
Sammen for 
et friskere liv

Frisklivsrådgiver Ole-Martin Wold



Hvordan skape 
aktiviteter i 

fylket



Hvem er jeg
Hvem er dere

Meg:

Frisklivsrådgiver

Dere:

Frisklivsagent
Trening og mosjonskontakt

Instruktører



Først og fremst
Hva er aktivitet?



Vi kan vel si at aktivitet så å 
si dekker nesten alt

Deltagelse
Fellesskap/alene

Aktiviteter/Fysisk aktiv
Fritid

Trening
Jobb mm



Hvorfor er det viktig med 
aktivitet?



Verdien er nesten like viktig 
som…

= Resultatet

Treningen ( hjerte-kar, styrke, bevegelighet)

Aktiviteten (for helse og velvære)

Hvem deltar og hva det gir dem der og da og hjemme



Hvem kan lede eller sørge 
for aktivitet?

Svar:



ALLE
Må man lede aktivitet?

Hvilke aktiviteter må:

- Ledes

- Veiledes

- Bestemme

- Arrangere

- Tilpasse

- etc



Hvordan skape aktivitet?
Noen smarte tanker å gjøre seg:

Oppgave: bruk 1 minutt på å tenke på hva er viktig 
å gjøre før en skal få til en aktivitet i fylket evt

lokallaget?



Hvem er aktiviteten for?
Hvem har ansvar?

Hvor skal aktiviteten 
gjennomføres?

Hvor ofte?
Koster det 

penger? Hvem må samarbeide 
for at det skal gå?

Når? (dag/kveld)



Vi har gjort oss noen tanker, 
men…

Aktiviteten vi skal starte, er det en aktivitet som allerede eksisterer?

Er det interesse for aktiviteten?

Hvordan skal vi finne ut av om det er interesse for aktiviteten?



Samarbeid
Disse tre rollene vi snakket om innledningvis

Bør, kan eller vil de samarbeide?

Hvordan være mer synlig i styret, i fylket og på nett?
Hvilke plattformer bør vi synes? Og bruke?



TIPS
Variasjon

Dato/informasjon (tilgjengelighet)påmelding – skjema - kontaktperson

Utstyr (test av)

Plan B-C

Løsning fremfor problemer

ansvarsområder/oppgaver

Eksempler:
Hovedleder, Kontaktperson

Nattevakter (hvis det er arrangement med overnatting som krever dette)

Sosialansvarlig, Økonomiarbeid, Møte deltakere / fellesreiseleder, Kjøkkenansvarlig



TIPS
Skape trygghet

Tillit

Rutiner

Tilgjengelighet

Sosial arena

Lytte

Se og bli sett

Hvem er du alt oppi dette



Håndtering av vanskelige 
personer

Hva er riktig?

Frivillig / Deltager



Spørsmål og kanskje 
noen svar



Det finnes ingen perfekte 
løsninger

Vi / jeg kan bistå med følgende:
Ferdig laget spørreskjema som kan distribueres over epost.

Bistå i planlegging eller eventuelle tilpasninger til aktiviteten
Hjelpe med ideutvikling via webinarer / nettmøter

Legge ut gode verktøy i verktøykassen for deg som tillitsvalgt
Kurs i hvordan lede aktivitet?


