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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. 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. Tiltaket i denne rapporten er knyttet til delmål 2: Det
idrettslige og fysisk aktivitetstilbudet er utviklet til et større mangfold etter befolkningens
ønsker gjennom anlegg, arrangementer, fast tilbud og kurs.
I februar 2015 fikk prosjektleder for Aktive Saupstad kontakt med Grete Ulvesli. Hun har
mange års erfaring med opplæring av ulike innvandrergrupper i ”deltagelse og aktivitet” og
blitt kjent med ulike innvandrergrupper og enkeltpersoner fra Saupstad-Kolstad. Ulvesli har
tidligere hatt sykkelkurs for innvandrere (både kvinner og menn) for Enhet for
voksenopplæring (EVO). Aktive Saupstad sendte derfor en forespørsel til leder i Enhet for
legetjenester og smittevern om å benytte noe av hennes tid og kompetanse i utvikling og
gjennomføring av blant annet “Sykkelkurs for kvinner” som denne rapporten handler om.
1.2
Utgangspunkt for tiltaket
Ulvesli har ut fra sin erfaring inntrykk av at svært få innvandrerkvinner kan sykle. Det har
ikke vært vanlig eller tradisjon at kvinner i deres hjemland sykler. Mange innvandrerkvinner
bosatt i Norge ønsker å lære å sykle. Noen få lærte å sykle da de kom til asylmottak i Norge.
Kvinnene ønsker å sykle for å komme seg til butikken eller barnehagen (f eks City syd), for å
oppnå selvstendighet og være mer mobil i nærmiljøet. Flere kvinner med innvandrerbakgrunn
tar førerkort etter å ha vært bosatt en stund. For kvinner som ikke har førerkort, vil det å sykle
være det nærmeste de kommer å være mobil og selvstendig.
Å lære å sykle tar tid. Jo yngre en er, jo raskere går det å lære å sykle. Kvinner med tilnærmet
normal kroppsvekt kan oppleve det lettere å mestre sykling enn overvektige. Stor kroppsvekt
er større utfordring i sykling enn i for eksempel svømming. Motoriske ferdigheter spiller også
inn og varierer. Mange ulike ferdigheter skal læres. De skal koordinere hender, føtter, balanse
og oppmerksomhet samtidig. Det er fordel å være i rolige omgivelser ved opplæring. For mye
publikum og støy, kan forstyrre. Aktiviteten er etterspurt.
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1.3
Mål og målgruppe
TILTAKSMÅL
1. 15-20 kvinner har lært å sykle - blitt selvstendig og mobil som kvinne i eget nærmiljø.
2. Det er etablert egen sykkelgruppe for kvinner som mestrer å sykle en viss distanse
(sykkeltur).
MÅLGRUPPE
Innvandrerkvinner som bor i Saupstad/Kolstad og som er motivert til å lære å sykle.
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Planlegging av arbeidet

2.1
Organisering og forankring
Tiltakskoordinator: Grete Ulvesli, Enhet for Legetjenester og smittevern
Samarbeidspartnere: Julie Nordhagen, Byplanlegger / Arkitekt Byplankontoret, Prosjektleder
”byutvikling med sykkelbriller”
Øystein By Rise, rektor på Kolstad skole
Forankring:

Merete Mihle Hansen, Leder enhet for legetjenester og smittevern
Astri Heide Vaskinn, prosjektleder Aktive Saupstad

2.2
Finansiering
Miljøpakken bidrar med midler som vil dekke 6 sykler, hjelmer og låser. Lån av bod er gratis.
Vedlikehold og reparasjoner dekkes av enhet for legetjeneste og smittevern. Grete Ulvesli
bruker av sin tid som ansatt i Trondheim kommune til å koordinere og instruere på
sykkelkurs.
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 vil bli benyttet framgangsmåte som bygger teorier om Helsefremmende arbeid (Se
vedlegg 2 i Aktive Saupstads prosjektplan pr 17.9.2014). Her vektlegges positiv helse,
medvirkning og tverrsektorielt samarbeid. For å imøtekomme strategien om læring, vil det
parallelt med tiltaksutvikling være fokus på prosessen underveis.
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2.4
Evalueringsplan
Prosessevaluering:
Det ble planlagt at tiltakskoordinator ville observere, lytte og registrere det som deltakerne og
samarbeidspartnere uttrykker underveis. Spesielle hendelser og møter loggføres.
Sluttevaluering:
Det vil bli vurdert å utarbeide spørreskjema som deles ut ved avslutning av sykkelkurs.
2.5

Tidsplan
Vår/sommer 2016

Høst 2016

Vår 2017

Planlegge /forberede kurs
Kurs
Turgruppe
Evaluering/rapport
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Gjennomføring av arbeidet

3.1
Prosessen
Ulvesli hadde ansvar alene for organisering og gjennomføring av kurset og det kan være både
sårbart og tungt å stå alene med en oppgave. I grove trekk ble planen fulgt og forventningene
innfridd. Det som oppstod av utfordringer ble løst undervegs. Samarbeidet med både
Miljøpakken og Kolstad skole var positivt og effektivt. Det har vært krevende å få kontakt og
avtale med Syklistenes landsforbund for å gjennomføre et kurs for deltakerne.
Den største utfordringen har imidlertid vært at kurset gikk over lang tid. Deltakere kom og
gikk, oppmøte varierte og det kom stadig nye innom. Flere meldte seg på uten å møte opp.
Fysioterapeut på Leistad ungdomstilbud i Trondheim meldte på 2 personer til sykkelkurs. En
møtte opp, men sluttet raskt pga helseproblem.
Det har vært vanskelig å få kontakt med arrangør av trafikksikkerhetskurs. Ulvesli flere
ganger har kontaktet både Trygg Trafikk og Syklistenes landforbund uten respons. Våren
2017 lyktes det Vaskinn å få respons med Syklistenes Landsforbund våren 2017, men med
svar at de ikke kunne bidra. Dette har vært både tidkrevende og frustrerende.
3.2
Sikring av involvering
Ulvesli har på alle kurs en aktiv og åpen dialog med deltakerne. Oppfølging og
tilbakemeldinger gis individuelt ut fra hver enkelt sitt behov. Noen deltakere pleier å utveksle
med hverandre og støtte hverandre, noen har behov for å snakke med instruktør, mens andre
er godt motivert og selvhjulpen.
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3.3
Sykkelkurset
Kursperiode og tidspunkt
2015: Kurset foregikk hver uke på Saupstad/Kolstad for kvinner i et skjermet område fra mai.
På høsten varte kurset fra september til 10.11.2015 når de merket at frosten var kommet og
det ble glatt å sykle.
2016: Kurset startet 4.5.2016. Ramazan (fasten) var fra 7.juni til 6. juli. De fleste deltakerne
fastet og det ble pause på sykling i denne perioden. I juli var det ferietid, Ulvesli var borte
noen uker og flere deltakerne hadde ferie. På høsten startet kurset 18. august og varte til
2.11.2016.
De fleste deltagere var i jobb eller gikk på skole. Tidspunktet var derfor best mellom kl. 15 og
kl. 18. Deltakere hadde barn og familie som skulle koordineres.
Kursarena, utstyr og lagring
Julie Nordhagen deltok i planlegging i forkant og oppstart. Hun anbefalte et flatt område uten
trafikk som egnet seg for gjennomføring av kurs. Nordhagen skaffet midler fra miljøpakken
som dekket innkjøp av nye sykler. Øystein By Rise, rektor på Kolstad skole hjalp med å
skaffe en bod der syklene oppbevares hele året. Boden tilhører Kolstad skole og er ved siden
av sykkel-området. Ulvesli hadde kontakt med han i forbindelse med det praktiske rundt bruk
av boden.
Deltakelse
2015: Det var 5-6 deltagere. Kun en deltager bodde utenfor bydelen. Dette året hadde Ulvesli
fast sykkelgruppe på Heimdal med godt oppmøte (maks 15 deltagere).
2016: Det var 14 påmeldte fra start og 11 startet opp. 3 møtte opp 2 ganger og 11 kom jevnlig
i løpet av hele perioden. 1 av de 11 varslet i fra at hun måtte slutte pga skole/jobb.
Under fastetiden Ramazan var det lite oppmøte. De som likevel kom, hadde overskudd til å
sykle.
Oppmøte var svært varierende og gjorde det lite forutsigbart. Vår sommer og høst 2016 var
det 11 deltagere totalt. Noen var interesserte og meldte seg på, men mange møtte ikke opp.
Ulvesli jobbet derfor med å rekruttere nye kvinner, sendte tilbud hver uke og tok imot nye
deltagere underveis. Tilbudet gikk til kvinner som ønsket å delta og som hadde deltatt
tidligere. Flere ga ikke beskjed når de var syke eller sluttet. Noen var stabile, men det var mye
utskifting.
Halvparten av de 11 deltakerne bodde i bydelen. De andre kom med buss fra andre
nærområder. Noen deltakere hadde med seg barn som tok med seg egen sykkel. Noen kvinner
tok med seg venner på kurset.
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Ulvesli hentet flere sykler fra kurs hun holdt på Heimdal, slik at det ble 8 stk på
Saupstad/Kolstad. Hun sørget for at det ikke ble invitert for mange, slik at det ville ende opp
med for få sykler.
Kursinnhold
Sykkelkurset hadde fokus på deloppgaver og for å lære å sykle må en mestre følgende:
- Oppnå balanse, bruke pedal, bremse og gire
- Sitte på sykkel og få noe framdrift, mestre en kortere avstand på egen hånd.
- Løfte hodet og få oversikt der de sykler. Oppnå en viss grad av trygghet.
- Forstå trafikkregler som syklist
Det er 3 mestringsnivåer
- trinn 1: Sykler alene på et begrenset flatt område uten trafikk
- trinn 2: Sykler alene på et begrenset område flatt med noe trafikk
- trinn 3: Sykler alene på kupert område - gangveier i området

Kursdeltaker Nurcan øver her på deloppgaver innenfor trinn 1.
Gradering er viktig ved læring av å sykle. Å dele aktiviteten i ulike oppgaver og nivåer er
nødvendig. I starten jobber de kun med balansen. Når balansen mestres, legges det på nye
oppgaver. For mange oppgaver samtidig er krevende, derfor graderes aktiviteten. Å sykle og
samtidig løfte hodet er krevende i starten. Da er det nok å lære seg å sykle på flatt areal.
Ulvesli var aktiv i starten av opplæringen, gikk ved siden av deltakerne og viste teknikker for
å øve på balansen. Når de hadde funnet balansen og skulle bruke pedalen, trengte de råd og
støtte. Hun viste og gikk ved siden av tett på, slik at hvis de skulle falle, falt de mot henne.
Da de senere prøvde seg på bakker i nærområdet, var dette krevende. Dette var kun for de
som var kommet langt i prosessen. De fleste opplevde det skummelt å sykle nedover og tungt
å sykle oppover. De lærte underveis å bruke gir. Det var likevel krevende å sykle bratt og
7

bytte gir samtidig.
Motivasjon og det mentale spiller inn. Motoriske ferdigheter og mestring varierte veldig.
Noen øvde seg hjemme til neste gang.

Her diskuterer deltakerne Selwa og Asia hvordan de skulle mestre giringen.

Når giroppgaven er løst, kan de løfte hodet , prate og se seg om.
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Sykkelantrekk

Bildet viser sykkelantrekk med oppknyttet sidt skjørt og tights.

3.4
Trafikkopplæring
Ulvesli har flere ganger kontaktet Syklistenes landforbund med ønske om å arrangere kurs for
deltakerne. Ulvesli har også tidligere kontaktet Trygg Trafikk uten å få respons. Miljøpakken
har midler de kan bidra med. Tilsvarende har Vaskinn prøvd å kontakte de. Etter flere e-poster
våren 2017, kom det respons. De svarte at de ikke har noe særskilt kompetanse på
trafikksikkerhet her lokalt og sier videre:
”Vi har kompetanse på hva som skal til for at folk sykler, og erfarer at fokus på
trafikksikkerhet ofte skremmer folk fra å sykle. Trafikksikkerhet er spesialområdet til
Trygg Trafikk, de har ikke som oppgave å få folk ut av bilen og opp på sykkelen.”
Svaret fra Syklistenes landsforbund kunne tyde på at det var en missing link her. Vaskinn
kontaktet derfor Nordhagen om dette kunne vært noe for Miljøpakken i Trondheim i
samarbeid med Trygg trafikk. Hun videresendte e-post til reiserådgiverne våre her Roy-Inge
Sivertsen og Ingeborg Grønning med spørsmål om det jobbes noe med trafikksikkerhetskurs
for syklister hos dem. Dette må følges opp videre.
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3.5
Evaluering
Deltagelse
Oppmøte var for dårlig. Veldig mange melder interesse, men trekker seg eller møter ikke
opp. Mange ga ikke beskjed. Ulvesli uttrykker det slik: “De kommer når de vil og tar ikke
ansvar for egen deltagelse”. Erfaringene tilsier at man må regne med et fravær på 50 % og
tilbud kan derfor gis til mange fler. Hvis 10 er påmeldt, er det sannsynlig at 5 kommer.
Tilsvarende om tilbudet gikk til 50, ville kanskje 25 komme. Det er begrenset med sykler og
derfor er ikke tilbudet gitt til store grupper. Maks antall som kan delta var 8. Men hvis det
gikk flere grupper etter hverandre, f eks en hver time, kunne en ha mange flere deltakere.
Framover er det nødvendig med bedre struktur, ved å gi tilbudet til mange flere for å sikre at
kapasiteten på sykler blir utnyttet.
Utstyr
1 sykkel punkterte og Ulvesli byttet slange. Men den er ennå ikke i orden.
Hvor mange mestret hva?
År
Antall v/
kursstart
2015
6
2016
14
Sum
20

Ant.
v/kursslutt
5
11
16

Ant. mestret
trinn 3
3
3
6

Ant. mestret
trinn 2
5
5

Ant. mestret
trinn 1
2
3
5

2015: 3 kvinner lærte å sykle selvstendig i nærområdet. 2 kvinner var på nivå 1.
2016: 3 deltakere mestret trinn 3 hvorav 2 sykler selvstendig i trafikkert område. Disse to er
begge fra Sudan. En sykler til skolen og en sykler til barnehage og skole hver dag med
egenkjøpt el-sykkel. Dette ble presentert i et stort oppslag om henne i adresseavisa med
intervju og bildet.
Turgruppe
Da kun tre deltakere mestret trinn 3, har det ikke vært grunnlag til å etablere turgruppe. Det
bør være minimum 3-4 deltakere som er interessert for å starte turgruppe.
Deltakernes opplevelse
Ulvesli kontaktet deltakerne våren 2017 og spurte hvordan det stod til med
sykkelferdighetene. Svarene fra 3 deltakere utrykker mestringsglede og bredde i ferdighetene:
”… på kurset har jeg lært balanse, å bruke gir. Det var lett å lære å sykle på veien.
Det var også lett å bruke sykkelfelt. Jeg lærte balanse fort.
Min opplevelse var at det var moro å sykle, og jeg er veldig glad i å sykle spesielt om
våren og sommeren.
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Selv om det er vanskelig å sykle om vinteren, og det er svært glatt. Så har jeg utfordret
meg selv til å gjøre det. Jeg sykler fortsatt nesten hver dag. Jeg sykler hjemmefra til
barnehagen og til byen.”
I begynnelsen, da jeg syklet med sykkelvogn, måtte jeg konsentrert meg om veien.
Kurset var hyggelig og nyttig.”
En annen deltaker forteller:
"Jeg har lært så mye, balanse og pedalbruk. Å bremse er lett og pedalbruk er tungt.
Jeg gleder meg så mye.”
Og en tredje uttrykker blanding av mestringsglede og utrygghet, og kunne trolig hatt nytte av
lengre kurs:
”•jeg lært alt som balanse, pedalbruk og brems.
•jeg klarer meg å sykle selv på en trygd plass.
•ikke så lett for meg, men pedalbruk er bedre enn andre.
•å finne balanse er tungt.
• jeg opplever glad og var trivelig men redd.
•nei jeg sykler ikke nå pga redd og føler utrygg.
•kurset var trivelig.
•jeg har ikke noe nytt tanker men jeg synes kurset er god for ny begynner.”
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Konklusjon/resultat

4.1
Produktet
Ulvesli inviterte til sykkelkurs på Saupstad/Kolstad. Det foregikk ukentlig fra sen vår til utpå
høsten – antall ganger/uker? Deltakerne får låne sykkel som var lagret på Kolstad skole
mellom kursdagene. Opplæringen foregår gradert med deloppgaver og ulike trinn fra å sitte
og balansere på sykkelen til å mestre trinn 3 i kupert område med noe trafikk.
4.2
Måloppnåelse
Totalt har 6 kvinner lært seg å sykle selvstendig. 4 i nærområdet og 2 i trafikkert område.
Målet var at 15-20 kvinner og ble ikke nådd på grunn av ustabilt oppmøte og mye skifte av
deltagere.
Målet om å etablere turgruppe er ikke nådd. Det var for få som oppnådde nødvendig
mestringsgrad.
Trafikksikkerhetskurs har ikke blitt gjennomført ved rapportslutt.
4.3
Suksessfaktorer
Ut fra de som mestret trinn 3 er følgende vurdert som suksessfaktorer:
• Sterk motivasjon
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•
•
•
•

Jevnt oppmøte
Gradering i opplæring
Individuell oppfølging ut fra behov
Arena i nærheten av hjemsted

4.4
Regnskap
Midler gitt av Miljøpakken ”Byutvikling med sykkelbriller”
til sykler, hjelm og lås

Kr. 29 000

Bidrag ressurser/ egenandel – Trondheim kommune:
Kolstad skole, Byplankontoret, Enhet for legetjenester og smittevern og
inklusive sosiale utgifter og merkantil ressurs
Sum egenandel i Aktive Saupstad 1
Kr. 34 850
Sum egenandel til rapportskriving Enhet for legetjenester og smittevern Kr. 8 200
I tillegg deler av prosjektleders stilling/enhet for fysioterapitjenester
Kostnad sykkelkurs for kvinner

5

Kr.72 050

Anbefalinger / plan for videre drift

For å få større måloppnåelse gjennom sykkelkurs bør det tenkes igjennom hva og hvordan en
kan bidra til bedre oppmøte.
For å kunne gi tilbud til flere parallelt bør vurderes å ha f. eks flere kurs etter hverandre
samme dag. I tillegg bør vurderes om aktuelle personer kan spørres om å bidra frivillig i å
støtte andre deltakere i kurset.
Det må jobbes videre med en avtale for trafikksikkerhetskurs. Det må vurderes hvor mange
deltakere en bør ha for å gjennomføre kurs.
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6

Kontaktliste

Grete Ulvesli, Tlf. 911 12 533, e-post. Grete.Ulveslie@trondheim.kommune.no
Julie Elisabeth Nordhagen, Tlf: 93 83 97 76, e-post: Julie.norhagen@trondheim.kommune.no
Øystein By Ris, rektor Kolstad skole, Tlf: 72549802 kolstad-skole.postmottak@trondheim

Roy-Inge Sivertsen, telefon: 930 25 445 e-post: royinge.sivertsen@trondheim.kommune.no
Ingeborg Grønning Telefon: 932 23 578, e-post:
Ingeborg.gronning@trondheim.kommune.no
Richard Lodden Sanders, leder for Syklistenes Landsforening i Trondheim,
Tlf. 930 58 954, e-post: cycleanders@gmail.com / Richard.Sanders@sintef.no
Knut Ove Børseth tlf 48 10 10 00 e-post: borseth@tryggtrafikk.no
Merete Mihle Hansen, tlf. 95263185, e-post: merete-mihle.hansen@trondheim.kommune.no
Astri Heide Vaskinn, Tlf. 91666559, e-post: astri-heide.vaskinn@trondheim.kommune.no
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bilde : Zeineb og Gizem viser mestringsglede og sosialt fellesskap på sykkel i kveldsmørke.
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Trondheim kommune
Enhet for fysioterapitjenester
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
www.trondheim.kommune.no
M1125 • Desember 2017
Kommunikasjonsenheten

