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1.0 Innledning 

1.1. Bakgrunn for rapporten 
 

Denne rapporten er en beskrivelse av Alvimhaugen skole og SFO som nærmiljøhus, med fokus på 
hvilken betydning tilbudet har for brukerne av nærmiljøhuset. 

Folkehelseloven som trådte i kraft 01.01.2012 pålegger kommunen et tydeligere ansvar for 
folkehelsen. Som et ledd i å implementere dette arbeidet i kommunene, er Østfold et av åtte fylker 
som deltar i et nasjonalt prosjekt om «Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn 
som fremmer folkehelse» (2015-2018) i regi av Helsedirektoratet. Sarpsborg er én av fire kommuner i 
Østfold og 42 på landsbasis som deltar i prosjektet. Dokumentasjonen av arbeidet ved Alvimhaugen 
skole og SFO er en del av dette prosjektet. 

 

1.1.1 Hovedmål og innsatsområder i Kommunedelplan folkehelse 2016-2027 
 

Sarpsborg kommune har følgende visjon: «Sarpsborg - der barn og unge lykkes». Det overordnede 
målet for folkehelsearbeidet i perioden 2016-2027 er: «Folkehelsen og levekårene skal bedres og 
levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom tilrettelegging og mobilisering».  
Et grundig folkehelsearbeid, med tidlig innsats og fokus på barn og unge, er avgjørende for å oppnå 
dette, og barnehager og skoler har en viktig rolle i dette arbeidet. Økt fokus på fysisk og psykisk helse 
kan gi store helsegevinster for befolkningen. Med bakgrunn i utfordringsbildet og status på 
folkehelsearbeidet er det definert seks innsatsområder som gir grunnlag for folkehelsearbeidet i 
Sarpsborg kommune: 

 

(Kommunedelplan folkehelse 2016-2027, Sarpsborg kommune) 
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Siden 2014 har det blitt arbeidet målrettet med områdeutvikling i de mest utsatte levekårssonene i 
Sarpsborg. Sonene er utpekt i levekårsrapporter av 2012 og 2014. Det er iverksatt en rekke tiltak med 
mål om at folkehelsen og levekårene skal bedres og levekårsforskjellene skal utjevnes gjennom 
tilrettelegging og mobilisering (Kommunedelplan folkehelse 2016-2027, Sarpsborg kommune). Et av 
tiltakene har vært å utvikle Alvimhaugen skole og SFO fra å driftes som en ordinær skole til å fungere 
som et nærmiljøhus. Intensjonen er at dette skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og 
stimulere til økt samfunnsdeltakelse blant barn og voksne på Alvim for å fremme deres helse, trivsel, 
gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom. Dette er i 
tråd med formålsparagrafen i Lov om folkehelsearbeid (§1). 

 

1.2 Om rapporten 
 

Rapportens tittel er: 

 

«Alvimhaugen nærmiljøhus. 

Rapport om nærmiljøhusets betydning for beboere på Alvim i et helsefremmende perspektiv». 

 

I det følgende vil det bli gitt en innføring i hva folkehelsearbeid er, og hvilke faktorer som påvirker 
folkehelsen. Dette for å tydeliggjøre viktigheten av det iverksettes tiltak, som blant annet 
nærmiljøhus, i de utsatte lokalsamfunnene. Videre blir Folkehelselovens grunnleggende prinsipper 
for folkehelsearbeid presentert. 

Deretter følger en metodedel som sier noe om hvordan jeg har gått fram for å samle inn informasjon 
om hvilken betydning nærmiljøhuset har for beboerne på Alvim.  

Videre følger en beskrivelse av Alvimhaugen nærmiljøhus. Beskrivelsen innledes med en 
presentasjon av Alvim lokalsamfunn og Alvimhaugen skole, før det blir gitt beskrivelse av 
aktivitetstilbud og organisering av nærmiljøhuset. Beskrivelsen er basert på observasjon og 
kvalitative intervjuer med elever, foresatte, personale, prosjektleder, prosjektansvarlig og 
borettslagsbestyrere. 

I rapportens siste del ser jeg på utviklingspotensial for Alvimhaugen nærmiljøhus og for hele Alvim 
som nærmiljø. Her blir det gitt forslag til hvordan en videreutvikling av Alvimhaugen nærmiljøhus kan 
bidra til et enda mer helsefremmende lokalsamfunn i samsvar med innsatsområdene og 
hovedmålsettingene i Sarpsborg kommunes kommunedelplan for folkehelse (2016 – 2027).  

Intervjuobjektenes uttalelser om sine erfaringer vil bli presentert fortløpende der det er relevant for 



SIDE 6 AV 30 
 
 

 

 

å belyse hvilken betydning nærmiljøhuset har for den enkelte. 

 

2.0 Hva er folkehelse og folkehelsearbeid? 
 

 

Definisjoner: 

Folkehelse: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning (Lov 
om folkehelsearbeid, 2011). 

Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte 
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller 
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer 
som direkte eller indirekte påvirker helsen (Lov om folkehelsearbeid, 2011). 

 

Folkehelsearbeid kan inndeles i helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid. Helsefremmende 
arbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. Det 
innebærer å styrke positive påvirkningsfaktorer og mestring. Forebyggende folkehelsearbeid skal 
bidra til å forebygge at sykdom oppstår (psykisk og somatisk), sosiale problemer, skade eller lidelse. 
Det innebærer å svekke de faktorer som medfører helserisiko (Kommunedelplan folkehelse 2016-
2017, Sarpsborg kommune). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIDE 7 AV 30 
 
 

 

 

2.1 Faktorer som påvirker folkehelsen 
 

Figuren under viser hvilke faktorer som påvirker folkehelsen: 

 

 

 

Levevaner og mestring omfatter individuell helseatferd som for eksempel tobakksbruk, kosthold og 
fysisk aktivitet. Det finnes god kunnskap om deres betydning for helse og trivsel.  

Sosiale nettverk omfatter den påvirkning som skjer i samspillet mellom mennesker. Stabile bomiljøer 
kan styrke sosiale nettverk, mens situasjonen er motsatt i områder med mye inn-/utflytting. Hvilke 
sosiale nettverk som enkeltindivider og grupper har rundt seg påvirkes igjen i stor grad av 
utdannings- og yrkessituasjon og av samfunnsorganisering.  

Den grønne sirkelen illustrerer hvordan leve- og arbeidsvilkår, tjenester og fysiske omgivelser 
påvirker menneskers levekår, valgmulighet og egenmestring. Helsen til den enkelte påvirker 
familielivet og helsen til foreldrene har betydning for hvordan de takler foreldrerollen. Påvirkning av 
disse faktorene kan være svært effektive. Man kan eksempelvis arbeide for foreldremestring, økt 
utdanningsnivå, bedre nærmiljøer, trafikksikre veier, gode møteplasser og muligheter for fysisk 
aktivitet. Skole og barnehage er viktige arenaer i arbeidet med utjevning av sosiale helseforskjeller. Å 
iverksette tiltak som kompenserer for inntektsforskjeller kan også være viktig.  

Den ytterste sirkelen består av de generelle økonomiske, kulturelle og miljømessige forholdene i 
samfunnet. Ikke alle disse er forhold kommunen kan gjøre noe med. De bestemmes i stor grad av 
nasjonal og internasjonal politikk. Skal kommunen lykkes i folkehelsearbeidet er det viktig å satse 
bredt og se ting i sammenheng. Kommunen må med andre ord bruke alle sine sektorer for å fremme 
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folkehelse (Kommunedelplan folkehelse 2016-2027, Sarpsborg kommune).  

 

2.2 Grunnleggende prinsipper i folkehelsearbeid 
 

Folkehelseloven løfter frem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet, og disse er tatt med i 
Sarpsborg kommunes kommunedelplan for folkehelse (2016-2027): 

1. Bærekraftig utvikling 

Satsing på folkehelsearbeid er en grunnleggende investering for livskvaliteten til den enkelte og for å 
sikre samfunnet en frisk og produktiv befolkning som kan bidra til økonomisk vekst og 
velstandsutvikling. Folkehelsearbeidet må sees i et langsiktig perspektiv (generasjonsperspektiv). Det 
er ikke bare tiltak med umiddelbar virkning eller virkning innenfor en kort tidsperiode som er 
nødvendig å sette i verk, men også tiltak som vil ha en positiv effekt for folkehelsen langt frem i tid. 
 
2. Helse i alt vi gjør 
 
En rekke faktorer påvirker helsa direkte eller indirekte. Dette innebærer at kommunen må bruke alle 
sine virksomheter/enheter til å fremme helse og forebygge «uhelse». Det er ikke én sektor alene som 
har ansvar. Vi må tenke helse når vi utformer politikk og tiltak i alle disse sektorene, både i plan- og 
tjenestearbeid. 
 
3. Føre-var-prinsippet 
 
Føre-var-prinsippet reduserer kravet om vitenskapelig sikkerhet før iverksetting av tiltak. Det er viktig 
å gripe inn før det oppstår helseskade selv om man ikke er 100 % sikker på sammenhengene. 
 
4. Medvirkning 
 
De ressursene som innbyggerne selv representerer er avgjørende. At innbyggerne er aktivt 
medvirkende i utvikling av tiltak og får del i kunnskap er sentralt. Medvirkning handler også om 
empowerment, dvs. hvordan mennesker, grupper eller lokalsamfunn kan påvirke og ta kontroll over 
eget liv og situasjon, gjennom å mobilisere, styrke egne krefter og bygge mestringskompetanse. 

5. Tidlig innsats 

En god barndom kan vare livet ut, mens barn som vokser opp i utsatte familier møter flere og større 
belastninger som øker risiko for psykisk og fysisk sykdom. Tidlig innsats er et gjennomgående 
perspektiv på alle områder. Tidlig innsats innebærer å forebygge framfor å reparere. Det er bedre 
samfunnsøkonomi å bygge barn enn å reparere voksne. 

6. Universell tilnærming 

Det er godt dokumentert at universelle tiltak mot hele eller store deler av befolkningen, uavhengig av 
risiko, er mer effektive enn individrettede tiltak. Grunnen til dette er at befolkningsrettede tiltak når 
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et stort antall mennesker med middels risiko, og fordi det i denne gruppen totalt sett oppstår flere 
sykdomstilfeller enn i gruppen med høy risiko. Befolkningsrettede tiltak tar sikte på «små endringer 
hos de mange» slik at hele befolkningen flyttes i retning av lavere risiko. Folkehelseplanen har en 
universell tilnærming (Kommunedelplan folkehelse 2016-2027). 
 

3.0 Metode 
 
Funnene som blir presentert i denne rapporten, er gjort gjennom kvalitativ metode. Metodene som 
er benyttet er strukturert intervju, ustrukturerte samtaler, deltakende observasjon og ikke-
deltakende observasjon. Intervjuer og observasjoner har pågått fra august – desember 2017. 
 

3.1 Intervju 
 

Intervjuobjektene har vært  

- elever fra 5.-7. trinn 
- foresatte som har verv i FAU 
- en foresatt som hjelper til på Verdensspeilet (fritidsklubb) 
- lærer som også er sosiallærer ved skolen 
- rektor (som også er prosjektleder) 
- teamansvarlig (som også er prosjektansvarlig) 
- en kontaktperson for Fredags (idrettstilbud) 
- bestyrere av tre av borettslagene på Alvim.  

 

Det er i tillegg løpende samlet informasjon gjennom samtaler med flere av de ansatte ved skolen 
(skole og SFO) og fritidstilbudene, elever fra 1. – 7. trinn, elever fra ungdomstrinnet som deltar på 
Verdensspeilet og initiativtaker til nærmiljøhuset (som er tidligere rektor og prosjektleder).  

Intervjuene er gjennomført ved hjelp av intervjuguider som er tilpasset den enkelte gruppe med 
intervjuobjekter. Intervjuguidene ble utarbeidet på forhånd, men ble videreutviklet etter hvert som 
jeg oppdaget nye interessante tema eller områder jeg ville vite mer om. De fleste av intervjuene er 
foretatt ved en-til-en-samtaler eller samtaler i gruppe. Noen av voksenintervjuene har foregått over 
telefon. Elever, foreldre og borettslagsbestyrere representerer både etnisk norsk og flerkulturell 
bakgrunn. For å anonymisere har jeg valgt å ikke oppgi navnene til intervjuobjektene. Noen steder 
har jeg også utelatt kjønn og klassetrinn. 
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3.1.1 Intervjuer av elever 
 

Det er gjennomført sju elevintervjuer av til sammen 13 elever. De første intervjuene ble gjort etter at 
jeg hadde presentert meg selv og mitt oppdrag for barn på Verdensspeilet, og bedt de som ønsket å 
la seg intervjue, melde seg til meg. I tillegg intervjuet jeg noen som skolepersonalet tipset meg om at 
kunne være gode informanter, samt to elever som jeg selv hadde observert at det ville være 
interessant å snakke med. Noen av elevintervjuene ble gjennomført i grupper på to eller tre elever. 
Dette opplevde jeg som fordelaktig fordi at elevene så ut til å uttale seg friere når de var flere 
sammen. For eksempel kunne det oppstå en samtale utfra et konkret spørsmål, som gjorde at jeg fikk 
mye nyttig informasjon som jeg ikke hadde stilt spørsmål om. Dette kunne føre til at jeg la til nye 
spørsmål i intervjuguiden før jeg møtte neste intervjuobjekt. Det var også i gruppeintervjuene jeg 
opplevde mest spontanitet og fikk de beste sitatene som er brukt i denne rapporten. Jeg valgte å 
gjennomføre enkeltintervjuer blant en gruppe elever hvor jeg hadde observert at en «leder» hadde 
sterk innflytelse på resten av gruppa, slik at jeg vurderte at det kunne være lettere for disse elevene 
å svare fritt på spørsmålene hvis det ikke var andre elever tilstede. Intervjuene har hatt en varighet 
på mellom 20 og 45 minutter. 

 

3.1.2 Intervjuer av foresatte 
 

Det er gjennomført fire intervjuer med foreldre til elever ved Alvimhaugen skole. Tre av disse 
foreldrene sitter i FAU-styret ved skolen, mens én av dem pleier å hjelpe til med driften av 
Verdensspeilet. Intervjuene har hatt en varighet på 20-25 minutter. 

 

3.1.3 Intervjuer av borettslagsbestyrere 
 

Det er gjennomført tre intervjuer med borettslagsbestyrere på Alvim. Det er til sammen 11 
borettslag i området, og jeg ønsket å intervjue bestyrere i alle borettslagene. Jeg kontaktet SOBBL 
(Sarpsborg og omegn boligbyggelag) for å få kontaktinformasjon. SOBBL kunne ikke gi ut dette, men 
de videresendte en mail fra meg med informasjon om prosjektet, der jeg oppfordret 
borettslagsbestyrerne til å henvende seg til meg dersom de var villige til å la seg intervjue. Mailen ble 
sendt ut i juni 2017, med en oppfølgingsmail i august 2017. Det var kun tre som tok kontakt. Jeg ser i 
ettertid at borettslagsbestyrere kan være viktige nøkkelpersoner dersom man skal jobbe med 
områdeutvikling på Alvim, da disse viste seg både å sitte på nyttig informasjon og å ha engasjement 
for nærmiljøet. Det kan antas at det ville vært mulig å få intervjuet flere dersom jeg selv kunne tatt 
direkte kontakt med hver enkelt. Intervjuene hadde en varighet på 30-45 minutter. 
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3.1.4 Intervjuer av skolepersonell 
 

Denne rapportens formål er å beskrive nærmiljøhuset og belyse dets betydning for nærmiljøet. Jeg 
har derfor valgt å ha hovedfokus på å intervjue brukere av nærmiljøhuset og beboere på Alvim. Det 
er foretatt ett strukturert intervju av rektor og teamansvarlig. I tillegg har vi hatt noen flere 
møtepunkter siden juni 2017. Jeg har også intervjuet en kontaktlærer med sosiallærerfunksjon. 
Gjennom hele perioden har jeg hatt treffpunkter med personalet på skolen og fritidstilbudene, slik at 
jeg har hatt mange ustrukturerte samtaler med personalet, som har gitt meg nyttig informasjon. 

 

3.2 Observasjon 
 

Observasjonene har funnet sted fra august til desember 2017. Jeg har gjennomført deltakende 
observasjon 17 ganger i perioden, både under skolefrokost, i skolens undervisningstid og i 
fritidstilbudene. Jeg har deltatt på aktiviteter som har foregått i skolens lokaler, og aktiviteter som 
har foregått utenfor skolens område. Dette har vært da hele skolen var på forestillingen Flere farger 
på Sarpsborg scene, og da Verdensspeilet var på bowling og teater. Jeg har deltatt i den grad at jeg 
har involvert meg i de aktivitetene elevene har drevet med, spilt spill og ballspill, gjort 
hobbyaktiviteter, laget mat og spist med elevene. Slik kom vi lettere i prat, og jeg fikk anledning til å 
stille spørsmål som ga meg innblikk i barnas og de voksnes meninger om nærmiljøhuset. Jeg har ikke 
inngått som en i personalet, ikke hatt noe eget ansvar knyttet til driften eller aktivitetene.  Barna har 
blitt gjort oppmerksomme på at jeg var der for å lære mer om nærmiljøhuset, men flere av dem har 
nok sett på meg som en i personalet mens jeg har vært tilstede. 

I tillegg til å gjennomføre deltakende observasjon, har jeg samlet informasjon ved å være observatør 
i møter mellom prosjektansvarlig og ulike elevgrupper, og gjennom å lese søknader og rapporteringer 
som tidligere prosjektleder har utarbeidet i forbindelse med oppstart og drift av nærmiljøhuset.  

Observasjoner er notert ned fortløpende eller i etterkant av hver seanse. 

 

4.0 Alvimhaugen nærmiljøhus 
 

4.1 Alvim lokalsamfunn 
 

Alvim er et lokalsamfunn som ligger 3 km fra Sarpsborg sentrum og har i overkant av 2000 
innbyggere (pr 2014). Området er preget av tomannsboliger og blokkbebyggelse. Det er 11 borettslag 
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på Alvim, og svært få eneboliger. Foruten boligene, finnes Alvimhaugen skole og SFO med tilhørende 
skolegård/utearealer, fabrikken Nortura, en matbutikk, et gatekjøkken og et nedlagt butikklokale i 
området. Beliggenheten er nær inntil riksvei 109 og E6, jernbanelinje og Glomma, hvor det er 
havneanlegg for lastebåter. 

 

Ifølge levekårsundersøkelsen av 2014, har andel av barneutflyttinger (barn i aldersgruppen 6-15 år 
som flytter ut av sonen) fra Alvim økt siden forrige kartlegging (2012). Både i 2012 og 2014 skårer 
Alvim relativt høyt på andel ikke-vestlige innvandrere, ungdomsarbeidsledighet og unge 
uførepensjonister. Alvim skårer også over gjennomsnittet for Sarpsborg når det gjelder fattigdom og 
barnefattigdom, mottakere av sosialhjelp, lav utdanning og arbeidsavklaringspenger. Sonen ligger 
kun på gjennomsnittet for Sarpsborg på én indikator; barneandel. Alvim er blant de tre områdene (av 
36 levekårssoner i Sarpsborg) med lavest medianinntekt.  

  

Diagrammet skal forstås slik: rød strek viser gjennomsnittet for Sarpsborg som er satt til 100, blå 
søyle viser spredningen mellom lavest og høyest skår på indikatoren målt i prosent. En lav blå søyle 
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indikerer at det er liten spredning, det vil si at det er liten forskjell mellom sonene med høyest og 
lavest verdi. Grønn rute viser hvor gjeldende soner skårer på indikatoren (Levekår i Sarpsborg 2014).  

I sin søknad om regionale folkehelsemidler 2015 viser initiativtaker og tidligere rektor ved 
Alvimhaugen skole, Knut Raknerud Olsen, til funn i levekårsundersøkelsen av 2012: «Levekårs-
rapporten 2012 (se vedlegg) gir et «mørkt» bilde av at Alvim er et samfunn med dårlige levekår, liten 
samfunnsdeltagelse, dårlig valgdeltagelse og ikke minst barns reduserte muligheter for deltagelse på 
sosiale arenaer som kulturskole, idrett, musikk, dans og drama. Prosjektet skal derfor ha en 
nærmiljøsatsing, som også vil ha stor overføringsverdi til andre Østfoldkommuner».  Videre står det: 
«Hovedformålet med prosjektet er å identifisere nødvendige utviklingstiltak, så vel organisatorisk 
som metodisk, og å gjennomføre disse som ledd i en helhetlig prosess for en økt samfunnsdeltagelse 
blant barn og voksen».   

 

4.2 Alvimhaugen skole 
 

Alvimhaugen skole og SFO har historie tilbake til 1984. Den er en relativt liten skole, med 130 elever 
på 1. – 7. trinn. 70 % av elevene er flerkulturelle, og det snakkes 19 ulike språk. Skolen har høyt fokus 
på å være en helsefremmende skole med vekt på gode relasjoner og et positivt læringsmiljø. Skolens 
visjon er «trivsel skaper motivasjon for læring» (sarpsborg.com/alvimhaugenbarneskole/).  

I søknaden om regionale folkehelsemidler 2015 står det: «Alvimhaugen barneskole har en stor andel 
elever som skårer dårlig på nasjonale kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing, regning og 
engelsk. Skolen har et stort utviklingspotensial på dette området, og dette ser vi som et parallelt løp 
med økt samfunnsdeltagelse både blant barn og voksen».  

Raknerud Olsen forteller at mange elever får lite eller ingen hjelp til skolearbeidet hjemme, men at 
skolen likevel har høye forventninger til elevene sine. De gir få lekser som elevene skal kunne klare 
uten hjelp, og arrangerer leksekafé med pedagoger etter undervisningstid. Dette er et ledd i arbeidet 
for å nå kommunens målsetting om at flere elever skal fullføre videregående skole. I tillegg er det 
fokus på et systematisk godt arbeid i skolehverdagen, med forutsigbare rutiner for elevene gjennom 
hele barneskolen, og på et godt psykososialt miljø der alle elevene skal føle seg sett og bekreftet hver 
dag.  

«Det som gjør skolen unik, er først og fremst miljøet. Det er et lite miljø, og mye kontakt på 
tvers av klassetrinn og mellom elever og lærere. Barna kjenner, og er trygge på, mange flere 
voksne enn sine egne lærere. Jeg er imponert!  Rektor har inspeksjon og kjenner elevene ved 
navn. Og bare det å bli møtt av rektor i skolegården når man kommer på morgenen, og rektor 
sier «Hei, Per, hvordan har du det i dag?» betyr så mye. Jeg føler virkelig at barna mine blir 
sett» (foresatt til elever ved skolen). 

https://www.sarpsborg.com/alvimhaugenbarneskole/
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4.3 Alvimhaugen nærmiljøhus 
 

Initiativtaker og daværende rektor ved Alvimhaugen skole, Knut Raknerud Olsen, søkte om, og fikk 
innvilget, regionale folkehelsemidler til et nærmiljøprosjekt. De overordnede målene for prosjektet 
er formulert slik: 

• Alvimhaugen barneskole skal være en god læringsarena der foresatte er aktive, også fra det 
flerkulturelle miljøet.  

• Det skapes et blomstrende miljø med aktivitetstilbud og møteplasser der folk trives på Alvim. 
Nærmiljøet på Alvim med de lokale krefter involveres og mobiliseres. Det samarbeides nært med 
bl.a. enhet oppvekst, enhet helse og enhet kultur. 

• Arbeidet forankres på Alvimhaugen barneskole, i skolemiljøet samt på Alvim. 
 

 
(Sarpsborg Arbeiderblad 29. desember 2015) 
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Raknerud Olsen forteller at han har et ønske om at alle som bor på Alvim skal få delta og bidra med 
det de kan og vil. For eksempel voksne som vil hjelpe til på fritidsklubben, bidra til kafédrift, holde 
hobbykurs eller lignende. Han sier at potensialet for å få familiene inn er høyt. De samles gjerne i 
skolegården for felles måltider om sommeren. Men terskelen er også høy, da de ikke er vant til å 
forholde seg til skolen på en slik måte. Han mener det handler om å invitere familiene inn, og å 
synliggjøre at alt er gratis. «Drømmen er ett samfunn hele dagen – ønsket åpningstid er 07:00 – 
21:00. Med aktiviteter og utlån av rom på ettermiddag og kveld» (Initiativtaker Knut Raknerud 
Olsen).  

I praksis innebærer tiltaket at skolens lokaler nå er åpne på ettermiddags- og kveldstid mandag til 
fredag, og at beboere på Alvim har tilbud om en rekke gratis aktiviteter i åpningstiden, samt at 
lokalene kan lånes gratis til bl.a. borettslagsmøter og bursdagsselskaper.  

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 
 
Undervisning 
 
Leksekafé (3. – 
7. trinn) 
 
Varmt måltid 
 
Allidrett 
(3. – 4. trinn) 

Skolefrokost 
 
Undervisning 
 
Gitarkurs 
 
 
 
Verdensspeilet 
m/varmt 
måltid 
(5. – 8. trinn) 

Skolefrokost 
 
Undervisning 
 
Leksekafé (3.-7. 
trinn) 
 
Varmt måltid 
 
Allidrett  
(5. – 7. trinn) 
 
Åpent bibliotek 
 
Utlån av lokale til 
bursdagsfeiringer 

Skolefrokost 
 
Undervisning 
 
 
 
Friskis og 
Svettis Trim for 
kvinner. 
 
 
 
Verdensspeilet 
m/ varmt 
måltid  
(5. – 8. trinn) 

Skolefrokost 
 
Undervisning 
 
 
 
 
 
Fredags  
(1. – 4. trinn) 

 

 

En viktig suksessfaktor er at alle aktivitetene og alle måltider er gratis: 

 

«Nærmiljøhuset er av stor betydning. Jeg vet av erfaring at det er kostbart å drive med 
organisert idrett. Tror flere barn får glede av fritidstilbud når det er gratis» (foresatt til elever 
ved skolen). 

«Jeg har inntrykk av at skolen fungerer som et viktig samlingssted, også utenom skoletiden. 
Det er en kjempefordel at det er gratis. Mange har ikke økonomi til å la barna starte på 
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fritidsaktiviteter som koster penger. Det er også positivt at det er på Alvim, da mange ikke har 
bil eller mulighet til å følge barna andre steder» (foresatt til elever ved skolen). 

 
«Det er mange gjenger/flokker på Alvim, og det er bra at de har fått et tilbud. Det at det er 
gratis er veldig viktig, mange av familiene her har svak økonomi» (borettslagsbestyrer). 

«Mange som har dårlig råd må prioritere mat og klær fremfor å betale for fritidsaktiviteter til 
barna. Det er bra at alt er gratis sånn at alle barn kan delta i samme aktiviteter. Jeg tror det 
er med på å forebygge klasseskiller og at barna kan bryte ut av en ond sirkel. Barna kan også 
få relasjoner til hverandre uavhengig av klasse og bakgrunn. En utfordring kan kanskje være 
synliggjøring eller språkproblemer» (borettslagsbestyrer). 

 

Alvimhaugen barneskole ble nominert til Dronning Sonjas skolepris i 2017. «Dronning Sonjas 
skolepris skal hvert år tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering» 
(fylkesmannen.no). Skolen ble nominert til Benjaminprisen i 2016. «Benjaminprisen er en skolepris. 
Prisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering» 
(benjaminprisen.no).  

 

4.4  Beskrivelse av aktivitetstilbud 

4.4.1 Verdensspeilet 
 

Verdensspeilet er en klubb for elevene på 5.-7. trinn ved Alvimhaugen skole, samt for 8. klassinger 
som tidligere har gått på Alvimhaugen skole. Når man begynner i 9. klasse, kan man begynne å 
«jobbe» på verdensspeilet ved å gjøre enkle arbeidsoppgaver og være en god rollemodell. I 
inneværende skoleår er det fire-fem 8.trinnselever som kommer jevnlig til Verdensspeilet, og en 10-
klassing som er der for å hjelpe til. Iblant er også en foresatt til stede for å hjelpe til med 
matservering og rydding.  

Verdensspeilet finansieres med fattigdomsmidler fra BUFDIR. Fritidstilbudet holder til i skolens 
underetasje, og benytter seg av lokalene til SFO, gymsal og formingsrom. Det holder åpent på 
tirsdager og torsdager fra 17.30 – 20.00. Det kommer vanligvis mellom 30 og 40 barn til 
Verdensspeilet, og de fleste er der i hele åpningstiden. Ved oppstart i august var det tre voksne på 
jobb på tirsdager og fire på torsdager. I oktober ble dette utvidet med ytterligere én til to personer 
hver kveld, da det viste seg å være behov for flere voksne tilstede. Personalet rekrutteres i hovedsak 
via bekjente, og har annet arbeid i tillegg. To av dem er tilknyttet skolen som vikarer på dagtid, mens 
de andre jobber på andre skoler, i helsevesenet og med vanskeligstilte barn.  

En mor som hjelper til på Verdensspeilet forteller at hun ble med etter at det ble holdt et 
informasjonsmøte der foresatte ble oppfordret til å melde seg. Hun sier at hun er arbeidsledig og 
synes det er positivt å kunne bidra så lenge hun har anledning. Hun forteller at hun har blitt kjent 



SIDE 17 AV 30 
 
 

 

 

med de voksne som jobber der, slik at det er hyggelig for henne å dra dit, samtidig som hun vet at 
både ledelsen og personalet setter stor pris på at hun bidrar. Hun er selv kosovoalbaner. En annen 
foresatt med minoritetsbakgrunn har holdt kurs i å lage vårruller en kveld denne høsten. 

Barna har tilbud om deltakelse i ulike aktiviteter, som gymsal, hobby og matlaging, i tillegg til at de 
kan benytte seg av pc, spill og leker. Det spises et felles måltid i løpet av kvelden, som noen av barna 
har vært med på å lage. En gang i blant arrangeres spesielle aktiviteter eller utflukter. Denne høsten 
er det en kveld med bowling og pizza, en tur til Sarpsborg stadion for å se fotballkamp, tur til 
Vetatoppen for lek og pølsegrilling, teaterforestilling på Sarpsborg scene, ishockeykamp på Sparta 
amfi, filmkvelder og halloweenfeiring. Hver kveld starter og avsluttes med en fellessamling.  

 

Det anses som en stor fordel at barnegruppa deles inn i mindre, voksenstyrte grupper. Mange barn 
har behov for tett oppfølging, veiledning og forebygging, både i sosialt samspill og i å utføre 
aktivitetene på en måte som gir mestringsfølelse for hver enkelt. Alle kan slippe til, alle kan bli gitt 
oppgaver de er i stand til å utføre, alle kan få hjelpen de trenger og bli sett og rost for det de mestrer. 
Dette fordrer imidlertid at de ansatte er enige om hvilke forventninger som skal stilles til barna, og 
hvilke konsekvenser som skal gis ved brudd på forventningene. De voksne må ta ansvar for å sørge 
for at alle barna er klar over hva som er lov og ikke når de er på Verdensspeilet. Det holder ikke med 
å informere om reglene i fellessamlinger; de voksne må følge opp kontinuerlig med påminnelser om 
forventet atferd, ros når forventningene blir fulgt, og eventuelt gjennomføring av konsekvens hvis 
forventningene brytes til tross for gjentatte påminnelser. Dette kan de bli enda bedre på. Voksne 
som er trygge nok i seg selv til å stå på kravene som blir stilt til barnas oppførsel, bidrar til et godt 
psykososialt miljø. Dette fordi at voksne som er tydelige, forutsigbare, observante og samstemte, 
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gjør at barna opplever Verdensspeilet som et trygt sted å være. 

 

«Hvis jeg ikke hadde hatt Verdensspeilet, ville jeg spurt om noen ville være med ut og finne på 
noe. Da møter vi ofte på ungdommer som går på videregående. Vi spiller fotball, basket og 
boksen. De ber meg pelle meg av banen» (elev som benytter seg av Verdensspeilet). 
 
«Når jeg spør om å være med, sier de ofte at jeg ikke kan, og da setter jeg meg inntil veggen 
og ser på» (elev som benytter seg av Verdensspeilet, følger opp ovennevnte utsagn). 
 
«Jeg var med på klatring med Verdensspeilet. Jeg klarte å komme til toppen og ringe i bjella 
på første forsøk. Uten å falle! Dro dit en gang til med mamma etterpå så hun kunne se at jeg 
gjorde det» (elev som benytter seg av Verdensspeilet). 
 
«Jeg hører de litt større barna snakke om at de skal bort dit på kveldene, og de virker 
fornøyde. Det har vært mindre ugagn og pøbelstreker. Det var det en del av tidligere. Vi er et 
stort borettslag, og merker godt nedgangen i pøbelstreker» (borettslagsbestyrer). 

 

4.4.2 Skolefrokost 
 

Skolefrokost er et tilbud til alle skolens elever tirsdag-fredag før undervisningstid. Den serveres i SFO-
lokalene i kjelleren. RØRE-midler dekker lønn til en ekstra ansatt på SFO på morgenen, for å få 
gjennomført skolefrokosten. Matbudsjettet dekkes av midler som bystyret har bevilget 
nærmiljøhuset. Det legges vekt på å skape en god og rolig atmosfære, med lave stemmer, dempet 
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belysning og levende lys på bordene. Dette åpner for en god start på dagen. 

 

 
«Det er merkbart mindre uro i klasserommet etter at skolefrokosten ble innført» (lærer ved 
skolen). 

 «…og de som deler ut grøten sier «kos deg og ha en fin dag»» (jente, 6. trinn). 

«Kanskje noen ikke spiser frokost hjemme fordi de ikke har tid eller råd til det. Frokost er bra 
for konsentrasjonen i timene» (jente, 6. trinn). 

«Vi voksne kan bli kjent med barna på en annen måte når vi sitter rundt matbordet og spiser 
sammen med dem. Som sosiallærer synes jeg det er en veldig god måte å få kontakt med 
flere av barna på» (sosiallærer). 

 

4.4.2.1 Situasjonsbeskrivelse av en tilfeldig utvalgt skolefrokost 
 

En 6. klassing hjelper en 1.klassing med å bære tallerkenen med grøt bort til bordet, og de sitter 
sammen når de spiser. En voksen kommer inn og blir møtt av hilsener fra noen av barna, gir dem en 
klem og veksler noen ord før hun henter seg grøt og setter seg ned med dem. En gutt forteller henne 
at han gleder seg kjempemasse til sykkelturen denne dagen, for pappa og han har pumpet opp begge 
dekkene på sykkelen før han dro til skolen. De voksne og barna småprater. To jenter sitter ved bordet 
og spiser havregrøt og snakker sammen om gårsdagens ishockeykamp mellom Sparta og Frisk Asker. 
Samtalen dreier snart over på Sarpsborg08-Odd-kampen, som alle barna i 5.-7. klasse hadde tilbud 
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om å gå på med Verdensspeilet på mandag. Flere barn melder seg inn i samtalen, for denne kampen 
har de alle vært på! Noen med familien, og noen med Verdensspeilet. Noen med god greie på spillere 
og draktnumre, andre med mest fokus på at de også var på Stadion på mandag. Det viktigste er at de 
alle har fått muligheten til å gå på samme fotballkamp, og at de har noe felles å snakke om rundt 
frokostbordet denne morgenen.  

 

4.4.3 Allidrett 
 

Allidrett er et tilbud i gymsalen for 3.- og 4.klassinger på mandager og for 5. -7- klassinger på 
onsdager. Det finansieres via Idrettsrådet, som disponerer penger fra Gjensidigestiftelsen.  

Elevene har tilbud om leksekafé rett etter undervisning, og kan deretter gå ned i SFO-lokalene for å 
spise før de har en time med Allidrett i gymsalen. Aktivitetene velges ut fra elevenes ønsker, og det 
blir mye ballspill i disse timene. Aktivitetene har hatt forskjellige ledere, og denne høsten ledes de av 
samme person som er leder av Verdensspeilet fritidsklubb, og som også arbeider som vikar på skolen 
på dagtid. Dette anses som positivt for å skape et mer helhetlig tilbud til elevene. 

 

4.4.4 Fredags 
 

Fredagstilbudet ved nærmiljøhuset er åpen gymsal for 1. – 4.-trinnselevene.  Tre idrettsforeninger 
deler på å drive tilbudet, slik at elevene får prøve seg innen ulike idretter. Idrettsforeningene gjør 
dette som en foreldredugnad, og tjener dermed penger til sitt lag. Utgiftene nærmiljøhuset har i 
denne forbindelse, blir dekket av Idrettsrådet. Det er kun mellom 5-10 barn som deltar på Fredags 
hver uke, men prosjektansvarlig forteller at de ønsker å fortsette med tilbudet dette skoleåret for å 
se om populariteten øker.  

«Lillesøstera mi går på Fredags. Når jeg er der og ser på henne, ser jeg at alle barna ser glade 
ut og har det gøy» (jente, 5. trinn). 

 

4.4.5 Flere farger  

Flere farger er et multietnisk musikkprosjekt i regi av Sarpsborg Kulturskole, som barn og ungdom 
mellom 7 og 18 år får tilbud om å delta i. Det har så langt vært drevet med støtte fra 
Gjensidigestiftelsen, men vil fra nå av bli finansiert av enhet Kultur, som har fått egne 
fattigdomsmidler til prosjektet.  
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Mange av aktørene har kommet til Norge som flyktninger og innvandrere og representerer ulike 
kulturer. «De ulike kulturskattene barna har med seg fra sitt opprinnelsesland, blandes sammen med 
folkemusikk fra Østfold og blir til et helt nytt uttrykk,» sier prosjektleder Ingvild Toftner. I anledning 
av Sarpsborgs 1000-årsjubileum i 2016 deltok ca. 90 elever fra 2. til og med 5. trinn ved Alvimhaugen 
skole, og instruktører fra Kulturskolen kom til skolen for å gi disse elevene sang- og danseopplæring i 
undervisningstiden. Sarpsborgs ordfører Sindre Martinsen-Evje og Statsminister Erna Solberg overvar 
festforestillingen på Sarpsborg scene i november 2016. Statsministeren uttalte i etterkant av 
forestillingen at hun mener slike arenaer er svært viktig for integreringsarbeidet i Norge. «Vi må 
huske på at det ikke er alle som spiller fotball, og for disse er det viktig å ha en arena der de snakker 
samme språk gjennom sang, dans og musikk, slik som disse barna gjorde nå i kveld», sa Erna Solberg 
til Sarpsborg Arbeiderblad etter endt forestilling. 

«Jeg turte noe jeg aldri hadde turt før! Å synge foran mange folk. Jeg sang solo for Erna 
Solberg!» (jente, 6. trinn).  

I 2017 ble Flere farger arrangert for 5. år på rad. Denne gangen var det igjen frivillig å delta. 17 elever 
fra Alvimhaugen skole deltok, sammen med andre barn og ungdom fra Sarpsborg. De resterende 
elevene og personalet ved skolen ble invitert til en dagforstilling. Blant publikummerne var det stor 
glede å spore blant flere elever som gjenkjente sanger på sitt eget morsmål eller så hjemlandet sitt 
på det store kartet på sceneveggen. Prosjektet starter opp igjen i januar 2018. 

 
 

4.4.6 Trim for kvinner  
 

En ettermiddag pr uke er gymsalen forbeholdt jenter/kvinner fra 13 år, som har tilbud om fysisk 
aktivitet med idrettsforeningen Friskis & Svettis. Tilbudet er lite benyttet av målgruppen, og 
prosjektleder forteller at det har kommet tilbakemelding om at kvinnene muligens ikke er klar over 
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at det er trening hver uke, til tross for at det er sendt ut beskjeder om dette. Skolen vil nå forsøke en 
strategi der det sendes ut Transpondermelding til alle foreldre hver torsdag, for å se om dette kan 
øke besøkstallet. Dette er det eneste tilbudet som ikke utelukkende er rettet mot skolens 
elever/tidligere elever. 

 

4.4.7 Gitarkurs  
 

Via Kulturskolen tilbys gitarundervisning en ettermiddag i uka. Også her vil enhet Kultur fra nå av stå 
for finansiering via sine fattigdomsmidler. Flere elever forteller at de har begynt på nybegynnerkurs, 
men sluttet da de enten syntes det ble for vanskelig, for kjedelig, eller at læreren var for streng. To av 
elevene har imidlertid spilt så lenge at de nå har startet på videregående kurs. Gitarlæreren gir 
tilbakemelding om at disse elevene virkelig har talent. De ville kanskje ikke begynt å spille gitar hvis 
det ikke var for gratistilbudet på nærmiljøhuset.  

«Jeg hadde ikke prøvd å spille gitar før. Nå har jeg begynt på videregående kurs og begynt 
med fingerspill. Det er vanskelig, men jeg øver hjemme med en gitar jeg har fått låne på 
skolen» (jente, 7. trinn). 

 

4.4.8 Utlån av lokaler til bursdagsfeiring 
 

Onsdag ettermiddag står SFO-lokalene og gymsalen til disposisjon for elever som skal ha 
bursdagsselskap. Dette er et veldig populært og etterspurt tilbud, og man bør sette seg på liste lang 
tid i forveien for å få låne lokalene. Prosjektleder forteller at de håper å kunne utvide kapasiteten når 
skolen etter hvert skal ta i bruk nabolokalene som tidligere huset Alvimhaugen barnehage og 
spesialavdelingen Audio, og som nå er under ombygging.  

«Flott at man kan låne det til bursdagsselskaper! Mange som bor på Alvim har ikke så god 
råd, eller de har små leiligheter og ikke plass til alle, eller er ikke stolte over hvordan man 
bor» (borettslagsbestyrer). 

«Bursdagsonsdagene er supre, for nå er det mange flere som kan invitere til bursdagsselskap. 
Mange har små boliger på Alvim. Det virker som om det er veldig populært, man må bestille 
lang tid i forveien, og barna mine er ofte i bursdag der» (foresatt til elever ved skolen). 

 

4.4.9 Utlån av ski og skøyter 
 

Skolen arrangerer årlige skidager og skøytedager, slik at alle elevene blir introdusert til disse 
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aktivitetene i skoletiden. Videre kan elevene og deres familier låne skiutstyr og skøyter til bruk i 
fritiden uten kostnad. 

 

4.4.10 Åpent bibliotek  
 

Skolens bibliotek er åpent for skolens elever og deres foreldre hver onsdag ettermiddag. Det er 
skolebibliotekaren som arbeider her den timen biblioteket holdes åpent, og hun lønnes da med 
prosjektmidler. Tilbudet har vært lite benyttet denne høsten, til tross for at det jevnlig er sendt ut 
Transpondermeldinger til alle elevenes foresatte. Over nyttår vil det derfor bli forsøkt å gjøre noen 
endringer slik at tilbudet blir mer attraktivt og interessant. 

5.0  Prosjektledelse og ansvarsfordeling 
 

Nina Johannesen Tørholen tiltrådte som rektor ved Alvimhaugen skole 01.08.2017, og overtok da 
rollen som prosjektleder etter Knut Raknerud Olsen. Teamansvarlig ved skolen, May Kjønnås, har 
rollen som prosjektansvarlig.  

Ved oppstart av nytt skoleår har prosjektleder og prosjektansvarlig møter med de ulike aktørene som 
leder aktiviteter i nærmiljøhuset. Møtene er separate – det holdes ingen fellesmøter for alle de 
involverte. Det er heller ingen faste møtepunkter i løpet av året. Ettersom leder av Verdensspeilet og 
Allidrett inngår i skolens personale på dagtid, er det god informasjonsflyt mellom ledelsen og de som 
driver disse aktivitetstilbudene. Kontaktperson for fritidstilbudet Fredags forteller at han synes 
kontakten mellom ham og prosjektansvarlig er god nok, og at han ikke ser behov for å endre på 
samarbeidet. 

Driften av nærmiljøhuset er avhengig av at det tilføres midler utenfra. Prosjektleder er den som 
følger opp søknadsfrister for økonomiske tilskudd, skriver søknader og rapporteringer. Dette er 
tidkrevende arbeid og kommer i tillegg til alle andre oppgaver hun har som rektor. I tillegg deltar hun 
i møter knyttet til driften av nærmiljøhuset og på dugnader.  

Prosjektansvarlig er den som holder jevnlig kontakt med de ansatte ved nærmiljøhuset, setter inn 
vikarer og tilsetter nytt personale, og jobber som vikar selv ved behov. I tillegg bruker hun tid på å 
løse opp i elevkonflikter som oppstår på Verdensspeilet og tas med inn i neste skoledag. I høst har 
hun også, sammen med leder av Verdensspeilet, besøkt alle klassene på mellomtrinnet for å høre 
elevenes synspunkter på Verdensspeilet – hva er bra og hva kan gjøres annerledes?  
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6.0 Utviklingspotensial for Alvimhaugen nærmiljøhus 
 

Som nevnt i kapittel 4.3, er de overordnede målene i søknad om regionale folkehelsemidler til å 
starte opp nærmiljøhuset: 

• Alvimhaugen barneskole skal være en god læringsarena der foresatte er aktive, også fra det 
flerkulturelle miljøet.  

• Det skapes et blomstrende miljø med aktivitetstilbud og møteplasser der folk trives på Alvim. 
Nærmiljøet på Alvim med de lokale krefter involveres og mobiliseres. Det samarbeides nært med 
bl.a. enhet oppvekst, enhet helse og enhet kultur. 

• Arbeidet forankres på Alvimhaugen barneskole, i skolemiljøet samt på Alvim. 

 

Alvimhaugen nærmiljøhus er godt på vei til å nå disse målene. Skolen fremstår som en god 
læringsarena med høyt læringstrykk og stigende resultater på nasjonale kartleggingsprøver. Det er 
ikke gjort noen undersøkelser som viser at dette har direkte sammenheng med opprettelsen av 
nærmiljøhuset, men, som skolens visjon sier; «Trivsel gir motivasjon for læring». Denne kvalitative 
undersøkelsen viser at det helhetlige tilbudet elevene har ved skolen sin, i stor grad bidrar til trivsel.  
Det eksisterende aktivitetstilbudet ser ut til å være forankret blant skolepersonalet og i skolemiljøet. 
Det kan jobbes for å engasjere flere foreldre i driften eller til å benytte seg av tilbud som er ment for 
voksne. 

 

6.1 Videreutvikling med mål om å gi tilbud til alle beboere på Alvim 
 

Gjennom intervjuer kommer det frem at noe av utviklingspotensialet ligger i å utvide tilbudet fra å i 
hovedsak være rettet mot elever ved skolen, til å omfavne alle beboerne i lokalsamfunnet. Både 
småbarn, ungdommer, arbeidsledige, minoritetskvinner og eldre trekkes frem som målgrupper som 
mangler et tilbud på Alvim i dag: 

«Det mangler tilbud for eldre, spesielt for bosniere og kosovoalbanere. De ser triste ut, og jeg 
tror ikke de er med på noen ting» (borettslagsbestyrer). 

«Det bor eldre her som ikke har mye å gjøre, og ikke har noe samlingspunkt» 
(borettslagsbestyrer). 

«Det kunne vært fint med tilbud til barn under skolealder også, jeg synes svømming hadde 
vært bra. Jeg tenker også at det hadde vært positivt med et samlingspunkt for 
minoritetskvinner, med kvinnegrupper eller jobbsøkerkurs. En felles arena for disse kvinnene» 
(borettslagsbestyrer). 
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«Kanskje det kunne arrangeres fotballkamper for menn? Jeg synes også det kunne vært fint 
om Gilde (Nortura) tok mer ansvar. For eksempel kunne kommunen lagt noen arrangementer 
til Alvim og Gilde stått for salg av mat» (borettslagsbestyrer). 
 
«Jeg er arbeidsledig, og det er fint for meg å kunne hjelpe til med å lage mat og rydde og 
passe på barna på Verdensspeilet» (foresatt til elever ved skolen). 
 
 

6.2 Spesielt uttalt og observert behov for fritidstilbud til ungdom som bor på 
Alvim 

 
Nå når uteområdene rundt skolen er blitt så fine, bl.a. med kunstgressbane og belysning, er dette 
blitt en plass hvor ungdommene samles på kvelder og i helger. Ikke bare for å sparke fotball, men 
også for å kjøre moped og drikke alkohol. Den nye kunstgressmatta har blitt kjørt i stykker av 
mopeder, flere av krakkene har blitt utsatt for hærverk, og er nå fjernet fram til neste vår. 
Barneskoleelevene møtes av og til av tomflasker og søppel som ligger i skolegården mandag morgen. 
Noen fra personalet ved skolen forteller at de har pratet med ungdommene om at de er velkomne til 
å benytte seg av krakkene og kunstgresset, men at det er fint om de hjelper til med å ta vare på den 
fine skolen, og kaster søpla i søppeldunkene. Prosjektansvarlig forteller at hun har tatt noen av 
ungdommene med i dugnad for å lage ny akebakke i skolegården, og håper at de skal få en 
eierskapsfølelse til skoleområdet, slik at dette kan medvirke til at de ønsker å ta vare på plassen. 

I intervjuer med elever og personale uttrykkes det behov for et tilbud som ivaretar ungdommene på 
Alvim når de etter hvert blir for gamle til å være på Verdensspeilet. Dette samsvarer med 
observasjoner som er gjort i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten; noen av de eldre 
ungdommene følger ikke forventninger på Verdensspeilet, er ikke interessert i å delta i aktiviteter og 
opptrer skremmende overfor de yngre barna. I samtaler forteller ungdommene at de kommer til 
Verdensspeilet for å treffe venner som er yngre enn dem selv, at de ikke driver med organiserte 
fritidsaktiviteter, og at de ikke kjenner til, eller benytter seg av, Ungdommens kulturhus i Sarpsborg 
sentrum. 

Ved å gi ungdommene en mulighet til å være på Verdensspeilet i overgangen til ungdomsskolen, 
arbeider man i samsvar med Kommunedelplan folkehelses innsatsområder som fokuserer på å 
utjevne sosiale forskjeller og utenforskap, og i samsvar med nærmiljøhusets overordnede målsetting 
om å skape «et blomstrende miljø med aktivitetstilbud og møteplasser der folk trives på Alvim». Det 
er fint og viktig at barna føler tilhørighet til Alvim selv om de ikke lenger er elever ved Alvimhaugen 
skole, og at de kan opprettholde kontakten med det trygge mens de gjør seg mer kjent med 
tilværelsen som ungdomsskoleelever. Samtidig må det tas hensyn til at alle barn har rett til et godt 
psykososialt miljø på de arenaene de oppholder seg, og at det er et flertall av yngre elever som 
kommer til Verdensspeilet.  
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6.3 Videreutvikling med økt grad av medvirkning og samskaping 
 

Driften av Alvimhaugen nærmiljøhus er, som tidligere beskrevet, i dag i stor grad avhengig av at det 
tilføres midler utenfra. Rådmannen har foreslått å bevilge 400 000,- i året til nærmiljøhuset over 4 år, 
og dette ble vedtatt i bystyrets behandling av budsjettet 14. desember 2017.  Rektor og prosjektleder 
Nina Johannesen Tørholen sier at de er veldig glade for dette, men at summen er mindre enn 
kostnaden ved å drifte bare Verdensspeilet videre i sin nåværende form. De er derfor fortsatt 
avhengige av å søke om økonomisk støtte og prosjektmidler for å kunne opprettholde og 
videreutvikle alle aktivitetene ved nærmiljøhuset. 

Selve prosessen med å søke om midler og rapportere for bruken av dem er tidkrevende og 
arbeidskrevende. Dette ansvaret ligger i dag til rektor. En slik driftsform fører til en uforutsigbarhet 
fra år til år, fordi økonomien både styrer hvilke aktiviteter man kan tilby, innholdet i tilbudet og antall 
personer man har råd til å ha ansatt (noe som igjen fører til stor utskiftning av personale). Det vil 
derfor være hensiktsmessig å arbeide for å implementere driften i lokalsamfunnet på en slik måte at 
driften av Alvimhaugen nærmiljøhus kan opprettholdes mest mulig uavhengig av midler som tilføres 
utenfra.  

Som nevnt i kapittel 2.2, er medvirkning et grunnleggende prinsipp i Lov om folkehelsearbeid, og 
dermed også i Sarpsborg kommunes kommunedelplan for folkehelse. Dette innebærer at 
innbyggerne skal være aktivt medvirkende i utvikling av tiltak, og handler om å la mennesker, 
grupper eller lokalsamfunn påvirke og ta kontroll over eget liv og situasjon, gjennom å mobilisere, 
styrke egne krefter og bygge mestringskompetanse.  

 

6.3.1 Økt grad av frivillighet og gjenoppretting av Alvimhaugens Vel 
 

Gjennom intervjuer gjort i forbindelse med utarbeiding av denne rapporten, har det vist seg at flere 
av beboerne på Alvim er villige til å bidra med sin tid og sitt engasjement for å beholde og 
videreutvikle aktivitetstilbudene: 

«Hvis det blir snakk om å legge ned tilbudet, hjelper jeg gjerne til med det jeg kan for å få det 
til å gå videre. Selv om jeg er hjelpetrener to dager pr uke på treningen til barna. Hvis 
Verdensspeilet forsvinner, blir det et stort tap for mange, da kommer de til å henge mer i 
gatene» (foresatt til elever ved skolen). 

«Vi har hatt et møte med Knut (tidligere prosjektleder) om å starte velforening, men da hadde 
jeg nok med å fokusere på oppussing i mitt eget borettslag. Men det hadde vært positivt. Det 
er trist hvis man skal kutte ned på tilbud. Slike tilbud sparer samfunnet for mange kostnader, 
ved at man forebygger dårlig miljø. Vi har noen rusmisbrukere i blokka, kanskje vi kan 
forebygge at det blir mange flere» (borettslagsbestyrer). 
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«Jeg har vært med på å arrangere dugnad med FAU to ganger. Første gang var vi 3 stykker; 
jeg, rektor og én til. Andre gang var vi 12-14 stykker. Nå skal vi snart dra i gang dugnad for å 
lage akebakke i skolegården. Kanskje noen fra FAU kunne gjenopprette velforeningen?» 
(foresatt til elever ved skolen). 

 

En borettslagsbestyrer foreslår å samle alle borettslagsbestyrerne på Alvim til et felles møte for å 
finne en samarbeidsform som kan bidra til et områdeløft – men han påpeker at det nok vil være 
behov for «starthjelp» fra kommunen for å få til dette – for eksempel til å gjenopprette aktiviteten i 
«Alvimhaugens Vel» som ble stiftet i 1957, men ikke er aktivt i dag.  

 

6.3.2 Kartlegging av lokale ressurser med bruk av ABCD-metoden 
 

Det har altså kommet forslag om å gjenopprette velforeningen, forslag om å involvere foreldre i 
større grad i driften av nærmiljøhuset, forslag om å utvikle tilbudene til å nå ut til alle aldersgrupper – 
ikke bare barn i skolealder, samt utsagn som tyder på at arbeidsledige og minoritetskvinner kan 
oppleve det som betydningsfullt å arbeide som frivillig ved nærmiljøhuset. Alt dette er idéer som har 
kommet frem gjennom en kvalitativ undersøkelse, med et relativt lite utvalg av intervjuobjekter. 
Sannsynligheten er stor for at det er mange flere beboere som er interesserte i å bidra med sin 
kunnskap og sitt engasjement.  

Et av målene for prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn» er å fremskaffe kvalitative data om 
faktorer i nærmiljøet som kan ha positiv eller negativ innvirkning på folkehelse, trivsel og livskvalitet, 
samt å prøve ut ulike metoder for medvirkning fra lokalbefolkningen og frivilligheten, for å sikre at de 
tar ansvar for nærmiljøet i årene etter mobiliseringsprosessen. En metode som kan benyttes for å 
kartlegge og ta i bruk de lokale ressurser i et boligområde, er ABCD-metoden («Asset Based 
Community Development»), som er utviklet og utprøvd gjennom mange år av Professor John 
McKnight fra Northwestern University i Chicago. Ved å benytte ABCD-metoden vil man kunne få god 
innsikt i hvilke ressurser som er tilstede i boligområdet, og hva beboerne ønsker å engasjere seg i. 
Deretter ser man på hvordan noen av de idéer og ønsker beboerne har, kan iverksettes og 
gjennomføres (ABCD i praksis, Velfærdsministeriet, DK). Slik vil man kunne finne fram til de 
personene som ønsker å ha et verv i velforeningen, de som har evne til å planlegge og organisere, de 
som kan skrive søknader, de som vil bidra med sine ressurser inn i nærmiljøhuset, for eksempel ved å 
holde kurs, hjelpe til på Verdensspeilet, drive kafé eller noe annet. Man vil kunne avdekke hvilke 
faktiske behov som finnes blant beboerne i området. Hva trenger de eldste i borettslaget, som 
bestyreren har observert at ser triste ut og aldri gjør noe? Har de allerede tilbud i regi av Sarpsborg 
kommune, som har «aktive eldre med god livskvalitet» som en av sine hovedmålsettinger? Benytter 
de seg i så fall av det tilbudet kommunen gir dem, eventuelt hvorfor gjør de ikke det?  

Hva trenger de ungdommene som oppholder seg i skolegården på kveldstid og i helgene? Hva ønsker 
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de selv? Kan vi bidra til at de får noe mer hensiktsmessig å fylle tiden med? Ønsker de å bruke sine 
ressurser til å engasjere seg i noe? Vil de jobbe frivillig, ha ansvar for noe? Kan vi bidra til å opprette 
et samarbeid mellom nærmiljøhuset og enhet Kultur i Sarpsborg kommune, som letter overgangen 
fra Verdensspeilet til Ungdommens kulturhus for ungdomstrinnselevene? Hvilke frivillige 
organisasjoner i Sarpsborg kan det være aktuelt å samarbeide med for å gi et bredere tilbud til Alvims 
beboere? Kanskje beboerne på Alvim kan planlegge, og arrangere, «Alvimdagen», slik en beboer har 
vist engasjement for gjennom den kvalitative undersøkelsen? 

 

6.3.2.1 Videreutvikling av nærmiljøhuset med prosjektmidler i 2018  
 

Helsedirektoratets prosjekt «Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som 
fremmer folkehelse» (2015-2018) går nå inn i sitt siste år. Med bakgrunn i funnene som er gjort i 
denne kvalitative undersøkelsen, anbefaler prosjektgruppa som jobber med Helsefremmende 
lokalsamfunn i Sarpsborg at det siste året blir brukt til å starte opp et utviklingsarbeid etter ABCD-
metoden. Slik vil nærmiljøhuset kunne få hjelp til videreutvikling og til å sikre driften mer basert på 
frivillighet og mindre avhengig av tilførte midler. Alvim vil kunne få et områdeløft. 

Arbeidet bør forankres i Sarpsborg kommune slik at ledere og politikere er kjent med arbeidsformen 
og kan ta sin del av ansvaret i tråd med et av kommunens innsatsområder i kommunedelplan for 
folkehelse; «Helse i alt». Her er det beskrevet at kommunen vil bedre det tverrsektorielle 
folkehelsearbeidet ved å etablere en tverrfaglig gruppe med ansvar for å sikre gjennomføring av 
folkehelseplanen og bidra til kunnskapsbygging internt.  

«ABCD-metoden legger til rette for brukermedvirkning, blant annet ved å ta utgangspunkt i spørsmål 
som «Hva er det lokalsamfunnet kan best?». Ved å involvere innbyggerne i besvarelsen, sikter 
metoden på å skape sunnere, tryggere, mer velfungerende og inkluderende lokalsamfunn» 
(www.ostfoldhelsa.no). Når ABCD-metoden er implementert og prosessene er hjulpet i gang på 
Alvim, kan prosjektgruppa trekke seg et skritt tilbake og la beboerne selv styre det meste av 
planlegging og gjennomføring. En fra prosjektgruppa kan deretter fungere som en fasilitator som har 
det overordnede ansvaret, er tilstede for å støtte opp om prosessen, hjelper til med å søke om 
ressurser, deltar i møter eller deltar i selve aktivitetene og er et bindeledd til kommunen.  

Dersom prosjektet viser seg å være vellykket, kan arbeidet overføres til andre områder eller bydeler, 
med utgangspunkt i den kompetansen og de erfaringer som er opparbeidet gjennom bruk av ABCD-
metoden på Alvim. Dette er en satsing som vil ha positiv effekt på innbyggernes psykiske og fysiske 
helse, både på kort og lang sikt. Den bidrar dermed til at Sarpsborg kommune oppnår målene som er 
satt i kommunedelplan for folkehelse 2016-2027.  

 

http://www.ostfoldhelsa.no/
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7.0 Sammendrag 
 

Rapporten er utarbeidet som en del av Helsedirektoratets prosjekt «Kartlegging og utviklingsarbeid 
om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» (2015-2018), og rapportens tittel er 
«Alvimhaugen nærmiljøhus. Rapport om nærmiljøhusets betydning for beboere på Alvim i et 
helsefremmende perspektiv».  

Alvimhaugen nærmiljøhus ble opprettet da tidligere rektor ved Alvimhaugen skole, Knut Raknerud 
Olsen, søkte om, og fikk innvilget, regionale folkehelsemidler i 2015. I søknaden ble det vist til funn i 
levekårsundersøkelsen av 2012, som tegnet et bilde av Alvim som et samfunn med dårlige levekår, 
liten samfunnsdeltagelse, dårlig valgdeltagelse og med barns reduserte muligheter for deltagelse på 
sosiale arenaer som kulturskole, idrett, musikk, dans og drama. Skolen ble utvidet fra ordinær 
skoledrift til å være åpen på kveldstid for å tilby gratis fritidsaktiviteter til elevene. 

Nærmiljøhusets intensjon er å utjevne sosiale helseforskjeller og stimulere til økt samfunnsdeltakelse 
blant barn og voksne på Alvim, fremme deres helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og 
å bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom. 

Rapporten er basert på en kvalitativ undersøkelse som er gjort i perioden juni – august 2017. 
Undersøkelsen har bestått av observasjoner og intervjuer. Her beskrives de ulike fritidstilbudene som 
finnes i nærmiljøhuset, og man får et innblikk i hva elever, foresatte, personale, prosjektledelse og 
borettslagsbestyrere på Alvim mener om tilbudet. 

 

En oppsummering av funn gjort i arbeidet med denne rapporten: 

- Det er en suksessfaktor at alt er gratis, da mange har svak økonomi. 
- Det blir sett på som positivt at aktivitetene finner sted på Alvim. 
- De fleste av aktivitetstilbudene blir benyttet av mange. Verdensspeilet (fritidsklubb) og utlån 

av lokaler til bursdagsfeiring er mest populært. 
- Elevene har gitt konkrete eksempler på at de har gjort noe nytt eller lært noe nytt som har 

gitt mestringsfølelse, og som de kanskje ikke ville gjort hvis de ikke ble gitt muligheten via 
nærmiljøhuset. 

- Det er uttalt merkbar nedgang i «pøbelstreker» i nærområdet etter at nærmiljøhuset åpnet. 
- Det er uttalt merkbar mindre uro i klasserom etter at det kom tilbud om gratis skolefrokost 

til alle. 
- Det er gjentatte ganger observert positivt samspill på tvers av alder, kjønn og etnisitet. 
- Driften er avhengig av at det søkes om og tilføres midler utenfra. Dette fører til 

uforutsigbarhet og er arbeids- og tidkrevende. 
- Utviklingspotensialet ligger i å utvide tilbudet til å omfavne alle beboere på Alvim. 
- Det er spesielt uttalt og observert behov for fritidstilbud til ungdom. 
- Flere av beboerne på Alvim sier de er villige til å bidra med sin tid og sin kunnskap for å 



SIDE 30 AV 30 
 
 

 

 

beholde nærmiljøhuset og videreutvikle nærmiljøet. 
- ABCD-metoden er en metode som kan benyttes for å kartlegge og ta i bruk de lokale 

ressurser i et boligområde. Prosjektgruppa som har utarbeidet denne rapporten anbefaler at 
siste prosjektår (2018) brukes til å starte opp et utviklingsarbeid etter ABCD-metoden på 
Alvim, for å videreutvikle nærmiljøhuset, sikre driften videre mer basert på frivillighet og for 
å gi Alvim et områdeløft. Erfaringene med arbeidet kan senere overføres til å videreutvikle 
andre områder eller bydeler i Sarpsborg, og bidra til at Sarpsborg kommune oppnår målene i 
kommunedelplan for folkehelse 2016-2027. 
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