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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn    
Områdeløft Saupstad-Kolstad 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 trekkes inn i prosjektet ved behov. 
 
Områdeløft Saupstad-Kolstad skal i perioden 2014-2017, gjennom delprosjektet Aktive 
Saupstad, 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.  

Gjennom Områdeløftets forprosjekt har befolkningen uttrykt ønske om å lære seg og 
beherske ulike aktiviteter, blant annet svømming. Programledelsen så det naturlig at Aktive 
Saupstad som ble etablert våren 2014, tok ansvar for dette tiltaket. I november 2014 tok 
Hasselø ved Dialogsenteret kontakt.  Han hadde flere ganger fått innspill på at damer ønsket 
svømmetilbud. Tilbudet var drevet tidligere og var meget populært. Hasselø ønsket en 
vurdering av mulighetene for å etablere faste tider for kvinner i Husebybadet; et tilbud noen 
timer en dag pr uke med normale billettpriser. Det var viktig at dette ikke blir lansert som et 
gratistilbud.  Han oppgav navneliste på sentrale kvinner i ulike innvandregrupper. 
Kartlegging av status og planlegging ble igangsatt november 2014. 

 

1.2 Utgangspunkt for tiltaket 
Prosjektleder for Aktive Saupstad tok kontakt med Saupstad frivilligsentral november 2014. 
De kjente godt til tiltaket og hadde flere navn som kunne kontaktes. I desember ble blant 
annet Emel T. Øzcan kontaktet.  Hun kjente tiltaket og ønsket å være med å diskutere videre. 

Det finnes flere kvinnegrupper i bydelen, blant annet kurdisk tyrkisk gruppe og kurdisk 
irakisk gruppe. Saupstad frivilligsentral har ønsket å forene de ulike grupperingene og 
igangsatt en felles gruppe som heter Kvinner Sammen. I møte med Naima Zengana, en av 
talskvinnene i Kvinner sammen, januar 2015, kom det fram at de har søkt midler for å leie 
Husebybadet flere ganger. De avventet nå svar på søknad før de kunne starte nye fellestimer 
i Husebybadet. Kostnaden var kr. 6.000 for å dekke leie av 5 timer (2 + 2 + 1 time) på 3 
lørdager. Det var et sterkt ønske og behov om svømming fra disse kvinnegruppene. I timene 
de leide, var kvinner og barn sammen, og det kunne være opptil 80 personer tilstede. Det 
kom også fram at et fåtall av kvinnene kunne svømme. Dette gav inntrykk av stor risiko. Det 
ble avtalt at prosjektleder Vaskinn skulle stille på neste møte i Kvinner sammen. 
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I møte med Kvinner sammen februar bekreftet mange av kvinnene at de opplevde det 
uoversiktlig og utrygt. Noen hadde opplevd nestenulykker. Det kom også fram at de syntes 
det var få leietimer. De kjente ikke til reglene ved leie ift å ha med mat, klesdrakt, dusjing og 
lignende. Konklusjonen ble at kvinnene ønsket kurs for seg uten barn til stede. De ønsket 
også et åpent tilbud bare for kvinner. 
 
 
1.3 Mål og målgruppe 
Hovedmålet til Aktive Saupstad:  
Bydelens ulike aldergrupper 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.  
 
Delmål 1: 15-20 voksne innvandrerkvinner i bydelen mestrer å være i vann og opplever 
trygghet. Dette vil kunne bidra til å forebygge drukning. 
Delmål 2: Det er lagt til rette for nye kurs og etablert ukentlig svømmetilbud for kvinner. 
 
Målgruppe  
Kvinner som ikke har deltatt på kurs tidligere og som ikke mestrer å svømme/ å være i vann. 
 

2 Planlegging av arbeidet 
 

2.1 Organisering og forankring 
Tiltaksgruppe 
Tiltakskoordinator  Grete Ulvesli 
Prosjektleder  Astri Heide Vaskinn 
Medarbeider   Naima Zengana. 
Medarbeider  Torborg Duesten, daglig leder Husebybadet 

Følgende personer har enkeltvis eller flere sammen blitt trukket inn ved behov: 
Enhetsleder  Merete Mihle Hansen 
Leder Bydrift  Ola Kviteng 
Dialogsenteret Alf Rune Hasselø 
Rådmannens fagstab Reza Monajemi  
 
I februar fikk Vaskinn kontakt med Grete Ulvesli. Hun hadde mange års erfaring med 
opplæring av ulike innvandrergrupper i ”deltagelse og aktivitet” og gjennom det blitt kjent 
med ulike innvandrergrupper og enkeltpersoner fra Saupstad-Kolstad. Med denne bakgrunn 
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kunne hun raskt se hva som var nødvendig og hvordan det burde løses. I tillegg kunne hun 
bidra positivt med å se tilbud i sammenheng med andre prosjekter og fange opp andre 
behov, ønsker og forslag befolkningen måtte ha. Det ble derfor sendt en forespørsel til leder 
i Enhet for legetjenester og smittevern om å benytte noe av hennes tid og kompetanse i 
utvikling og gjennomføring av tiltak. 
 

2.2 Finansiering 
Kostnader knyttet til svømmekurs dekkes av Aktive Saupstad.  
 
Innleie av instruktør fra svømmeklubb var beregnet til kr. 500 pr time og leie av timer i 
svømmehall av Trondheim kommune kostet Kr 1440 pr time. 
 
Det ble lagt inn en egenandel kr 400 pr deltager for å forplikte seg mer og sikre oppmøte. 
 

2.3 Metodisk tilnærming 
Alle tiltak innen Områdeløftet forplikter seg til å følge Områdeløftets strategier: Helhetlig og 
tverrsektoriell innsats, styrket sektoransvar/-forankring, langsiktig og varig innsats, lokal 
forankret innsats, fokus på ressurser og muligheter samt fokus på kompetanseutvikling og 
læring. Viser forøvrig til Aktive Saupstads prosjektavtale, prosjektplan og prosjektrapport 1.  
 

2.4 Evalueringsplan 
Loggføring skulle sikre læring gjennom hele prosessen. 
Planen var å gjennomføre en evaluering med spørreskjema ved slutten av hvert kurs.   
 

2.5 Tidsplan 
 Høst 14 Vår 15 Høst 15 Vår 16 Høst 16 
Planlegge, forberede kurs      
Kurs 1      
Kurs 2      
Forberede faste kurs      
Planlegging av åpent tilbud      
Oppstart åpent tilbud       
Oppstart faste kurs      
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3 Gjennomføring av arbeidet 
3.1 Prosessen 
Arbeidet har foregått gjennom en kontinuerlig prosess fra henvendelsen til avslutning og 
oppsatt tidsplan ble fulgt (se vedlegg 1). For å finne praktiske løsninger med bassengtid og 
instruktør, krevdes tid til kartlegging av muligheter. Da Ulvesli fikk ansvar for tiltaket, gikk 
det lettere. Hun hadde mye erfaring fra slike tiltak, men måtte gjøre seg mer kjent med 
Områdeløft, Saupstad – Kolstad og befolkningsgruppene der. Det gikk forholdsvis lang tid til 
planlegging og forberedelse av det første kurset (vedlegg 1). Form og effektiv struktur var 
dermed etablert og kurs 2 startet kort tid etter kurs 1. Ulvesli og Vaskinn har hatt jevnlig 
dialog og diskutert plan og utfordringer under hele prosessen. Til hver sak som oppstod, ble 
historien bak etterspurt og analysert. Dette har gitt erfaringer og kunnskap som har vært 
nyttig i vurdering av behov for å utforme best mulig tiltak. Det har vært hyppig kontakt og 
noen møter med innvandrergrupper og deres ledere i tillegg til Saupstad frivilligsentral, 
Husebybadet og et møte med leder av Bydrift. Tiltaket er tatt opp på prosjektgruppemøter i 
Aktive Saupstad for å få innspill undervegs.  

 
3.2 Oppstart av foreberedelse 
Som prosjektleder for Aktive Saupstad startet Vaskinn planlegging av arbeidet med å få tak i 
instruktør og finne ledig bassengtid. I feb. 15 ble Trondhjems svømme- og livredningsklubb 
kontaktet.  Bassengtimer i Trondheim er fordelt slik at Vestbyen idrettslag har sine 
treningstimer i Husebybadet og har ansvar for kursinstruktør her. Vestbyen IL hadde 
mulighet for å låne ut instruktør. Det ble videre søkt ledige timer i Husebybadet. Vedlegg 2 
viser åpningstider og timer for utleie på lørdag og søndag.  
 

3.3  Sikring av involvering  
Det har i hele prosessen vært fokus på å legge til rette for en god opplevelse og å skape 
trygghet for deltakerne.  Det ble bestemt at Ulvesli skulle delta på hele kurset, være tilstede i 
vannet og assistere svømmelærer for de som trengte mer trygghet og støtte. Det viste seg 
også nødvendig for å sikre at det kun var de som de påmeldte som fikk bli med på kurset. 
Ulvesli koordinerte tiltaket gjennom å være den faste kontaktpersonen for deltakerne, 
bindeledd mellom instruktør, Husebybadet og deltakere. Videre hadde hun oversikt over 
deltakere, sendte påminning og beskjeder via SMS før hver kursdag til alle deltakerne. 
Deltakerne brukte samme kanal for beskjeder og spørsmål tilbake til henne. Denne aktive og 
åpne dialogen ble valgt for å gjøre det lettere for deltakerne å komme med spontane 
tilbakemeldinger og synspunkter.   
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3.4 Svømmekursene 
Ulvesli forberedte og fulgte opp gjennomføring av 2 kurs.  Sommeren egner seg dårlig til kurs 
på grunn av ramadan i juni og at mange drar på ferie i juli. 12 ukentlig timer i svømmehallen 
ble bestilt til hvert kurs i Husebybadet. Kurs 1 var på søndager fra september til november 
2015 og kurs 2 fra februar til mai på lørdager i 2016.  
 
Irja Gravdahl var instruktør på kurs 1 og Marta Eide på kurs  2. Begge har nå avsluttet jobben 
i TSLK pga studier. Instruktører ble kontaktet direkte av Ulvesli da hun var godt kjent med 
disse fra tidligere kurssamarbeid.  
 
 

                                 
 

3.5 Deltagelse 
Innbydelse ble laget (vedlegg 2) og tilbudet gikk til følgende 2 kvinnegrupper via deres 
kontaktperson: tyrkisk kurdisk kvinnegruppe (kontaktperson Emel T. Øzcan) og irakisk 
kurdisk kvinnegruppe (kontaktperson Naima Zengana, som også er med i Kvinner Sammen). 
Interesserte meldte seg på til leder for gruppene. Kurset var populært og listen ble fort full. 
De som ikke hadde vært på kurs tidligere, ble prioritert. Ulvesli gikk derfor igjennom 
navnelistene for å sikre at dette ble ivaretatt. 
 
12 kvinner var påmeldt til kurs 1, en trakk seg. 15 kvinner var påmeldt til kurs 2, en trakk seg 
og en ny ble tatt inn. Totalt var det 26 kvinner som deltok på nybegynnerkurs. 

Oppmøtet varierte på kurs 1, mens det var godt oppmøte på kurs 2. Erfaring tilsier at en må 
regne med noe fravær på slike kurs pga sykdom, menstruasjon, barnepass og annet.   

Ved avslutning av kurset fortalte alle kvinnene at de var svært fornøyd med kurset og 
instruktør/lærer fikk mye ros. Ulvesli oppfattet at kvinnene ikke syntes de nådde sine egne 
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mål. De ønsket seg bedre ferdigheter i vann og en større grad av mestring enn de oppnådde. 
Mange opplevde en time for kort, og ville ikke ut av vannet. Alle gav derfor uttrykk for at de 
ønsket flere timer. Her er noen utsagn: 
 

”jeg klarer ikke svømme uten brett, kan du gi meg flere timer” 
”12 uker er ikke nok, vi trenger flere timer” 
”Kan du være så snill, snakke med kommunen så vi kan få flere timer” 

 

                            

 

3.6 Trygghet i vann ved leie av bassenget. 
Trygghet i vann oppleves når en behersker å flyte og svømme. Men i åpne tilbud er det alltid 
noen som ikke kan svømme.  Å vite at en kan bli hjulpet ved behov, er en annen side av 
tryggheten. En del innvandrere har ikke erfaring med å være i vann, og derved ikke 
kjennskap til faren med vann. En tredje side er at mange innvandrekvinner ønsker å svømme 
uten menn til stede. Her presenteres noen historier som beskriver dette, og hvordan det er 
tenkt løst for å forebygge ulykker og gi bedre trygghetsfølelse for alle parter. 
 
Mange badende og få svømmedyktig 
I utgangspunktet for tiltaket hørte Vaskinn om risikoen med at mange kvinner og barn 
tilstede i leide timer. Ulvesli hadde fått tilsvarende tilbakemelding fra en tidigere badevakt 
og ulike kvinnegrupper.  Juli 2015 ble det sendt en melding i avvikssystemet i Trondheim 
kommune til Bydrift via Enhet for fysioterapitjenesten som er prosjektlederes enhet.  
Spørsmålet til Husebybadet var om det kan kunne lages rutiner hvor sikkerheten for disse 
leietakere ivaretas bedre. Husebybadet svarte raskt med iversetting av tiltak gjennom å 
identifisere kontaktpersoner, styrke bemanningen og avvise overtallige. De badene skulle bli 
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informert om at maks antall er 60. 
 
Utover høsten merket Ulvesli at tryggheten fortsatt ikke var tilfredsstillende. November 
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men at reglene måtte gjøres mer kjent.  
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kvinnegrupper som leide i Husebybadet, Duesten, Ulvesli og Vaskinn.  På møtet ble 
”Leieavtale Husebybadet” (vedlegg 4) gjennomgått. Leieavtalen inneholder skjema for 
leieavtale, instruks for leietakere av Husebybadet på helg og ordensregler for Husebybadet.  
Når en leier time i Husebybadet gir vanligvis daglig leder på Husebybadet ut skjema som 
leietaker skal fylles ut. Det må sikres at dette blir gjort. Faktura sendes i posten.  
 
Følgende punkt i instruksen var viet ekstra oppmerksomhet:  
 En gruppe kan bestå av maks 60 personer  
 Husebybadet stiller med 1 badevakt.  
 Leietaker er selv ansvarlig for å stille med en voksen pr. 15 barn som bader. Leietakers 

egne vakter trenger ikke ha livredningskurs, men må være oppmerksom og si fra til 
Husebybadets vakt hvis noe skjer.  

 
Mannlige vakter 
Siste tema på møtet med kvinnegruppene var ”Mannlig vakter”. Kvinnene ønsket i 
utgangspunktet kvinnelige vakter. Duesten orienterte om at Husebybadet hadde kun 2 
kvinnelige vakter og at det derved var vanskelig å sette opp turnus med å ta hensyn til 
vaktenes kjønn.  Et annet moment var at en vakt ikke kan stå lenge avgangen for å beholde 
nødvendig konsentrasjon og styrke sikkerheten.  
 
Det ble drøftet andre løsninger som at kvinnegruppene kunne leie egne kvinnelige vakter 
eller at de kunne skaffe seg heldekkende badedrakt. Noen av kvinnene hadde slik badedrakt 
selv og kunne formidle kjøp. Kvinnene hadde tydelig ulik holdning til tema. Det var ingen 
kommentarer på at hallen har et stort vindu med innsyn. 
 
Gjennomgang av regler bidro positivt og skapte mer trygghet hos kvinnene. Det blir derfor 
viktig framover å bruke litt tid på å gå igjennom leieregler ved utleie spesielt til 
innvandregrupper.   
 
En annen episode fra et kurs bør nevnes:  
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I forkant av en kurstime var deltakerne og Ulvesli i garderoben for å skifte. Samtidig så de en 
mannlig vakt som befant seg i dusjene for å vaske. Deltakere på kurset, lærer og Ulvesli 
opplevde dette ubehagelig.  De tenkte at når en benytter garderobe for kvinner, forventer 
de fleste også norske badegjester å være trygg på ikke å møte menn i dusjene. Dette var kun 
en hendelse og et uheldig unntak. Det ønskes at Husebybadet påser at dette ikke skje igjen. 
 

3.8 Evaluering 
Evalueringen består svar på spørreskjema, innspill fra Dialogsenteret og programledelsen. 
 
Spørreskjema: 
Spørreskjema ble utarbeidet i samarbeid med Esikt v/rådgiver Randi Lie-Pedersen, og ble 
utprøvd til kurs 1. Etter kurs 1 ble det delt ut 11 skjema og 7 ble innlevert. Det var ønskelig 
med flere svar. Av svarene så en at noen spørsmål ikke var forstått godt nok eller var 
missforstått. Disse spørsmålene ble derfor omarbeidet før de ble brukt til kurs 2 (vedlegg 5). 
 
Etter kurs 2 ble skjemaene delt ut etter nest siste kursdag og Ulvesli fulgte tett opp for å få 
inn skjema fra alle. Etter kurs 2 ble det delt ut 14 skjema (en var ikke til stede ved utdeling) 
og 12 leverte svar. Det er svarene fra kurs 2 som summeres under. 
 
Svar på spørreskjemaene: 
Svarene til hvert spørsmål vises i figurer i vedlegg 6. I teksten i dette kapittelet er svarene 
sammenstilt i temakategorier og analysert: 
 
Ferdighetsutvikling 
Alle 12 svarte helt eller delvis enig i at de deltok for å lære å være i vann.  9 var helt eller 
delvis enig i at de kan dykke under vann og at de kan svømme crawl. 6 sa helt eller delvis at 
de kan flyte uten hjelp og at de kan hjelpe andre.  
 
At kun halvparten av deltakerne svarer at de kan flyte uten hjelp, synes lite. Da noen 
uttrykker at de fortsatt trenger flytebrett, er det forståelig at de ikke føler seg trygg nok til å 
hjelpe andre. Ulvesli syntes dette stemte dårlig med det hun hadde sett. Det kan også være 
en misstolkning av begreper i spørsmålet. En gjennomgang av spørsmålene sammen med 
deltakerne, kunne kanskje sikret bedre forståelse av spørsmålene. 

 
Da kun 5 svarte at de var vant til vann/svømming fra tidligere, er det forståelig at det er sprik 
i hvor langt de kom i ferdighetsutviklingen i løpet av kurset. Dette vil også trolig ha 
innvirkning på tryggheten de føler etter kurset. At noen derved uttrykker at de har behov for 
flere timer enn andre, er også forståelig.   
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Mer aktiv i hverdagen 
Alle 12 var helt eller delvis enig i at de deltok på kurset for å bli mer aktiv i hverdagen.  6 sa 
helt eller delvis at deltagelsen i svømmekurs hadde ført til at de hadde startet med annen 
fysisk aktivitet og 9 var helt eller delvis enig i at de etter kurset ønsket å delta i andre 
organiserte tilbud. 2 har skrevet eksempel på trening de deltok i utenom svømming.  
 
At halvparten hadde blitt mer aktiv i hverdagen, må tolkes som godt resultat og i tillegg at 9 
av deltakerne var mer motivert til å delta i ulike aktiviteter vitner om et potensial. Det hadde 
vært interessant å gå videre på dette. Hatt en samtale med deltakerne om hva de ønsket, 
hva de kjente til av aktivitet, hva som skal til for at de fortsatte den gode prosessen. 
 
Siden det er svømmeaktiviteten de har lært, er forståelig at 10 var helt eller delvis enig i at 
de ville fortsette å svømme i offentlig bad. Siden de fleste 7 svarer at de er helt eller delvis 
enig i at det er for dyrt og at de ikke vil i offentlig bad pga at det er menn der, bør en vurdere 
hva som kan gjøres annerledes.   
 
Det er viktig at de informeres om tilbud som er gunstig ift pris. At det er menn til stede i 
samme rom, er tydelig et hinder for noen, men ikke alle. Noen av deltagerne har bodd lenge 
i Norge, og noen er 2.generasjons innvandrere. Det ser ut som de fleste tilpasser seg norsk 
kultur med tiden.  
 
Det sosiale med kursdeltagelse 
Å komme i kontakt med andre innvandrerkvinner var et av motivene for deltagelse på 
svømmekurs for kun 2. Men 10 var helt eller delvis enig i at de hadde fått nye venner. Dette 
viser at svømmekurset kan være en sosial arena for nettverksbygging. 
 
Helsefremmende og forebyggende effekt 
8 svarte helt eller delvis at de hadde mindre kroppslige plager etter kurset, og 11 var helt 
eller delvis enig i at kurset har bidratt til at de glemmer sine bekymringer. Videre var 11 helt 
eller delvis enig i at de var blitt en tryggere kvinne nå enn tidligere. Disse svarene tyder på 
kvinnene opplever både en fysisk, psykisk og sosial bedring av helsen. 

 
Oppdragsgivers innspill til resultatene. 
Etter kurs 2 ble det avholdt et møte med Monajemi og Hasselø på Dialogsenteret, Ulvesli og 
Vaskinn. Monajemi og Hasselø var begeistret for gjennomføringen av tiltaket og spesielt at 
det ble gjennomført evaluering slik at kvinnenes opplevelse og meninger kom fram. De 
anbefalte flere kurs og gjerne med flere timer pr kurs, da flere kvinner tydelig trengte det. 
Det blir viktig å finne økonomisk støtte slik at en ikke trenger å øke egenandelen.  
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Videre frarådet å ha eget opplegg for kvinner.  Å ha eget opplegg for kvinner var noe 
Dialogsenteret ønsket fra start, men dette gikk de nå bort fra. Begrunnelsen var at det skjer 
en utvikling i de landene kvinnene kommer fra, og det blir som å gå mange år tilbake med å 
legge til rette for eget kvinnetilbud. Kvinnene har selv et valg om å benytte de mulighetene 
som finnes i her i Trondheim.  Dialogsenteret anbefalte framover å tenke tilbud for 
innvandrergrupper fra hele byen og ikke spesielt Saupstad-Kolstad. 
 
Områdeløftets programledelsens innspill  
Prosjektkoordinator Lene Markussen løftet spørsmålet om kostnadene ved å leie basseng til 
svømmekursene. Andre basseng i byen er bydelsbasseng og kan leies gratis i tråd med gratis 
halleie. Husebybadet er et offentlig bad for hele befolkningen og har derved timepris ved 
utleie. Dette er meget uheldig og urettferdig for Saupstad - Kolstad som bydel hvor mange 
må velge vekk aktiviteter som koster mye. Programkoordinator ønsket å følge opp tema og 
rådgiver Salin i Idrett og næring støttet dette.  
 

4 Konklusjon/resultat   
4.1 Produktet  
Det er gjennomført 2 svømmekurs for innvandrerkvinner fra Saupstad-Kolstad 2015-2016.  
26 har deltatt og det var stor etterspørsel.. Kursene varte en gang i uken i 12 uker og noen 
trenger flere timer. Lørdag og søndag, høst og vår er beste periode å holde kurs. Deltakerne 
har betalt egenandel. At tilbudet har foregått i Husebybadet i deltakernes nærmiljø, synes 
viktig. Deltakerne har blitt fulgt opp tett ift påminning og kanal for kommunikasjon og det 
har vært godt oppmøte. Deltakerne på kurs 2 har svart på evalueringsskjema 

Det er fortsatt anledning for privatpersoner / gruppe til å leie basseng i Husebybadet. For å 
øke trygghet og forebygge ulykker, er Instruks for leietakere gjennomgått med 
innvandregruppene. Likeledes er det tatt opp og avklart at badevakter kan være menn. 

Det blir ikke lagt til rette for et åpent tilbud for kun kvinner.  

 

4.2 Måloppnåelse  
Alle mål vurderes til høy måloppnåelse: 

Ad hovedmål:  
 Kursdeltakerne har gjennom kurset og fått ferdigheter og motivasjon som gir dem 

reel mulighet til å være fysisk aktiv i attraktive omgivelser. Husebybadet har tilbud 
som er gunstig ift pris. 



                                                                                                                                              
 

12 
 

Videre frarådet å ha eget opplegg for kvinner.  Å ha eget opplegg for kvinner var noe 
Dialogsenteret ønsket fra start, men dette gikk de nå bort fra. Begrunnelsen var at det skjer 
en utvikling i de landene kvinnene kommer fra, og det blir som å gå mange år tilbake med å 
legge til rette for eget kvinnetilbud. Kvinnene har selv et valg om å benytte de mulighetene 
som finnes i her i Trondheim.  Dialogsenteret anbefalte framover å tenke tilbud for 
innvandrergrupper fra hele byen og ikke spesielt Saupstad-Kolstad. 
 
Områdeløftets programledelsens innspill  
Prosjektkoordinator Lene Markussen løftet spørsmålet om kostnadene ved å leie basseng til 
svømmekursene. Andre basseng i byen er bydelsbasseng og kan leies gratis i tråd med gratis 
halleie. Husebybadet er et offentlig bad for hele befolkningen og har derved timepris ved 
utleie. Dette er meget uheldig og urettferdig for Saupstad - Kolstad som bydel hvor mange 
må velge vekk aktiviteter som koster mye. Programkoordinator ønsket å følge opp tema og 
rådgiver Salin i Idrett og næring støttet dette.  
 

4 Konklusjon/resultat   
4.1 Produktet  
Det er gjennomført 2 svømmekurs for innvandrerkvinner fra Saupstad-Kolstad 2015-2016.  
26 har deltatt og det var stor etterspørsel.. Kursene varte en gang i uken i 12 uker og noen 
trenger flere timer. Lørdag og søndag, høst og vår er beste periode å holde kurs. Deltakerne 
har betalt egenandel. At tilbudet har foregått i Husebybadet i deltakernes nærmiljø, synes 
viktig. Deltakerne har blitt fulgt opp tett ift påminning og kanal for kommunikasjon og det 
har vært godt oppmøte. Deltakerne på kurs 2 har svart på evalueringsskjema 

Det er fortsatt anledning for privatpersoner / gruppe til å leie basseng i Husebybadet. For å 
øke trygghet og forebygge ulykker, er Instruks for leietakere gjennomgått med 
innvandregruppene. Likeledes er det tatt opp og avklart at badevakter kan være menn. 

Det blir ikke lagt til rette for et åpent tilbud for kun kvinner.  

 

4.2 Måloppnåelse  
Alle mål vurderes til høy måloppnåelse: 

Ad hovedmål:  
 Kursdeltakerne har gjennom kurset og fått ferdigheter og motivasjon som gir dem 

reel mulighet til å være fysisk aktiv i attraktive omgivelser. Husebybadet har tilbud 
som er gunstig ift pris. 

                                                                                                                                              
 

13 
 

 Det har vært bred deltakelse i utvikling av tiltaket gjennom tovegs kommunikasjon 
med deltakere undervegs, i informasjon og drøftingsmøte.  

Ad delmål 
 Det er totalt 26 kvinner som har deltatt på de 2 kursene og i kurs 2 var det 9 som 

svarte at de mestret å være i vann og opplevde trygghet. Tilsvarende tall var fra kurs 
1. Målet med 15 – 20 kvinner er derved nådd.  

 Målet om å legge til rette for ukentlig svømmetilbud for kvinner er strøket av 
Dialogsenteret og Rådmannens fagstab. 

Ut fra kursdeltakernes svar har det oppnådd tilleggsgevinster som vitner om at 
svømmekursene har helsefremmende og forebyggende effekt. 
 

4.3 Suksessfaktorer 
Gjennomføring av kursene og erfaring undervegs i prosessen har gitt oss følgende momenter 
som vi tror har vært medvirkende til at det har vært et vellykket tiltak. 
 Attraktiv og verdsatt aktivitet  
 Motiverte innvandrerkvinner  
 Det foregår i deltakernes nærmiljø 
 Medvirkning og god dialog underveis 
 Forståelse av deltakernes kultur og tankesett 
 Tett oppfølging 
 Lav egenandel 

 

4.4 Regnskap 
2015       Inntekt    Utgift 
Instruktør kr 500 pr time + hjelper =       Kr   8.440 
Leie av bassengtimer Kr 1440 pr time (12g)       Kr 17.280 
Egenandel kr 400 x 9/11 deltakere betalt p.t.  Kr 3.600________________________ 
Sum kostnad kurs 1       Kr 25.720 
2016 
Instruktør kr 500 pr time + hjelper =       Kr   9.520 
Leie av bassengtimer Kr 1440 pr time (12g)       Kr 17.280 
Leie basseng kr 1440 pr time 4 g (regnskap AS2)     kr.  5.760 
Egenandel kvinnekurs kr 400 x 15 deltakere   Kr   6.000________________________ 
Sum kostnad kurs 2       Kr 26.800  Kr.48.680 
 
Ressurser Trondheim kom. inkl. sos.utg. + merkantil ressurs: Enhet for legetjenester og 
smittevern, Enhet for fysioterapitjenester, og andre kommunale aktører           Kr. 178.888 
Tiltaket Svømmetilbud for kvinner kostet                                                                   Kr. 227.568 
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I tillegg bør nevnes: Frivilligsentralen og frivillige personer  

                                    

 

5 Anbefalinger / plan for videre drift  
 
Fra høst 2016 vil nybegynner og videregående kurs i svømming for innvandrerkvinner 
videreføres og administreres av Enhet for legetjenester og smittevern hvor Ulvesli er ansatt. 
Det vil parallelt bli søkt om støtte til kursene i aktuelle kanaler. uten økonomisk eller annet 
bidrag fra Områdeløft /Aktive Saupstad.  

Av de som holder svømmekurs, er det få som har erfaring med innvandrerkvinner. Det bør 
derfor vurderes hvordan Ulveslis erfaring kan gis andre, så dette ikke er så sårbart.  

Ved utleie av timer for innvandrergrupper anbefales Husebybadet å sikre at Leieavtalen er 
forstått.  
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Det vil ikke bli lagt til rette for eget tilbud kun for kvinner. Ved fullført kurs bør deltakerne 
informeres gjerne i dialogform om åpne tilbud som finnes i Trondheim og hva som ellers skal 
til for at de skal kunne holde seg fysisk aktiv i hverdagen.  

6  Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Arbeidsprosessen 
Vedlegg 2: Innbydelse til kurs 
Vedlegg 3: Åpningstideri Husebybadet og ordensregler 
Vedlegg 4: Skjema for leie av basseng 
Vedlegg 5: Spørreskjema 
Vedlegg 6: Svar på spørreskjema 
Vedlegg 7: Kontaktliste  
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VEDLEGG 1 Arbeidsprosessen 
 
 2014 2015 2016 
 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Innspill fra Dialogsenteret                     
Kontakt med frivilligsentralen                     
Kontakt med navngitte kvinner                     
Møte med Naima                     
Kontakt med Husebybadet                     
Kontakt med Vestbyen Idrettslag                     
På møte i Kvinner sammen                     
Kontakt med Grete Ulvesli                     
Info om søknad av midler                     
Avviksmelding sendt - behandlet                     
Datoavtale med Husebybadet                      
Sendt invitasjon til kurs                     
Kurs 1 gjennomføres                     
Bekymringsmelding sendt                     
Møte med bydrift                     
Møte m/kvinnene, Husebybadet                     
Kurs 2 utlysning - gjennomføres                     
Evaluering                       
rapportskriving                     
 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
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VEDLEGG 2 Innbydelse til kurs 

 
Nybegynnerkurs i svømming for kvinner som bor i Saupstad /Kolstad bydel. 
 
Sted:        Husebybadet 
Tid:           oppstart 05.09 og 12 uker framover, hver lørdag.  
                  Oppmøte 16.40 første gangen. 
                  Ta med badetøy, alle må dusje før de går i vannet. 
                  Varighet 1 time hver gang kl 17 - 18. 
Pris:          kr 400 (betales til egen konto) 
Krav:        kurset er for kvinner som ikke kan svømme, de som melder seg på, 
                 men kan svømme, blir tatt ut av kurset med en gang. De som går på kurs på 
Byåsen fra før, 
                 eller har gått på kurs hos Grete, får ikke delta her. 
Aldersgrense:     18 år.    Det er ikke mulig å ta med seg barn, møte opp alene. 
 
Påmelding innen 14.08. til Grete, gjerne på mail. 
Spørsmål 15.08 til 02.09, ta kontakt med Astri Vaskinn. 
Jeg er bortreist da. De som får plass får beskjed 04.09. 
 
Hilsen Grete Ulvesli 
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VEDLEGG 3: Åpningstider for Husebybadet 

Ordinær publikumsbading  mandag, onsdag, fredag: kl 15.00-20.00 
Tirsdag og torsdag: kl 15.00-17.30 og 19.30-22.30 
Lørdag og søndag: kl 10.00-16.00\ 

Morgenbading    Alle hverdager: kl 06.30-08.30 

Trimsvømming voksne (45 kr)  Alle hverdager kl 14.00-15.00 

 
Vanngym   tirsdag og torsdag kl 14.15 - 15.00  

(billettsalg og inngang fra 14.00) 
 

Babysvømming   mandag, onsdag og fredag kl 14.15-15.00*  

(billettsalg og inngang fra kl 14.00) 
*Babysvømmingen er med instruktør, og man trenger ikke melde seg på. Babysvømming koster 85 kroner for voksen og 45 kroner for baby.  

Vestbyen IL treningstider 

Utleietider:  

Oppdatert 22.10.2014.   

Tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag Lørdag Søndag 
6.30-8.30        
        
8.30-9.00        
09-10        
10 - 11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16.        
16.30-17        
17-17.30        
17.30-18   
18-19        
19-19.30        
19.30-20      
20-21.30        
21.30-22        
22-22.30        
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Vedlegg 4: Skjema for leie av basseng 

Leieavtale Husebybadet 

Denne leieavtalen utferdiges i to eksemplarer hvorav begge partene beholder hvert sitt eksemplar. 

 Ansvarlig leietaker plikter å følge instrukser (vedlegg 1) og ordensregler (vedlegg 2). 
 Leiekostnaden er i henhold til vedtatt kommunal utleiepris og faktureres i etterkant av leien. 

Avbestilling senere enn en uke før leietidspunktet, blir fakturert med full pris. 
 

Organisasjon/n
avn ansvarlig 
leietaker 

Telefonnr. 

 Faktura-
adresse 

 

 

Tidspunkt for 
leie 

 Antall 
deltakere 

 

 

For leietaker For Husebybadet 
Dato: 

Sign: 

Dato: 

Sign: 

 

 

 

Instruks for leietakere av Husebybadet på helg     Vedlegg 1 

1. Leietager har adgang til garderober og svømmehall tidligst 15 minutter før 
treningen/badingen begynner. 

2. Leder/trener har ansvar for at ordensreglene blir fulgt 
3. Maks antall bedegjester i en gruppe er 60 stk. 
4. Husebybadet stiller med en (1) stk. badevakt. Leietaker er selv ansvarlig for å stille 

med en voksen pr 15 barn som bader 
 
 
 

Side 1 av 2 
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Ordensregler for Husebybadet      Vedlegg 2 
 
Hygiene 

1. Vask det med såpe, uten badetøy, før du går inn i svømmehall eller badstu. 
2. Spytting eller annen forurensing skal ikke forekomme. 
3. Forpleie og barbering er ikke tillatt. 
4. Vis hensyn ved bruk av parfyme i garderoben. 
5. Personer med smittsomme sykdommer, åpne sår eller bandasje har ikke adgang til 

svømmehallen. 
 
Sikkerhet i garderoben 

1. Du har selv ansvar for verdisaker, klær og annet utstyr i garderobene. 
 
Sikkerhet i svømmehallen 

1. Våte gulv blir glatte. Gå forsiktig. 
2. Ikke svømmedyktige må bruke øvelsesbassenget (dybde 0.9 m – 1.5 m). 
3. Personer med hjerte-/ og blodomløpsproblemer, diabetikere og gravide bør ikke 

bruke boblebadet. 
4. Stuping på grunne deler av bassengene og fra idrettsbassengets langsider er kun 

tillatt ved organisert aktivitet. 
5. Bruk av snorkel er kun tillatt ved organisert aktivitet. 
6. Svøm ikke under eller foran stupebrett. 
7. Vis hensyn til andre badegjester. 

 
Sanksjoner 

1. Overtredelse av ordensreglene og skader som oppstår ved uforsiktig behandling av bygning, 
inventar og utstyr kan medføre bortvisning fra anlegget og erstatningsansvar. 

 
 
 
Takk for samarbeidet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Side 2 av 2 



                                                                                                                                              
 

20 
 

Ordensregler for Husebybadet      Vedlegg 2 
 
Hygiene 

1. Vask det med såpe, uten badetøy, før du går inn i svømmehall eller badstu. 
2. Spytting eller annen forurensing skal ikke forekomme. 
3. Forpleie og barbering er ikke tillatt. 
4. Vis hensyn ved bruk av parfyme i garderoben. 
5. Personer med smittsomme sykdommer, åpne sår eller bandasje har ikke adgang til 

svømmehallen. 
 
Sikkerhet i garderoben 

1. Du har selv ansvar for verdisaker, klær og annet utstyr i garderobene. 
 
Sikkerhet i svømmehallen 

1. Våte gulv blir glatte. Gå forsiktig. 
2. Ikke svømmedyktige må bruke øvelsesbassenget (dybde 0.9 m – 1.5 m). 
3. Personer med hjerte-/ og blodomløpsproblemer, diabetikere og gravide bør ikke 

bruke boblebadet. 
4. Stuping på grunne deler av bassengene og fra idrettsbassengets langsider er kun 

tillatt ved organisert aktivitet. 
5. Bruk av snorkel er kun tillatt ved organisert aktivitet. 
6. Svøm ikke under eller foran stupebrett. 
7. Vis hensyn til andre badegjester. 

 
Sanksjoner 

1. Overtredelse av ordensreglene og skader som oppstår ved uforsiktig behandling av bygning, 
inventar og utstyr kan medføre bortvisning fra anlegget og erstatningsansvar. 

 
 
 
Takk for samarbeidet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Side 2 av 2 
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Vedlegg 5: Spørreskjema 

SPØRREUNDERSØKELSE FOR 

DELTAKERE PÅ SVØMMEKURS 

 
 

Hvem undersøkelsen omfatter:  

Alle deltakerne på nybegynnerkurs Husebyhallen våren 2016 

 

Denne undersøkelsen skal besvares uten navn (anonymt). Alle opplysninger 
behandles konfidensielt. 

  

 

 

Alder: yngre enn 20 år  20-25  26-30  31-35  36-40   eldre enn 40 år          

Hvilket land kommer du fra: …………………………………….. 

Jeg var vant med å være i vann/svømme før dette kurset: Ja             Nei  

 

  

 

Vi ønsker å vite i hvilken grad du er enig i påstandene som står nedenfor. Kryss av for 
det alternativet som best dekker din oppfatning.  

 

  Ikke             Delvis          Helt 

  enig                  enig               enig 

ÅRSAKEN TIL MIN DELTAKELSE PÅ KURSET                                                       

 

1. Jeg deltar på svømmekurs for komme  

      i kontakt med andre innvandrerkvinner ...............................                      
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2.  Jeg deltar på svømmekurset for å lære  

  å være i vann .......................................................................       

               

3.  Jeg deltar på svømmekurset for å bli mer  

      aktiv i min hverdag ................................................................      

 

  Ikke          Delvis          Helt 

  enig                enig                enig 

SVØMMEFERDIGHETER      

 

4. Etter deltakelse på kurset kan jeg nå  

      dykke under vann ..................................................................                                          

 

5.  Jeg kan nå svømme crawl i bassenget ...................................                                   

 

6.  Jeg kan flyte/gli i vann på magen, alene, uten hjelp  

  

 

7.  Jeg kan nå hjelpe andre/barn med svømming/bading ..........                                  
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  Ikke          Delvis          Helt 

  enig                enig                enig 

HELSEEFFEKT AV SVØMMEKURSET                                                      

 

8. Svømmekurset har ført til at jeg  

      har begynt med annen fysisk trening ...................................        

               

         gi eksempler: ……………………………………….. 

 

9. Svømmekurset har ført til at jeg har mindre  

      helseplager nå enn tidligere .................................................                             

 

10. Svømmekurset har hjulpet meg slik at jeg er en  

      tryggere kvinne nå enn tidligere ...........................................                             

 

11. Svømmekurset har ført til at jeg nå ønsker å delta  

      i andre organiserte tilbud (kino, konsert, møter mv) ...........                             

 

12. Svømmekurset har hjulpet meg slik til at jeg glemmer mine bekymringer  

 

                                                                                                                    

 

13. Svømmekurset har ført til at jeg har fått nye  

      venner ...................................................................................      
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  Ikke          Delvis          Helt 

  enig                enig                enig 

ETTER AVSLUTTET SVØMMEKURS                                                       

 

14. Etter avsluttet kurs vil jeg fortsette med svømming  

      i andre offentlige bad (Pirbadet, Husebybadet el. a.) ...........                      

 

15. Jeg vil ikke fortsette med svømming i offentlig bad   

  på grunn av kostnader (for dyrt for meg) ............................       

               

16. Jeg vil ikke fortsette med svømming i offentlige bad 

      da det er både kvinner og menn der ....................................      

    

   

 

 

 

  

  



                                                                                                                                              
 

24 
 

  Ikke          Delvis          Helt 

  enig                enig                enig 

ETTER AVSLUTTET SVØMMEKURS                                                       

 

14. Etter avsluttet kurs vil jeg fortsette med svømming  

      i andre offentlige bad (Pirbadet, Husebybadet el. a.) ...........                      

 

15. Jeg vil ikke fortsette med svømming i offentlig bad   

  på grunn av kostnader (for dyrt for meg) ............................       

               

16. Jeg vil ikke fortsette med svømming i offentlige bad 

      da det er både kvinner og menn der ....................................      
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VEDLEGG 6: resultater fra spørreskjema 
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Vedlegg 7: Kontaktliste  

Ola Kviteng Avdelingsleder bydrift, Trondheim bydrift. Administrasjon, Tlf: 91112931 

Torborg Duesten Driftsleder, Trondheim bydrift. IPS. Tlf: 91112140 

Kontaktperson for Husebybadet er Torborg Duesten, daglig leder  

Reza Monajemi, Rådgiver, Rådmannens fagstab Helse og Velferd tlf 95249998 

Grete Ulvesli, ergoterapeut, Enhet for legetjenester og smittevern, prosjektmedarbeider i 
Aktive Saupstad, tlf 91112533 

Astri Heide Vaskinn; FYSAK koordinator, Enhet for fysioterapitjenester, prosjektleder Aktive 
Saupstad, tlf 91666559 

 



Trondheim kommune
Enhet for fysioterapitjenester

Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

www.trondheim.kommune.no

M1125 • Desember 2017 
Kommunikasjonsenheten


