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BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET?

Mange enslige, mindreårige flyktninger er kommet til Norge i de siste årene. Kristiansand 
kommune har bosatt mange av disse. Her bor de i kommunale kollektiv frem til de fyller
18 år. Her er det voksne som bistår med hjelp til integrering, skolegang og til å løse
dagliglivets utfordringer. 

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Når disse enslige, mindreårige flyktninger fyller 18 år må de flytte ut av kollektivet og inn 
i egen bolig. De har fått oppholdstillatelse, går på skole (grunnskole/vg skole), har lange
leksedager og andre små og store utfordringer de fortsatt trenger hjelp til i hverdagen. 

Kommunen bistår med praktiske/formelle ting ift. skolegang og opphold for øvrig. Deretter
blir de gjerne overlatt til seg selv slik andre voksne personer ofte blir.

FORMÅLET MED PROSJEKTET?

Bidra til at man får gjennomført skolegangen/yrkesopplæringen på en god måte (erfaring
viser veldig gode resultater!), bidrar til god integrering. 
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HVA GJØR ROTARY?

De 4 Rotary klubber i Kristiansand (Kristiansand RK, Kristiansand Vest RK, 
Kristiansand Øst RK og Kongsgaard RK) deltar i dette felles prosjektet om å gi de 
i målgruppen ekstra hjelp i arbeidet med lekser i basisfag - norsk, matte, 
engelsk, naturfag, samfunnsfag, helsefag, praktiske håndverksfag.

HVORDAN OG HVOR MYE BIDRAR ROTARY’S MEDLEMMER?

RK bidrar 2 dager i uken med leksehjelp-assistanse. I tillegg gir disse møtene en
god voksenkontakt hvor hverdagslige ting diskuteres.

Pr idag bidrar 25 personer i prosjektet. Vaktlister.

Som klubb er Kongsgaard RK en god bidragsyter med 10 aktive personer – over 
50 timer pr.mnd.

For 2018 estimeres det et samlet bidrag på ca 800 timer fra alle klubbene i 
Kristiansand. 

HVORDAN ER PROSJEKTET ORGANISERT?

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe hvor hver RK er representert
med 2 personer. Leder-oppgaven går på omgang.
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HVA KAN VI SI OM RESULTATET SÅ LANGT?

Så langt har ca 100 ungdommer vært innom prosjektet.

Svært motiverte ungdommer som vil lære og ønsker å bidra i samfunnet.

Våre RK-medlemmer opplever og erfarer dette arbeidet som svært meningsfullt. Man 
treffer ungdom med en annen kulturbakgrunn og bidrar til å hjelpe disse inn i en ny
tilværelse.

Blir nesten som en familie!

ROTARY: ‘MAKING A DIFFERENCE’


