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SAK 2.  Virksomhetsovertagelse  
 

Bakgrunn  

Ung inkludering er hva som normalt omtales som et «gründerprosjekt». Det har vært et sosialt 

motivert arbeid, båret fram av en enkeltpersons sterke engasjement og utrettelige innsats.  

Arbeidet startet opp som en ideell forening i 2017, av Merete Lien Utaker på Østerås skole. Fo-

reningen traff et behov og en etterspørsel i tiden og fikk tidlig økonomisk støtte fra private fond, 

kommune og stat. Aktiviteten var i starten knyttet opp til å lære, inspirere og koble norske valg-

fagselever med unge nyankomne elever i innførings-/mottaks-/velkomstklasser. Aktiviteten utvik-

let seg og endret seg etter hvert. Globalcamp og leksehjelp er etter hvert utviklet som bærende 

konsepter. Lærere fra flere skoler er gitt innføring og opplæring i metode og konsept. Den bæ-

rende ideen har hele tiden vært å koble norsk ungdom med ungdom med kort botid i 

Norge, innenfor en skole-ramme.  

Idé og metode har tiltrukket seg stor interesse og anerkjennelse, mens Ung Inkludering hele ti-

den har vært drevet på et minimum av administrative ressurser. Aktiviteten har likevel vokst og 

handler i dag, ved inngangen til 2022 om leksehjelp, sosiale arrangementer og annet ved flere 

skoler i Bærum og med interessant knoppskyting i Trondheim. 

 

Utfordringen 

Ung inkludering (UI) som forening, og fortsatt langt på vei som gründerdrevet virksomhet, har 

ikke forutsetninger til å skaleres og spres på en effektiv og kvalitativt forsvarlig måte under da-

gens driftsmodell.  

UI har derfor sett seg om etter en alternativ strategi for å spre idé og arbeidsmetode på en an-

nen måte enn gjennom egen organisk vekst. Løsningen som styret legger fram for ekstraordi-

nært årsmøte i dag, er en virksomhetsovertagelse; en innlemming av UI i KFUK-KFUM Norge.  

   

Løsningen 

KFUK-KFUM Norge har gjennom en femårsperiode gjennomført en betydelig vitalisering og for-

nying av sitt sosiale/diakonale engasjement. Satsingen på Forandringshus har vært en ubetinget 

suksess med sterk vekt på medbestemmelse, samskaping, nedenfra-perspektiver og empower-

ment. Selv om (og trolig nettopp på grunn av) organisasjonens radikale økumeniske kristne ut-

gangspunkt, har deres livssynsåpne arenaer og program visste seg å være veldig robust og at-

traktive. Organisasjonen har bygget opp en organisatorisk infrastruktur med bredt geografisk 

gjennomslag i tett relasjon med flere andre sosiale organisasjoner og lokale offentlige myndighe-

ter; bydeler og kommuner.  

UIs styre har i samarbeid med KFUK-KFUM arbeidet fram et konseptdokument som redegjør for 

hvilke betingelser og føringer UIs idé og arbeidsmetode som skal tas videre i nye organisato-

riske rammer. Se dette nedenfor. Det er UIs styres klare vurdering at UI med dagens organisato-

riske rammer vil kunne slites ut og gradvis reduseres til et beskjedent lokalt arbeid, mens arbei-

det vil, innenfor rammene av en vital og profesjonell landsdekkende organisasjon som KFUK-

KFUM, få tilført kraft og ressurser til vekst og spredning.  
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Forbundsstyret i KFUK-KFUM fattet i sitt forbundsstyremøte 17.1. 2022, følgende enstem-

mige vedtak:  

1. Forbundsstyret er glad for at Foreningen Ung inkludering ønsker å overføre 

sin virksomhet til KFUK-KFUM Norge og takker foreningen for tilliten. 

2. Forbundsstyret ber administrasjonen gjennomføre en overtakelse av Ung In-

kludering sin aktivitetsportefølje fra det tidspunkt Ung Inkludering beslutter 

nedleggelse av foreningen samt vedtar at aktivitet og øvrige ressurser overfø-

res til KFUK-KFUM.   

3. Forbundsstyret vedtar konseptdokumentet Ung inkludering i skolen. Admini-

strasjonen gis fullmakt til å gjøre endringer av språklig karakter i konseptdoku-

mentet dersom Foreningen Ung Inkluderings ekstraordinære årsmøte ønsker 

dette. 

 

Forslag til vedtak for Ung Inkludering på ekstraordinært årsmøte, 3. mars 2022. 

1. Ung inkluderings ekstraordinære årsmøte 3. mars vedtar å legge ned all virksom-

het i egen regi, melde foreningen til opphør og overføre all sin aktiva til KFUK-

KFUM Norge fra dags dato. 

 

2. Virksomhetsoverdragelsen bygger på en tillit til at KFUK-KFUM vil videreføre Ung 

Inkluderings idé og arbeidsmetode på den måten som Konseptdokument av 

17.1.2022 viser.  

 

3. Årsmøtet uttrykker sin takknemlighet for at KFUK-KFUM Norge vil føre våre ideer 

og arbeidsmetoder for en bedre inkludering av nyankomne videre ut til hele lan-

det. 
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Konseptdokument  
KFUK-KFUM og Ung Inkludering i skolen 

 
17.01. 2022.  
 

 
Vær deg selv. Stå opp for andre.  
 

 

Visjon:  

Ung inkludering i skolen jobber for at alle unge skal bli sett, inkludert og 
verdsatt på skolen og i samfunnet! 
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Bakgrunn  
Ung Inkludering startet opp av lektor Merete Lien Utaker ved Østerås skole i 2017 som en ideell forening. 
Foreningen traff åpenbart et behov i tiden og fikk tidlig økonomisk støtte fra private fond, kommune og stat. 
Aktiviteten knyttet seg i første fase opp til å lære, inspirere og koble norske valgfagselever med unge nyan-
komne elever i innførings-/mottaks-/velkomstklasser. Lærere fra flere skoler ble gitt innføring og opplæring, 
både i idé og metode for å koble norsk ungdom med ungdom med kort botid i Norge innenfor en skole-
ramme. Ide og metode spredte seg raskt. Aktiviteten har vokst og handler i dag, ved årsskiftet 2021/2022, 
om leksehjelp, sosiale arrangementer og annet ved flere skoler i Bærum og en i Trondheim.  

Det er nå oppstått et behov for å bringe aktiviteten inn i mer strukturerte og organisatorisk bærekraftige 
rammer. Fra 2022 foretas det en virksomhetsoverdragelse av Ung inkludering til KFUK-KFUM Norge.  

Målsetting og meningen med denne konseptbeskrivelsen er å vise hvordan Ung Inkludering i skolen fra 2022 
inngår i KFUK-KFUM programportefølje. Et resultat av virksomhetsoverdragelsen skal være at Ung Inklude-
ring i skolens kunnskap, erfaringer, arbeidsmetoder, ambisjoner og gode resultater spres til kommuner og 
skoler i hele Norge, til glede og verdi for flest mulig unge mennesker, både av norsk og utenlandsk opprin-
nelse. 

Konseptbeskrivelsen gjør rede for hvilke verdier og prinsipper som skal gjelde for innlemmelsen i KFUK-
KFUM Norge, og hvordan Ung inkludering i skolen skal organiseres som del av KFUK-KFUMs samlede virk-
somhet.  
 
 

Vårt felles oppdrag 
KFUK-KFUM Norges kristne formålsparagraf gjelder alt vårt arbeid. KFUK-KFUMs formål er “å utvikle og ta 
ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus 
Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, 
lokalt og globalt." KFUK-KFUM mener alle mennesker er skapt med lik verdi, og organisasjonen utvikler der-
for inkluderende tilbud for alle mennesker, uavhengig av kjønn, seksuell legning, etnisk bakgrunn, tro eller 
annen bakgrunn. Ung inkludering i skolen vil være et livssynsåpent tilbud i KFUK-KFUMs regi. Gjennom Ung 
inkludering i skolen vil vi bygge livssynsåpne og trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv og får 
mot til å stå opp for andre. 
 
Ung inkludering i skolen sin særskilte oppgave er å skape gode, likeverdige og anerkjennende aktiviteter og 
møteplasser med trygge og utviklende fellesskap for alle elever i skolen. Dette skal skje ved å: 

- bygge fellesskap og mestringsarenaer for ungdom med kort og lang botid i Norge  
- skape møteplasser mellom minoritets- og majoritetsspråklige ungdom for å bygge ned språklige 

barrierer for deltakelse og mestring i skole og samfunn.  
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Våre verdier 

 
ÅPEN 
Alle som vil, kan delta i aktiviteter i regi av Ung Inkludering i skolen, uavhengig av bakgrunn. Vi har særlig 
fokus på å inkludere unge mennesker som er i fare for å oppleve utenforskap på grunn av språklige og kul-
turelle barrierer. 

 
MODIG 
Vi står opp mot urett og vi kjemper for at barn og ungdom skal bli sett, hørt, verdsatt og inkludert, både 
lokalt, nasjonalt og globalt. 

 
UTVIKLENDE 
Vi arbeider for at alle unge mennesker skal ha mulighet til å utfolde seg, utvikle sine evner og egenskaper 
slik at de selv kan påvirke framtiden. 

 
RETTFERDIG 
Vi mener at alle mennesker er skapt med lik verdi. Vi kjemper derfor for likeverd, livsmestring og aktivt 
medborgerskap i det norske samfunnet, med aktiviteter og verdier som skal bidra til en mer rettferdig ver-
den. 
 

TRYGG 
Vi vil  skape fellesskap hvor unge mennesker kan være seg selv og hvor de i trygghet  erfarer at de kan vise 
hvem de er, hva de kan og at de er verdifulle i seg selv. 
 
 

Aktiviteter  
De konkrete aktivitetene og arbeidsformene som vil bli gjort i Ung Inkludering i skolen vil variere med end-
rede behov og forutsetninger, både lokalt og nasjonalt. Vår visjon og verdier ligger imidlertid fast.  

Frem til virksomhetsoverdragelsen i 2022 har følgende aktiviteter vært i fokus:  

Ungdom hjelper ungdom - leksehjelp på ungdomsskoler og videregående skoler (VGS) 
Målet for Ungdom hjelper ungdom er å bidra til at minoritetsspråklige elever på VGS og ungdomsskolen blir mer 
motivert for skolearbeid. 

Medelev – sosial inkludering på VGS  
Målet for Medelev er å gi minoritetsspråklige elever et større nettverk blant majoritetsungdommer på sin VGS. 

Valgfagsinkludering på ungdomsskolen 
Målet for Valgfagsveiledningen er at nyankomne elever gjennom ulike valgfagsaktiviteter blir kjent med andre 
ungdommer på samme skole. 

Globalcamp 
En sosial møteplass utenfor skolens lokaliteter med mulighet til å bli kjent med mange ungdommer med bak-
grunn fra ulike land.  
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Målgrupper 
 

Ung Inkludering i skolen, ønsker å fremme bedre inkludering av elever med kortest botid i Norge 

Primærmålgrupper: 
• Elever i ungdomsskole 
• Elever i videregående skole 

 
Sekundærmålgrupper:   

• Lærere og skoleledere som kan understøtte og bidra med å implementere Ung Inkludering i sko-
len på egen skole. 

• Kommunale/fylkeskommunale ledere som kan understøtte og bidra med at Ung Inkludering i sko-
len får en plass i skoleverket. 

 
 

Frivillig og ansatt ungdom  
Vi ønsker et mangfold av unge frivillige ledere og medarbeidere i Ung Inkludering i skolen.  
Verdiene, talentene og engasjementet til unge mennesker med ideell motivasjon og glede over å bidra til å 
realisere Ung Inkludering i skolen sine verdier, er arbeidets bærebjelke.   
 
Alle som vil bidra ønskes velkommen som bidragsytere, men det stilles også noen krav. Alle frivillige ledere 
over 15 år må.: 
 

● Signere KFUK-KFUMs egenerklæring  
● Fremvise politiattest 
● Signere kontrakt som frivillig og/eller ansatt som konkretiserer og avgrenser oppgaver og ansvars-

områder. 
 
Det er et mål i seg selv at unge frivillige skal kunne ansettes og motta betaling for sin innsats uten at det 
endrer deres rolle eller betydning som idealistiske bidragsytere. Betaling for tjenester og opplevelse av å 
være “ordentlig ansatt” underbygger våre unge medarbeideres verdighet, empowerment og opplevelse av 
anerkjennelse. Dette gir mange unge deres første erfaring med arbeidslivet. Slik praksis endrer ikke Ung 
Inkludering i skolen sin identitet som ideelt arbeid. 
 
Vi vil legge til rette for mestring og utvikling av alle våre frivillige og ansatte medarbeidere og vil tilby en 
rekke ulike tiltak for inspirasjon og kompetanseutvikling for unge medarbeidere og frivillige. 
 
 

Eierskap  
KFUK-KFUM Norge eier navnet og konseptet fra den dato som foreningen Ung inkludering vedtar overdra-
gelse til KFUK-KFUM, og når dette konsept-dokumentet er vedtatt av Forbundsstyret. Ung Inkludering vide-
reføres som et eget programkonsept i KFUK-KFUM Norge under merkenavnet Ung Inkludering i skolen i tett 
kobling opp mot organisasjonens øvrig satsing på barn og unge. 
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Organisering og videreutvikling 
Samarbeidsskoler sin bruk av betegnelsen “Ung Inkludering i skolen” forutsetter at det signeres en avtale 
med KFUK-KFUM om dette, fra det tidspunktet overtakelsen nevnt ovenfor er operativ. Avtalen binder den 
lokale skolen eller tiltaket til å arbeide i tråd med dette konseptdokumentet, eventuelt framtidig utviklet 
metodemateriell, samt nedenstående punkter:  
 
● Ung Inkludering i skolen-aktivitet skal forankres med en positiv beslutning/skriftlig vedtak eller erklæ-

ring fra skolens ledelse. 
● Lærerne, miljøterapauter og andre som har kontakt med den aktuelle målgruppa for tiltaket på sin 

skole, forutsettes å positivt informere elevene på sin skole om tiltaket.  
● Skolen skal stille med egnede lokaler og sørge for at disse er tilgjengelige og i den tilstand som er av-

talt, for de aktiviteter som er avtalt.   

● Det er ønskelig, men ikke et krav, at skolen stiller med minst en lærer el.l. ved oppstart av aktiviteten 

på skolen.  

● Merkenavn og navn/uttrykk på virksomhetens aktiviteter skal brukes i tråd med gjeldende føringer i 

KFUK-KFUM.  

● Alle elever som deltar i tiltaket skal registreres skriftlig som “deltakere” i KFUK-KFUMs systemer. 

 

KFUK-KFUM er en medlemsbasert demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon hvor demokratiske rettig-
heter er knyttet opp til medlemskap. Deltakelse i Ung Inkludering i skolens sitt arbeid som ikke er knyttet til 
medlemskap gir fulle rettigheter til deltakelse, men ikke demokratisk innflytelse. For å stimulere til demo-
kratisk deltakelse, opprettes det en egen medlemskapsform for Ung Inkludering i skolen, tilpasset medlem-
skap på våre livssynsåpne arenaer. Kontingenten er pt. kr 50 for ett kalenderår.  
 
KFUK-KFUM forplikter seg til å ha en særskilt personalressurs/ledelse disponert på Forbundskontoret (eller 
direkte underlagt dette) til ivaretakelse, videreutvikling og finansiering av Ung Inkludering i skolen. Omfang 
av nasjonal koordinering og ledelse avhenger av arbeidets volum og vil søkes finansiert primært gjennom 
eksterne tiltaks- utviklings- og prosjektmidler.  
. 
 

Samarbeidsrelasjoner 

Vi er radikale på samarbeid og Ung Inkludering i skolen skal utvikles i samarbeid og samskaping med både 
offentlige myndigheter, private og ideelle aktører i de lokalsamfunnene vi opererer i.  
 

Kommuner, bydeler, fylkeskommuner og stat  

Ung Inkludering i skolen skal være en viktig aktør og ressurs for offentlige myndigheter på alle nivåer, i 
arbeidet med å fremme inkludering av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge. I samarbeid og 
samskaping skal vi arbeide for nyskapende og effektive tiltak for bedre leve- og oppvekstvilkår for våre mål-
grupper, og i fellesskap løfte fram barn og unges stemmer i saker som angår dem. For å få til dette vil vi 
jobbe aktivt for å få til gode relasjoner med relevante offentlige myndigheter og instanser. Vi vil være en 
synlig, troverdig og foretrukken samtale- og samarbeidspartner for inkluderingsarbeid i norsk skole.  
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Skoler 

Ung Inkludering i skolen sitt arbeid skal skje i samarbeid med lokale ungdomsskoler og videregående skoler. 
Vi vil derfor jobbe dedikert for å få til gode samarbeidsavtaler med et bredest mulig mangfold av skoler over 
hele Norge.   
 

Ideelle organisasjoner  

Ung Inkludering i skolen skal aktivt søke samarbeid med organisasjoner og institusjoner som jobber til det 
beste for barn og unge, med arbeidsmetoder og verdier som passer godt til våre egne. Ung Inkludering i 
skolen legger vekt på samarbeid med komplementære ressurser, og ikke konkurrere med andre som kan 
bidra med å skape gode resultater. Det er målet om en bedre inkludering for unge mennesker med kort 
botid som skal stå i sentrum for alle våre valg og prioriteringer.  
 

Trossamfunn  

Ung Inkludering i skolen vet at tro og religiøs tilhørighet er en viktig faktor for identitet og mening for mange 
unge mennesker. Det er stort behov for gode livssynsåpne arenaer hvor unge av ulik tro kan møtes, bli kjent 
og lære av- og om hverandre i gjensidig respekt. Ung inkludering i skolen kan- og vil samarbeide med ulike 
tros- og livssynssamfunn, og vi vil aktivt arbeide for å legge til rette for dialog og diapraksis.  
 

Næringsliv og sosiale entreprenører 

Å investere i barn og unge er å investere i en bedre fremtid. Det gjelder ikke bare investering i tid og krefter, 
det gjelder også investering (bruk) av penger. Ung Inkludering vil aktivt søke samarbeid og støtte fra aktører 
i næringslivet og vi vil både samarbeide og bidra til en videre utvikling av sosialt entreprenørskap knyttet til 
inkludering i skolen.  
 

 

Mål og resultater 
Ung Inkludering i skolen er opptatt av at all vår aktivitet skal virke. Vi må derfor ha et fokus på måling av 
arbeidets effekt - ikke fordi telling er et mål, men fordi vi skal vite at det vi gjør teller. 
 

Deltakere og medlemmer  

Greier vi å utvikle et kvalitativt godt og relevant tilbud for- og med unge mennesker som svarer på reelle 
behov i gruppen, vil det tiltrekker seg deltakere. Vekst i antall deltakere/medlemmer er derfor en god indi-
kator på om det vi gjør, treffer. Vi vil arbeide for om kontinuitet og legger vekt på at unge mennesker bruker 
tid og ressurser i vårt arbeid over tid.  
 
MÅL 2022-2025:  

- 3000 ungdom deltatt i aktivitet i regi av Ung Inkludering i skolen.  
- 5 % av deltakerne i Ung Inkludering i skolen velger å melde seg inn i KFUK-KFUM med fulle demo-

kratiske rettigheter 
- 100 ungdom mellom 16 - 25 år har skrevet under på lederavtale og engasjert seg i større eller 

mindre lederoppgaver i Ung Inkludering i skolen.  
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Skoler med samarbeidsavtale   

Ung Inkludering i skolen kan- og skal tilpasse seg til lokale behov og endrede forutsetninger. Gode forebyg-
gende og inkluderende konsepter som svarer direkte på barn og unges behov i lokalsamfunn over hele 
Norge bør spres.  
 
MÅL 2022-2025:  
Avtale og etablert aktivitet i 10 kommuner, i minst 4 fylker.  
 

Utvikling og vekst 

Ung Inkludering i skolen har et mål om å være fleksibelt og møte endrede behov. Vå dynamiske tilpasning 
til endrede behov vil være en viktig kvalitet og et fortrinn ved arbeidet. Vi vil derfor videreutvikle eksiste-
rende- og initiere nye arbeidsformer som svar på barn og unges endrede behov. Vi skal være i kontinuerlig 
forandring for å sikre høyest mulig relevans og kvalitet i det vi foretar oss.  

 
MÅL 2022-2025: 

-  Utvikle minst 4 nye aktivitetskonsept eller aktivitetsformer for bruk i norske skoler. Tiltakene gir 
en dokumentert positiv effekt for barn og unge og får anerkjennelse og oppmerksomhet også 
utenfor egen organisasjon.  

- Tilby lederutvikling tilpasset Ung inkludering i skolen.  
 

Talspersoner  

Ung Inkludering i skolen skal løfte frem unge personer som rollemodeller og talspersoner. Deres meninger 
og erfaringer blir lyttet til.  
 
MÅL 2022-2025:  
Ung Inkludering i skolen er gjennom sine talspersoner, blitt en synlig og tydelig stemme i det norske sam-
funnet. Vi blir brukt i formidling, opplæring og i utvikling av viktige verdier i norsk integreringsarbeid. Våre 
talspersoner blir nasjonalt og lokalt, hørt i saker som angår inkludering av unge mennesker i skole og sam-
funn. Slik positiv oppmerksomhet kan registreres i minimum fire nasjonale og 16 regionale/lokale medie-
oppslag i løpet av perioden. 

 


