 

for fysioterapitjenester har formidlingsoppgave til samarbeidspartnere som personell i 

barnehage, skole, velferdssentre, på møter med foreldre/pårørende hvor fysisk aktivitet er et 

av flere temaer. Fagpersoner i enheten har også i oppgave å tilrettelegge individuelt slik at 

flere kan komme i aktivitet. Flere samarbeidsprosjekter er i gang og vil i så måte ivareta 

denne delen av tiltaket.  

 

Etablering og drift av tverrfaglig forum med felles interesse / oppgaver kan gi god nytte av 

kunnskapsdeling. Det er etablert flere nye forum hvor samarbeidspartnere kan informere om 

hverandres tilbud og ta opp problemstillinger som løses bedre i et samarbeid: 

 

 Saupstad ungdomsråd er godt etablert som første lokale ungdomsråd i Trondheim. Rådet 

er aktivt medvirkende i saker de er opptatt av. Det har vært veldig nyttig å stille på deres 

møte for å diskutere og få innspill til tiltak i Aktive Saupstad. De er blant annet aktiv i 

drift av Åpen Hall. Sellæg har nylig orientert Ungdomsrådet om skolehelsetjenestens rolle 

og oppvarer. 

 

 Nettverk for barn og unge er etablert i bydelen for ansatte som har barn og unge som 

målgruppe. Møtene oppleves nyttige, men endelig driftsform er uavklart. 

 

 Borettslagsforum er etablert av Områdeløft og har fast rytme og driftes av borettslagene 

på omgang. Det oppleves nyttig å møte borettslagene samlet både for å informere og for å 

få tilbakemeldinger. Hårstad fra kommunalteknikk kommenterer nyttige møte med 

borettslagene: 

 

”De vet hvor de skal bidra og hva som trengs –  eksempelvis ser de farene ved 

foreslått ny skolevei. De kjenner mulighetene og foreslår praktiske løsninger. 

For folk utenfra området, må tilgjengeligheten være ”lesbar” - slik at det blir 

lett å finne fram. Å øke slik kompetanse, er en prosess i befolkningen”. 

 

 Innovasjonscamp på Heimdal videregående skole mars 2017 

Heimdal vgs tok kontakt med Områdeløft for å få fokus på folkehelse noen dager i 

utdanningen. De ønsket bidrag til å lage oppgaver om folkehelse hvor elevene måtte tenke 

og finne løsninger selv. Se oppgavene i vedlegg 3. Elever fra ulike linjer skapte rammen 

for uken. Aktive Saupstad hadde da en student fra Bergen som opplevde stor læring ved å 

delta på Heimdal vgs disse dagene. Løsningsforslagene til elvene var kreative og 

konstruktive. Det opplevdes som en fin måte å lære om folkehelse på. Forhåpentligvis kan 

det føre til økt samarbeid i bydelen. 
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 Forumet Idrett og aktivitet er etablert av Områdeløft for å få oversikt over tilbud som 

finnes og skape samarbeid om å utvikle nye tilbud etter befolkningens ønsker.  

Følgende tema har Aktive Saupstad ønsket å ta opp: Idrettslagene melder inn ønsker for 

sin idrett til idrettsrådet. IF utarbeider Plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med 

oversikt over innmeldte idrettsanlegg. Aktive Saupstad har sammenlignet planen med 

registrerte ønsker lokalt.  Dette var ikke helt sammenfallende, på grunn av at 

befolkningens ønsker representerer flere aktører / målgrupper enn de idrettslagene fanger 

opp. Dette synliggjør behov for at neon ser med helhetsblikk på bydelen. 

 

Aktive Saupstad har hatt forventninger til forumet, men det mangler endelig form og 

sammensetningen. Det er mulig det er for store forventninger til enkeltaktører å bidra med 

fellesblikk på bydelen, når de selv har en aktivitet de har ansvar for. Det er også mulig at 

det er overlapping med forum for Barn og unge som er for hele aldersgruppen og Idrett og 

aktivitet er for et tema. Er det mulig å se disse i sammenheng med nødvendig plan og 

struktur? 

 Prosjektlederforum er etablert av Områdeløft for felles informasjon og utveksling 

mellom prosjektene. Dette har vært en mulighet for å reflektere med andre om blant annet 

framgangsmåter i arbeidet. Det har vært vekslende oppmøte. 

 

 Forum byutvikling er etablert av Områdeløft og er for de som jobber i byutvikling og har 

prosjekter i Områdeløft. Forumet har god struktur, dialogen er uformell, en orienterer 

hverandre og diskuterer hva de kan samkjøre eller lære av hverandre.  

 

Prosjektleder for Aktive Saupstad ble invitert med på et møte og så flere tiltak som var 

aktuelt å samarbeide om. F.eks skulle det etableres en åpning mellom to av blokkene i 

Reiers Søbstads veg. Det vil gjøre adkomsten fra Saupstadsenteret til Søbstad Vandresti 

mer tilgjengelig. Solveig Dale (rådgiver for universell utforming) ble også med i møte 

med arkitekten. Han mottok flere innspill som ble innlemmet i tegningen. 

 

Aktive Saupstad uttrykte ønske om å tilrettelegge Tusenårshaugen som enkel møteplass, 

men at budsjettet var brukt opp. Planavdelingen hadde penger.  I samarbeid mellom lokal 

og sentral instans kan en få til mer. Men hva skal til for at det tas tak i? Det er stor fordel 

at det er noen lokalt som kan ta tak i det. Aktive Saupstad hadde ikke rom for flere tiltak. 

 

 VM på ski og Folkehelse, koordineres av Wenke Brenne Drøyvoll og er et tverrfaglig 

forum med ønske om et senter for folkehelse med fokus på fysisk aktivitet i Granåsen. 

Anledningen er opptrapping til VM på ski og en langsiktig strategi utover VM 

arrangementet. Prosjektleder for Aktive Saupstad har vært med i forumet som representant 

for Områdeløft Saupstad-Kolstad og FYSAK koordinator i Trondheim. Forumet er bredt 
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sammensatt og utveksling og diskusjon fra ulike fagligområder oppleves verdifullt. 

Forumets visjon er ”kunnskapsdeling skaper bevegelse”.  

 

Læring: Forum har vært veldig nyttig for samarbeid og kunnskapsdeling. Det oppleves 

mer varig og solid når det er bygd på felles plattform, interesse, arbeidsområde, alder, 

geografi eller faglighet. Oppslutningen kan trolig påvirkes av tydelig mål og struktur.  

 

Tiltak som ikke er igangsatt: 

Det var ikke kapasitet til å starte følgende tiltak som gjenstår på ønskelisten til beboerne: 

 Utbedre Tusenårshaugen til samlingsplass 

 Skikurs for deltakere på språkkurs. 

 Vollyballgruppe 10-14 år 

 

3.4 Evaluering  

I tråd med plan for evaluering, ble det satset på hovedsakelig intern evaluering av det enkelte 

tiltaket og en evaluering av prosjektet som helhet i prosjektgruppen.  Områdeløft initierte en 

ekstern evaluering av Aktive Saupstad som omtales først. 

3.4.1 Ekstern evaluering  

Områdeløft engasjerte NTNU samfunnsforskning til å evaluere Aktive Saupstad 1 for å høste 

læring til Aktive Saupstad 2 og til andre prosjekter. Egen rapport foreligger. Det ble 

gjennomført intervjuer av prosjektleder og 2 prosjektmedlemmer i Aktive Saupstad samt en 

gjennomgang av sentrale dokumenter fra oppstart av Aktive Saupstad. Basert på dette, ble det 

utviklet en metode for egenevaluering av prosjekter i Områdeløft Saupstad-Kolstad (Vedlegg 

4). Aktive Saupstad fikk god tilbakemelding på arbeidet, tross noe kompliserte 

utgangsdokumenter. På evalueringstidspunktet var det vanskelig å se helheten og tråden i 

prosjektet da det var under stadig utvikling. Et råd var å være tydeligere i sammenhengen 

mellom mål og tiltak. 

 

Læring: Ser nå i ettertid at målene i aktive Saupstad er runde og lite målbare. Men at tiltak er 

valgt ut fra kjennskap til fysisk aktivitet og hva som kan gi effekt.  

 

3.4.2 Intern evaluering 

Planen ift evaluering er fulgt og hva som konkret er gjort, varier fra tiltak til tiltak. 

 

Prosessevaluering 

- Loggføring har prosjektleder benyttet i de fleste tiltak – tidkrevende, men nyttig. 

- I hvert tiltak har arbeidsgruppen oppsummert undervegs, i ulik grad, men mest vellykket 

der en har hatt jevnlig dialog og stoppet opp. Å finne tidspunkt for felles refleksjon var 
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noen ganger utfordrende. Planlegging og evaluering er de fleste vant til, og prosjektleder 

prøvde å innlemme refleksjonsredskap som kunne bidra til at momenter ble registrert 

undervegs, f.eks loggføring med GLL (Gjort Lært – lurt) skjema (vedlegg 5) og Henær-

modellen (vedlegg 6). Det oppleves nyttig hver gang en fikk det til. Det var verdifullt for 

justering undervegs og for oppsummering til slutt. 

- Dialogmøte ble gjennomført i noen tiltak f.eks med ”kvinner sammen” før en konkluderte 

med svømmekurs, og når flere kvinnegrupper møttes for å diskutere mannlige vakter og 

bekledning.  

- En spørreundersøkelse ble gjennomført av kommunalteknikk før oppgradering av 

Skileiken. De ønsket å få et bilde av innvandrernes bruk og ønsker for marka. Aktive 

Saupstad bidro ift spørsmål og utsendelsen. Den ble sendt på nett til mange ulike land- og 

befolkningsgrupperinger i byen på norsk og engelsk. Det kom svært få svar. Dette var 

trolig lite egnet måte å nå målgruppen på; uten bruk av dialog og lokale nettverk. 

- Møtereferater har vært nyttige for å se tråden, hvordan kommunikasjonen var, hvor lang 

tid det har gått, hvorfor det ble som det ble? Det har vært god hjelp til å forstå og se nye 

løsninger. 

 

Sluttevaluering 

- Spørreundersøkelse er gjennomført ifm svømmekurs og sykkelkurs.  

- Intervju ble gjennomført med ungdommer etter svømmekurs 

- Kvantitativ evaluering er gjennomført der det var noe å telle; antall deltakere /oppmøte.  

 

Prosjektgruppen i Aktive Saupstad vurderte økonomien i prosjektet slik at det ikke var rom 

for å hente inn ekstra ressurser for evaluering. Men prosjektgruppen ser nytten i å evaluere 

mer. Følgende er planlagt og anbefales å:  

- søke tilknytning til postdok. oppgave fra Norsk samfunnsanalyse som Områdeløft har 

tinget - intervjuform 

-  tilføye spørsmål fysisk aktivitet til 0 punkt- vurdering har Rambøl bidratt med  

- sette opp et telleapparat ifm utarbeiding av Saupstadstien noe som har vært foreslått 

tidligere, men ikke blitt gjennomført  

- gjennomføre et dialogmøte med deltakere i Internasjonal folkehelsegruppe for å se mulige 

løsninger for å beholde et tilbud lokalt. 

- kontakte NTNU bevegelsesvitenskap og folkehelse, NTNU da de har etterspurt 

problemstillinger for masteroppgaver 

 

3.4.3 Prosjektgruppas evaluering 

De to siste prosjektgruppemøtene i juni og september 2017 var avsatt til evaluering. 

Tiltaksrapportene ble gjennomgått og innspill er tilføyd de enkelte tiltakene. Prosjektet som 

helhet ble kommentert ift momentene i Henærmodellen og videre omtales forankring, 

involvering, rammer og erfaringsinnhenting: 
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Forankring 

Det ble etterspurt i hvilken grad prosjekteier har hatt en avklart rolle? Fra prosjektstart var 

Enhetsleder for prosjektleder oppsatt som prosjekteier og var økonomisk ansvarlig for 

godkjent regnskapet, samtalepartner og ved behov med i diskusjoner om konkrete tema. 

Lengre uti prosjektet er direktør for Helse og velferd skrevet som prosjekteier og enhetsleder 

som prosjektansvarlig. Ut fra prosjektleder ståsted har ikke Direktørens rolle vært like tydelig. 

Rådmannens fagstab har vært representert i prosjektgruppen, men pga knapphet på tid stilt på 

3 møter. Ledelsen i Områdeløft har vært tettere på flere diskusjoner da de hadde bedre 

kjennskap til andre prosjekter. I tillegg har Områdeløft sin forankring til styringsgruppen ved 

Rådmannen. Dette har fungert greit. 

 

Tiltakene har mange samarbeidspartnere og en kan spørre hvordan deres involvering har vært 

forankret i egen enhet eller organisasjon. IF var fra start representert av Marius Winge 

Austeen da han har friluftsliv som fagområde. Representasjon for IF ble overtatt av Rune 

Mollan Sandøy som har idrett som fagområde. Sandøy mener at 

 

”… representasjonen kunne vært bedre forankret hos enhetsleder. Da hadde det vært 

laget rutiner for hvordan saker skulle flyte fram og tilbake i enheten”.  

 

En annen sa: 

 

”Med forankring både i ledelsen og i befolkningen, vil det være enklere å skaffe  

midler og samarbeidspartnere” 

 

Læring: Det kunne vært lurt med en samarbeidsavtale med IF og andre aktuelle enheter.   

 

Involvering 

Områdeløftforankring har sikret involvering og befolkningsstrategier. Prosjektet fikk etter 

hvert kjennskap til nettverk for lettere å nå befolkningsgrupper. Dette tok tid. 

 

Tiltaket Fellestur er et eksempel hvor befolkningen kom med ønske om utbedring av adkomst 

og oppgradering av Skileiken. Prosjektet grep befolkningens ønske, og deltakere bidro i en 

prosess med lokalkunnskap.  Hårstad liker prosjekter som har oppstått slik, og sier:  

 

”mener det er viktig at tiltak starter slik - og fanger opp lokale behov, det gir større 

interesse i å investere i slike prosjekt. Ansatte i kommunen kan tro det er et annet 

behov”  

 

Å ha et bindeledd mellom befolkningen og det offentlige, kan styrke involvering lokalt og 

Sandøy understreket nytten av et samarbeid: 

 

”… hvor noen lokalt ser behovene og fronte dette til rett enhet. Det kan bidra til annen  
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Prioritering av arbeidsoppgaver.” 

 

Thaulow kommenterte fra tiltaksrapportene: 

…”ser at prosjektleder går igjen i nesten alt”. 

 

Kunne tiltaksutvikling vært delegert mer? Vaskinn tror ikke det. Oppgavene har vært fordelt 

etter kompetanse som trengtes i det enkelte tiltaket. Det var enighet om av at hver enkelts tid 

måtte brukes slik. Dette er et sårbart punkt i prosjektet. Prosjektgruppen kunne hatt annen 

kompetanse i tillegg, men gruppen ville bli veldig stor og det ville kanskje krevd mer 

økonomiske ressurser. 

 

Thaulow mente videre at tiltakene er utført gjennom en viktig fasilitatorrolle og at   

frivillige ikke kan ha denne rollen, det offentlige må ha den.  Tilsvarende er det en offentlig 

ansatt som trengs for å gjennomføre omtalte arrangementer. Frivillige kan bidra, men 

koordinerer ikke. Prosjektleder ønsker en person som kan ha fokus på fysisk aktivitet og 

koordinere ressurser i lokalmiljøet. Hvem egner seg til slik rolle? Thaulow viser til prosjektet 

“Hjerte for Arendal”. Gjennom utdanning i andre land har de sett at fasilitatorrolle er en egen 

rolle - en “profesjon”. Eksempel i Arendal er Strandrydding Prosjekt. Det er en antropolog 

som har stilling for integrering. Han har studert Tamils gruppe som klarer seg godt. De har 

nettverk og hjelper hverandre. Rollen må være lokalt plassert.  

 

Områdeløft fokuserer tjenesteutvikling, områdeutvikling og lokalsamfunnsutvikling og 

kommenterer: 

 

Fasilitatorrollen hører til kulturutvikling. Det trengs et mottaksapparat i 

organisasjonen. Dette er ”Innovasjon - folkehelse lokalt”. 

 

Læring: Befolkningen er blitt involvert både direkte og med hjelp av en fasilitator. Dette er 

folkehelse og helsefremmende arbeid. 

 

Rammer 

Det ble spurt om det har vært nok ressurser? 

- Prosjektet har hatt tilskudd fra Husbanken, og i tillegg har Trondheim kommune bidratt 

over det dobbelte. (se pkt 4.4 regnskap). 

- Måten det har vært jobbet, har det vært vanskelig å utnytte mere ressurser. Kapasiteten til 

prosjektleder var ikke større, og mange tiltak skulle koordineres parallelt og mye jobb 

skulle gjøres i samarbeid med andre enheter som også måtte ha tid.  

- Ressursene kunne vært utnyttet mer hvis alle interne enheter ikke fakturerte arbeidstid.  

- En kunne fått til mer med mere ressurser hvis prosjektleder hadde flere å delegere 

tiltaksutvikling til. Det beste hadde vel vært om prosjektet kunne vart over lengre tid. Da 

kunne flere vært lært opp i slik fasiliteringsjobb lokalt. 
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- Typisk utfordring som går igjen i lokalmiljøjobb er salkapasitet og utstyr. Det har ikke 

vært et sårbart punkt her, da f.eks. sykkelkurs og internasjonal dans har benyttet lokaler i 

Kolstad skole. Unntaket er lite ledig tid i svømmehall.  

 

Læring: Med mer ressurser i form av lønn til interessert offentlig ansatt, lokalt plassert, kunne 

en få til mer over lengre tid. En kunne framelsket fasilitatorrollen og bidratt til en mer 

bærekraftig utvikling. 

 

Erfaringsinnhenting 

Til en viss grad er det hentet inn kunnskap/erfaringer i det enkelte tiltaket. Det kunne vært 

brukt mer tid på dette. På den andre siden er det innledningsvis vist til dokumenter med 

kunnskap om hva som motiverer til fysisk aktivitet og hvordan en bør gå fram. Dette er fulgt 

opp. Flere blant annet representant fra Miljødirektoratet har bidratt med litteratur om tiltak og 

framgangsmåter uten at det er referert konkret til det i rapporten.  

 

4 Konklusjon/resultat   

4.1 Produktet / status ved avslutning 

I løpet av 3 1/2 år er det gjennomført eller igangsatt 22 tiltak for å møte prosjektets mål. Tiltak 

er i hovedsak valgt ut fra befolkningens innspill. Det er utviklet /bidratt i 7 tiltak med fysiske 

tilrettelegging i omgivelsene slik at de stimulerer til fysisk aktivitet i hverdagen. Videre er det 

utviklet 12 tiltak ift tilbud, arrangementer og kurs. I tillegg har det vært fokus på   

gi oversikt over tilbud som finnes og skape nettverk/forum for dialog om videre utvikling av 

fysiske aktivitetstilbud og tilrettelegging. Alle tiltak er gjennomført i tett dialog med 

befolkningen og mange ulike samarbeidspartnere. I utviklingen av alle tiltak har det vært 

fokus på læring både for det enkelte tiltaket, men og i arbeidsmåter som kan være nyttig i 

annen nærmiljøjobbing.  

 

17 tiltak er fullført i sin helhet eller som pilot og 5 er påbegynt. Under vises tiltakenes status, 

ansvar og behov videre: 

 

Tiltaks nr  Status Ansvar videre Vedlikehold / økt aktivitet krever 

1 Søbstad vandresti Fullført Bydrift Markedsføring 

2 Safariløype Fullført/materiale  Saupstad frivilligsentral Markedsføring 

3 Felles turdag Fullført/opplegg Saupstad frivilligsentral Markedsføring/årlig arrangement 

4 Skileiken Fullført Bydrift / Heimdal Ski Markedsføring 

5 Nærtur Fullført Bydrift  Markedsføring/samarbeid m/Rett ut 

6 Saupstadstien Påbegynt IF og Bydrift Åpning og Markedsføring 

7 Dalen aktivitetspark Påbegynt Kommunalteknikk Åpning og markedsføring 

8 Alllaktivitet Påbegynt Kolstad Håndball Inn i Åpen Hall - markedsføring 

9 Svømming/ kvinner Fullført Flyktningehtj. Markedsføring/ og utvide kapasitet 

10 Svømming/ungdom Fullført Huseby ungdomskole Videreføre forsterket fokus 
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11 Basket i SFO Fullført pilot Barneskolene Viderefør som del av valgfag 

12 Jentebakset Fullført Byåsen Basketballklubb Markedsføring 

13 Sykkelkurs Fullført Flyktningehelsetj. Markedsføring/og utvide kapasitet  

14 Sykkelverksted Fullført pilot ? ? 

15 Barnas skidag Fullført opplegg Saupstad frivilligsentral Markedsføring/ årlig koordinering 

16 WC i Granåsen Fullført pilot Saupstad frivilligsentral Anbefale fellestur 

17 Intern. folkedans  Fullført Kvinner sammen Kurs med egenandel/månedlig treff 

18 Åpen Hall Fullført pilot Kolstad Håndball  Ungdomsråd markedsføre 

19 Skitur for Ungdom Påbegynt Ungdomsrådet Markedsføre / årlig – sesong arr. 

20 Oversikt akt.tilbud Påbegynt Info-ansvarlig ansettes Etabl. varig lokalnett 

21Arealer for FLS Fullført Enhet for fysio/dir HV Utvikles i Granåsen - markedsføring 

22 Verdien av fy.akt ut Fullført diskusjon Enhet for fysioterapitj. Videreføre: kompetanseoverføring 

 

De fleste tiltak har klarlagt ansvaret videre. Erfaringene fra piloten for etablering av 

sykkelverksted er uten ansvarlig. De fleste tiltak trenger markedsføring for å øke eller holde 

aktivitet ved like. Infoansvarlig vil trolig dekke noe av dekke behovet.  

Tiltaksutvikling i et nærmiljø tar tid, en trenger kjennskap til nettverk og er derfor lettere å få 

til mer etter hvert. Mange tiltak parallelt, kan forringe fokus og godt resultat. 

Områdeløftprosjekt i 3 ½ år er lite for å få etablert varige tiltak og påvirke kultur og 

kunnskap. 

 

4.2  Måloppnåelse  

Prosjektets mål er lite målbart. Det ble ikke satt kriterier eller faktorer for måloppnåelse og 

det er derved vanskelig å svare eksakt om målet er innfridd. Svaret er basert på ulike 

evalueringsmetoder i ulike tiltak. 

 

Hovedmålet til Aktive Saupstad var som følger: Bydelens ulike aldersgrupper har reell 

mulighet til å være mer fysisk aktive i attraktive omgivelser, og tilrettelegging for økt 

aktivitet har skjedd gjennom bred deltagelse i utvikling av konkrete tiltak.  

 

Aktive Saupstad mener å ha oppfylt hovedmålet ift at 

 alle aldergrupper er ivaretatt i et eller flere tiltak  

 det er utviklet tiltak hvor befolkningen har reell mulighet for å være mer fysisk aktiv 

 de fysiske tiltakene tolkes attraktive, de var ønsket og har stort sett fått positive 

tilbakemeldinger 

 Utvikling av alle tiltak har hatt medvirkning av målgruppen og mange 

samarbeidspartnere.  

 

Aktive Saupstad mener å ha delvis innfridd delmålene: 

Delmål 1: Det er informert og tilrettelagt for mer gåing og sykling i Saupstad-Kolstad 

gjennom fysiske tiltak som turstier, skilting og møteplasser i området. 

 Både turstier, skilting og møteplasser er utviklet. 
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 Det kan imidlertid gjøres mer for å informere med  fellesskilt på sentrale plasser 

og i media.  

 Områdeløft har prosjekt hvor hele området sees under ett og hvor gåing og 

sykling med skilting og oppslag er del av dette.  

 

Delmål 2: Det idrettslige og fysiske aktivitetstilbudet i Saupstad-Kolstad er utviklet til et 

større mangfold etter befolkningens ønsker gjennom anlegg, arrangementer og ukentlige 

tilbud. 

 Mangfoldet er blitt noe større med basket, svømming, sykling, internasjonal 

folkedans og Åpen hall, spesielt for grupper som trenger tilrettelegging,  

 Det er fortsatt ønsker som ikke er tatt fatt i.  

 

Delmål 3: Befolkningen i Saupstad-Kolstad kjenner verdien av og mulighetene for 

fysisk aktivitet, gir innspill og medvirker i utvikling av nye tilbud. 

 Befolkningen har gitt innspill og medvirket i utvikling av nye tilbud. Men hvor 

vidt de kjenner godt nok til mulighetene, er vanskelig å si. Det har vært jobbet 

med en oversikt tilnettet, men her gjenstår det noe arbeid.  

 Enda vanskeligere er det å vite om befolkningen kjenner verdien av fysisk 

aktivitet. Det jobbes med dette gjennom helsepersonell i møte med brukere og 

foresatte/pårørende. 

 

4.3 Suksess- og læringsfaktorer 

Her er trukket fram de mest sentrale faktorer både fra tiltaksutvikling og selv prosjektet. 

 Å ta deltakere på alvor gir økt forståelse 

 Eier, drifter og ildsjel fra målgruppen med fra start. 

 Aktivitetstiltak som er ønsket, i nærmiljø, gratis eller billig.  

 Innvandrere på kurs trenger tett oppfølging, men rekrutterer best selv 

 Mål og strategier følges - tålmodighet i påvente av oppstart og undervegs. 

 Utvikling av et tiltak tar tid - en koordinator / fasilitator må følge opp 

 Etablerte kanaler bør benyttes. Ulike forum er nyttig, men krever struktur og bør 

driftes av aktørene.  

 Fordel å være tilknyttet et større prosjekt 

 Prosessevaluering med fokus på læring 

 

Se vedlegg 5: Tips ved utvikling av nytt tiltak ut fra prosjektets suksessfaktorer 
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4.4 Regnskap 

Regnskapet er ført for 2 år avgangen og fulgt de enkelte tiltak som ofte har gått over flere år. 

År 2016 ble midler både fra Aktive Saupstad 1 og 2 benyttet. Her gis oversikt over 

hovedpostene for hele perioden 2014 - 2017:  

         AS 1       AS 2    SUM 

Tilskudd fra Husbanken         550 000        600 000 1 150 000 

Tilskudd fra Trondheim kommune 

Tilskudd fra andre  

        328 000 

 

       261 255 

         31 440   

                    

   589 255 

     31 440 

 

Tiltaksutvikling – fysiske tiltak         404 899        591 770    996 669 

Tiltaksutvikling – andre tiltak           59 513        107 494    167 007 

    

Innkjøp av ressurser internt          411 554        156 129    567 683 

Egenandel ift ressurser Trondheim kommune      1 142 600        970 980 2 113 580 

 

Tilskuddet fra Husbanken AS 2 krevde at minst 400.000 ble brukt til fysiske tiltak. I AS 2 ble 

591 770 brukt og totalt ble Kr 996 669 for hele prosjektperioden brukt til fysiske tiltak. 

Tilskuddet far Husbanken på 1150 000 krevde at Kommunen selv bidro med tilsvarende 

beløp. Dette er ivaretatt ved at Trondheim kommune har bidratt med kr. 2 702 735 i tilskudd 

og ressurser. Dette tilsvarer 230 %. 

En ser videre at utvikling av fysiske og andre tiltak utgjør her kr. 1 163 676 og har krevd 

ressurser internt for kr. 2 681 263. Det tilsvarer ca 230 %.   

Vedlegg 8 viser  underskrevet regnskap for Aktive Saupstad 1 og Aktive Saupstad 2 

5 Anbefalinger / plan for videre drift  
   

Etter prosjektslutt anbefales konkret oppfølging av følgende tiltak  

 Internasjonal folkedans – Møte med ”Kvinner sammen” om videre drift lokalt 

 Åpen hall – konseptet beskrives for videreføring lokalt og til andre bydeler 

 Skituropplegg for ungdom - Ungdomsrådet bes kontakte Heimdal ski for starthjelp. 

 Årlig friluftsuke med fellestur: Saupstad frivilligsentral bes samarbeide med TT          

  Forum Idrett og aktivitet bør utvikle varig form i samarbeid med Ungdomsrådet, 

Idrett og friluftsliv – evnt sees i sammenheng med Forum for barn og unge 

 Saupstadstien evalueres ved å sette ut ”teller” før og etter utarbeiding.  

 NTNU kontaktes for samarbeid om materoppgaver. 
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For å videreføre og videreutvikle satsing på å øke fysisk aktivitetsnivå i befolkningen på 

Saupstad-Kolstad, anbefales å utrede en løsning med offentlig ansatt person som lokal 

fasilitator. En fasilitator vil kunne ha et tett samarbeid med frivilligsentralen, Ungdomsrådet, 

lag og organisasjoner lokalt og IF, Kulturenhet, helseenheter og FYSAK-koordinator i Enhet 

for fysioterapitjenester sentralt. Disse bør delta i diskusjonen om etablering og Arendal 

kontaktes for innhenting av erfaring. Fasilitatorrollen kan inneholde følgende oppgaver: 

 Motta tips og innspill ift behov og ønsker lokalt 

 Bidra til gjennomføring av aktuelle arrangementer 

 Oppdatere liste over fysisk aktivitetstilbud og sikre at informasjon når målgruppene 

 Utvikle og videreutvikle tilbud i samarbeid med målgruppene og aktuelle 

samarbeidspartnere. 

 Benytte fora og nettverk i søken etter ressurspersoner, ildsjeler og nøkkelpersoner og 

følge opp disse i tiltaksutvikling. 

 Se bydelens behov ift aktuelle kommunale planer  

 

 

6 Vedlegg  

 

Vedlegg 1 Referanser  

Vedlegg 2 Samarbeidspartnere  

Vedlegg 3 Oppgaver til innovasjonscamp Heimdal vgs 9.-10.mars 2017 

Vedlegg 4 Egenevaluering 

Vedlegg 5 Refleksjonsskjema  

Vedlegg 6. Henærmodellen 

Vedlegg 7 Tips ved utvikling av nytt tiltak ut fra prosjektets suksessfaktorer 

Vedlegg 8: Regnskap AS 2 

 

 

Vedlegg 1: referanser 

Bahr, R. (2009) Aktivitetshåndboken: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo. 

 

Helsedepartementet (2003) St.meld. nr. 16 (2002.2003) resept for et sunnere Norge: 

Folkehelsepolitikken. Oslo, HD. 

 

Ommundsen, Y. & Aadland,  A. A. (2009) Fysisk inaktive i Norge. Hvem er de inaktive – og 

hva motiverer til økt fysisk aktivitet? Oslo, Helsedirektoratet, Den norske kreftforening og 

Norges Bedriftsidrettsforbund. 

 

Sosial- og helsedirektoratet (2000) Fysisk aktivitet og helse. Anbefalinger. Rapport 2/2000. 

Oslo, Sosial- og Helsedirektoratet. 
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Vedlegg 2: Samarbeidspartnere 

Offentlige aktører ift 

tiltaksnummer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

 

Barnehager                       6 

Boxåpner kultursenter b &U                       3 

Bydrift                        10 

Dagsverket                        2 

Enhet for fysioterapitjenester                       22 

Enhet for Idrett og friluftsliv                       22 

Enhet for legetj og smittevern                       14 

Heimdal vgs                        4 

Helsestasjon                       1 

INN dialogsenteret                       8 

Husebybadet                       2 

Huseby ungdomskole                       9 

Kolstad Skole                       7 

Kommunalteknikk                       22 

Kommunikasjonsenheten                       2 

FHU Kulturenheten                       1 

Miljødirektoratet                       22 

Miljøpakken                       2 

NTNU                       2 

Områdeløftledelsen                       22 

Rådmanns fagstab                       4 

Saupstad bibliotek                       5 

Saupstad skole                       6 

Søbstad helsehus                       3 

 1

3 

9 9 1

1 

1

4 

6 5 8 9 1

2 

1

0 

9 8 1

1 

1

2 

6 8 8 6 7 7 1

3 

 

 

Private aktører 

tiltaksnummerne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

 

Anleggsentreprenør                       4 

Barnas skidag                        1 

Biltema                       4 

Coop Ekstra                       4 

REMA 1000                       2 

WM på ski og folkehelse                       3 

 2 2 3 3 3 1         1 1     1 1  
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Frivillig lag og organisasjoner 

Ift tiltaksnummerne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

 

Borettslag                       7 

Byåsen Basketballklubb                       2 

Heimdal historielag                        2 

Heimdal Il ski                        4 

Idrettsrådet i Trondheim                       4 

Jetz Basketballklubb                       1 

Kolstad fotball                       5 

Kolstad håndball                       2 

Kvinner sammen                       7 

Saupstad frivilligsentral                       13 

Syklistenes Landsforbund                       1 

Sør Tr. basketball krets                       3 

Sør Tr. Idrettskrets                       3 

Søbstad humør/spaser kl                       2 

Sør tr. Bedriftsidrettskrets                       1 

Trofast åpen barnehage                       2 

Trondheim Int. Folkedans kl                       1 

Trondheim Svømme livr kl                       2 

Trondhjems Skiskyttere                       2 

Trondhjems turistforening                       3 

Ungdomsrådet                       6 

Vestbyen Idrettslag                       2 

 5 2 6 4 6 2 0 4 6 4 3 3 2 3 4 3 2 7 2 4 1 2  

 

SUM Samarbeidspartnere 
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Vedlegg 3: Oppgaver til innovasjonscamp Heimdal vgs 9.-10.mars 2017 

 

Oppgavene leses inn av ungdomsrådet/demokrati i praksis-elever i egne filmsnutter som skal vises 

under innovasjonscampen. Oppgavene er derfor (forsøkt) skrevet i et muntlig språk, og ungdommene 

er fri til å bruke ungdomssjargong og tolke teksten innenfor en rimelig (ramme). Spørsmålene må 

komme tydelig fram. 
 
Innledning: ungdomsrådet / demokrati i praksis presenterer seg selv. 
 
 

Omdømme 
 
(Forslag til innledning: Hva betyr omdømme? Ungdommene kan diskutere dette seg i mellom og 

skrive ned på lapp som de viser fram til kamera. 
 
Gjennom områdeløftet er det gjort en beboerundersøkelse og en omdømmemåling for bydelen vår 

(holder opp undersøkelsen). Denne undersøkelsen viser at folk som bor her trives veldig godt med å 

bo her på Saupstad-Kolstad, men folk som bor andre steder i byen tror IKKE det er noe bra å bo er. De 

som svarer at de ikke tror det er noen bra å bo her, har ikke engang vært her på Saupstad-Kolstad. 

Hvorfor tror du at de svarer at det ikke er bra å bo her? 
 
Vi synes at media mange ganger bidrar til å spre et negativt inntrykk av bydelen vår (Hold opp 

avisutklipp). Men i virkeligheten er det masse positivt som skjer her, og vi er veldig glad i bydelen 

vår, fordi den er mangfoldig, vi føler oss trygge her, og vi har et godt samhold her i bydelen (hold opp 

avisutklipp). 
 
Skolen deres, Heimdal videregående skole, ligger midt i Saupstad-Kolstad. Det er en av landets mest 

populære skoler, med landsdekkende linjer. Hos dere kan man faktisk bli langrennsløper eller musiker 

eller elektriker eller dataekspert og mye annet “kult”. Nå blir det også nytt, fantastisk flott skolebygg, 

som blir Norges mest miljøvennlig skole! 
 
Vi lurer på - hvordan kan Heimdal videregående skole bidra til at bydelen vår får et bedre omdømme? 
 
Oppgaven er. 

1. Hvilket inntrykk har dere av bydelen Saupstad-Kolstad? 

2. Hvordan kan Heimdal vgs bidra til at Saupstad-Kolstad får et bedre omdømme? Lag konkrete 

forslag. 

 

Møteplasser og deltagelse 
 
En viktig del av det å ha et godt sted å bo, er at det finnes steder der vi kan møtes og være sammen. En 

av målsetningene med Områdeløft Saupstad-Kolstad er at vi skal ha en inkluderende bydel, der alle 

føler seg velkommen. Ingen skal føle seg ensomme, det skal være steder å møtes som ivaretar alle. 
 
(Scenesetting: Ungdommene spør hverandre: hvor liker du å henge? Hva kjennetegner en bra plass å 

være?) 
 
Hvert år kommer det nye innbyggere hit til Saupstad-Kolstad. Hvordan skal vi bli kjent med dem hvis 

vi ikke har steder der vi kan møtes? Vi må ha møteplasser der vi kan møte naboer, henge ut med 

venner, bli kjent med nye folk. 
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For å trekke folk ut av stua si, er det viktig at vi har møteplasser som er attraktive -dvs det ser fint ut 

og folk har lyst til å være der. Vi kan ikke ha parker og torg som er mørke og triste og føles utrygge. 

Vi vil ha en lys, trygg og kul park. (eller adjektiv ungdommene ønsker å fremheve) 
 
Vi må også gjøre det lett for folk å stikke innom et sted og gjøre det enkelt å bruke de stedene som er 

her i bydelen. Kanskje trenger vi noen nye lokaler og kanskje kan vi finne på nye løsninger for å dele 

på de stedene/lokalene vi har. 
 
Det som så langt er gjort gjennom Områdeløftet for å få  til flere møteplasser, er blant annet - 

 pusse opp lokaler som vi allerede har i bydelen og lage løsninger for at flere kan bruke dem 

(presseklipp om nye Saupstad bydelskafe?) 

 sette opp møbler på torget så det går an å møtes her (bilder/illustrasjoner Saupstad-torg) 

 planlegge for å få en ny bydelspark (holde opp plansje om Dalen) 

 
Det skal også bygges ny barneskole og ny ungdomsskole rett ved siden av nye Heimdal videregående 

skole (Holde opp kart) Denne skolen har vi forhåpninger om at blir vårres storstue som kan huse 

mange aktiviteter også på kveldstid. Den nye ungdomsskolen og Heimdal videregående skole kommer 

til å ha skolegårdene mot hverandre og sammen med fotballbanen blir de et “skoletorg” der det blir 

mye aktivitet. 
 
Nye Heimdal videregående skole blir et kjempefint bygg midt i bydelen vårres. Til nå har Heimdal vgs 

vært en litt lukket skole for oss som bor her - vi vet ikke så mye om hva dere gjør eller kan. Mange 

beboere i bydelen er nysgjerrig og vil gjerne besøke skolen deres - hvis dere inviterer oss. 
 
For å få til møteplasser og aktivitet trengs det ikke bare lokaler: Det er også viktig at folk får invitasjon 

om når og hvor det skjer ting i bydelen. Hva hjelper det hvis vi ungdommene setter oppe konsert for 

eldre om de eldre ikke vet om det? 
 
Denne oppgaven handler om hvordan kan nye Heimdal videregående skole bli en møteplass i bydelen 

og om hvordan de som bor i bydel kan bli bedre kjent med skolen. 
 
Velg en av disse: 
a. Klasserom, auditorium og idrettshall - hvordan kan flere enn skolen benytte disse lokalene? 

Hvilke problemer kan oppstå og hvordan kan man løse dem? 

b. Uterom og skolegård - hvordan kan den nye skolegården /skoletorget bli en god møteplass for 

elever og forbipasserende, unge og eldre på dagtid og kveldstid? 

c. Informasjon- hvordan kan man best dele informasjon med hele bydelen om hva som skjer på 

Heimdal videregående skole og andre steder i bydelen? Tenkt på ulike aldersgrupper og ulik 

kunnskap om data og internett. 

 
 

Barn og unges kompetanse 
 
Et av målene for Områdeløft Saupstad-Kolstad er at “I 2020 har barn og unge i Saupstad-Kolstad 

kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas utfordringer”. 
 
Det satses på å bedre læringsresultatene og styrke barn og unges kompetanse i Saupstad-Kolstad bydel 

med flere tiltak både i barnehage, skole og ungdomstilbudene i bydelen. 
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Saupstad-Kolstad skole, de to barneskolene i bydelen skal slås sammen til en samlet barneskole. 

Samtidig starter de nå samarbeidet med NTNU som ”universitetsskole” der de skal drive forskning og 

utviklingsarbeid til beste for elevene. 
 
På Huseby ungdomsskole har de valgfaget “Demokrati i praksis“ som (fritt til å beskrive seg selv) og 

som har resultert i at vi i dag har et ungdomsråd på Saupstad-Kolstad. Vi jobber med (fritt til å 

beskrive dette selv) og vårt formål er å jobbe med nærmiljøet vårt. Vi tar tak i problemstillinger som 

oppstår i nærmiljøet vårt, og lager dialogmøter, rettighetsplakater m.m. Gjennom områdeutvikling som 

nå foregår gjennom områdeløft Saupstad-Kolstad får vi også lov til å være med å bestemme hvordan 

vi vil ha det i vår bydel. Vi lærer om medvirkningsprosesser og byutvikling,  og forteller planleggerne 

om hvilke områder de bør ta tak i for at vi skal få en trygg og god bydel, Vi har blant annet laget 

”ungdomstråkk” som viser hvordan ungdom beveger seg i bydelen (vise frem dette). En annen ting er 

at vi har bidratt med å jobbe fram ideer til en bydelspark bilde av ungdommer sammen med 

landskapsarkitekter) er lærte vi mye om hva som skal til for at vi får en god park. 
 
Gjennom Demokrati i praksis lærer vi hvordan vi kan jobbe sammen for å få ting til å skje enten i eget 

nabolag eller ute i verden. Vi jobber til annerledes enn et vanlig skolefag. 
 
Oppgave: 

1. Hva mener dere er viktig kompetanse for framtida? 
2. Hvordan skal Heimdal videregående skole bruke naboskapet til bydelen - virkeligheten rett 

utenfor døra - til læring for skolens elever? 
 
Folkehelse 
 
En av de fire målsetningene for Områdeløft Saupstad-Kolstad er at Saupstad-Kolstad skal være en 

bydel som fremmer livskvalitet og helse- 
 
(status) Det er god helse i Norge, men behov for utbedring av dårlig helse - det er økning av dårlig 

psykisk helse spesielt ungdom - behov for å forebygge/bedre 
 
(Hva er folkehelse?)(Definisjon) 
 
Folkehelse kan være så mangt, det kan være å ha god fysisk helse, god psykisk helse, føle at du er en 

del av et fellesskap og få lov til å bidra i samfunnet. 
(ungdommene diskuterer hvordan de tror de fysiske omgivelsene og menneskene rundt en, virker inn 

på egen fysiske og psykiske helse- evnt ta fram noe fra ungdomsundersøkelsen?) 
Alternativ definisjon / innledning/hjelpetekst 
 
En som ikke har jobb og sitter mye hjemme kan føle seg isolert og nedbrutt. Et godt folkehelsetiltak 

kan være å bidra med praksisplasser eller sosiale møteplasser. 
 
Å bygge en bydel med gode turstier, lett tilgang til marka, treningsapparater i en park, kan være gode 

tiltak for at folk skal kunne bevege seg og holde seg i form. Men ikke alle vil bruke disse, og trenger et 

sosialt påskudd for å komme seg ut. Derfor er det i Områdeløft Saupstad-Kolstad jobbet både med 

fysisk tilrettelegging av miljøet og sosialt tiltak som f.eks turdager for å få folk til å bevege seg mer. 
 
Oppgave. 

1. God folkehelse handler om både fysisk og psykisk helse. Hva kan elever ved Heimdal 

videregående skole gjøre for å bidra til god folkehelse for beboerne og egne elever? 

2. Hvordan kan miljøprofilen til nye Heimdal vgs også bidra til god folkehelse i bydelen? Vis 

eksempler på hvordan miljøvennlige løsninger kan gi god folkehelse. 
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Vedlegg 4: egenevaluering 
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Vedlegg 5: Refleksjonsskjema   

Skjemaet brukes individuelt etter behov, jo oftere jo mer nyttig. LURT tas fram i 

prosjektgruppemøter  

G = GJORT L = LÆRT L = LURT 

Dato 

Hva er gjort / hendt / beskriv 

situasjonen 

Hva førte det til 

 

Hva er lurt å gjøre videre 
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Vedlegg 6:   

HENÆR-modellen, 

et verktøy for systematisk refleksjon over endringsprosesser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generell beskrivelse av modellen 

Strekene i modellen knytter elementene til hverandre for å understreke at de er gjensidig 

avhengig, derfor betegnelsen rasjonsmodell. I praksis er det ofte relasjonene mellom 

elementene som er av interesse. Ingen av elementene kan forstås som overordnet de andre 

– de er sideordnet. Dette synliggjør den rasjonalitet mennesker gjør bruk av i hverdagslivet. 

Slik rasjonalitet kjennetegnes med dynamikk, og en ”fram-og-tilbake-bevegelse” mellom 

ulike elementene.  Tre ord er særlig relevant for å forstå HENÆR-modellen: Oversikt, valg, 

spørsmål. Spørsmål bidrar til oversikt og oversikt bidrar til hensiktsmessige valg. 

Modellen og teksten er hentet fra Hauge, H.A. og L.H. Ausland (2003): Frihet og ansvar i 

forebyggende og helsefremmende arbeid. I: Hauge, H.A. og M.B. Mittelmark (red.) 

Helsefremmende arbeid i en brytningstid. Fra monolog til dialog? Bergen, Fagbokforlaget. 

Side 238-240 

 Involvering 

Ramme- 

utforskning 

Forankring 

Vurdering Erfarings-

innhenting 

Refleksjon 
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Bruk av modellen   

Forankring 

 Fra hvem og på hvilke måter har vi støtte for det vi skal gjøre i 
prosjektet/arbeidsoppgaven? 

 Hvem har mulighet for å ha nytte av prosjektets/ arbeidsgruppens resultat? 

 Hvilke samarbeidspartnere er prosjektet/arbeidsoppgaven avhengig av? 

 Hva ønsker vi skal skje i prosjektet/arbeidsoppgaven – ved start – i gjennomføring – 
når det er slutt? 
 

Vurdering 

 Hva er det vi egentlig vil oppnå? 

 Når og hvordan skal vi vurdere undervegs i prosjektet? 

 Hvordan kan vi spore endringer som prosjektet bidrar til? 

 Hva skal vi bruke vurderingene til? 

 Hva gjorde vi - hva lærte vi – hva er lurt å gjøre videre? 
 

Erfaringsinnhenting 

 Hvilke erfaringer har vi fra lignende prosjekter/arbeidsoppgaver? 

 Hva har andre gjort av tilsvarende arbeid, og hva lærte de av det? 

 Hva vet vi om, viktige (bevaringsverdige) forhold som vi må passe på i forhold til vårt 
prosjekt/arbeidsoppgave? 
 

Rammeutforskning – av egen – og felles – selv- og virkelighetsforståelse – 

 Hva handler vårt prosjekt/arbeidsoppgave om? 

 Hvilke fysisk e rammer har vi? 

 Ser vi begrensninger eller muligheter? 

 Hva er min/vår kompetanse og hvordan tas den i bruk? 
 

Involvering 

 Hvem skal og bør involveres i vårt prosjekt? 

 Når bør det skje? 

 Hvordan skal vi få det til? 

 Hvor kan dialogen/møtene med involverte skje? 

 Hvem har ansvar hos oss for at involvering skjer? 
 

Teksten er hentet fra  

Kompendium av Berit Aanderaa, HENÆR-senteret, januar 2009: HENÆR-modellen – for 

refleksjon, analyse og kartlegging. 
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Vedlegg 7: Tips ved utvikling av nytt tiltak ut prosjektets suksessfaktorer 

 

VALG AV TILTAK 

 Velg tiltaket er ønsket av befolkningen evnt. at de har gitt innspill i forkant 

 Sørg for forståelse av deltakernes kultur og tankesett 

 Velg attraktiv og verdsatt aktivitet 

 Finn arena i nærheten av hjemsted 

 Skaff nødvendig økonomi  

 Gratis eller lav egenandel for deltakere  

 Nye tilbud må utvikles over tid - 3 uker er for kort  

 

PLANLEGGING / FORARBEID 

 Etabler arbeidsgruppe med eier, drifter og ildsjel fra målgruppen fra start 

 Avklar forventninger, avtal framgangsmåte, mål, tidsplan settes og oppgaver fordeles 

 Kartlegge status - felles befaring med mange samarbeidspartnere – nyttig og effektivt 

 Benytt etablerte kanaler /fora som Ungdomsråd, barn og unge, borettslag, Midt i blinken, 

bibliotek, frivilligsentral  til informasjon, kontakt og distribusjon 

 En ting av gangen, så enkelt som mulig – vente med videreutvikling  

 

GJENNOMFØRING 

 Markedsfør/informer i forkant  

 Jobb bevisst og kontinuerlig med rekruttering gjennom ulike nettverk 

 Finn instruktør som er fin overfor målgruppen, faglig og ansvarsfull 

 Sikre medvirkning og god dialog underveis 

 Sikre gradering i opplæring, individuell oppfølging ut fra behov og jevnt oppmøte 

 En aktivitetsstasjon  bør være godt synlig, flere aktører i samarbeid gir mer liv i lokalet  

 Benytt bredt og godt samarbeid, velvillige og frivillige i regi av frivilligsentral  

 Forfølge utfordringer til bunns for å se løsning - bygge stein på stein- tålmodighet  

 Et behov kan dekkes av tiltaket senere uten å forvente alt i boks med en gang 

 En god pilot gir mange svar – evaluering - konkludering 

 Utredning alene er ok, la den være noe eget. Tiden er ikke alltid moden for realisering 

 La noe leve /utvikles videre – prøv ut flere ganger for å finne fleksible løsninger – det er ulike 

settinger – en klarere ikke tenke ut alt fra start. 

 Søk en form som en enkel og sosial med utvikling over tid og flere gjennomføringer,  

 Prøve ut i praksis, se bruken, steg for steg kan deler løse seg, oppnå opprinnelige mål 

 

VIDEREFØRING 

 I utvikling av et tiltak, kan ideer og løsninger ift annet tiltak framkomme 

 Støtt ungdom som tørr å være åpen og motivere andre 

 utdeling av brosjyrer og åpningsarrangement er med å spre nyheten og interessen 

 oppmuntre deltakere til opplæring for å bli instruktør/livredder  

 Fordel å være del av større prosjekt, mindre ressurskrevende - enhetlig preg 


