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Velkommen til Utenforfloken – preventive tiltak for å redusere ungt 

utenforskap. Høsten 2020 og vinteren 2021 har prosjektgruppen på 21 

aktører jobbet sammen i innovasjonsprosjektet Utenforfloken hvor man 

gjennom nye samarbeid har kommet fram til svar som kan redusere 

utenforskap blant barn og unge. 

Denne rapporten er en oppsummering av prosjektets tilnærming, 

læring og resultater fra denne prosessen. Rapporten presenterer også en 

overordnet strategi i form av en nullvisjon og en portefølje med konseptuelle 

løsninger. I sum håper vi dette vil være til stor inspirasjon for andre aktører 

som også jobber med ungt utenforskap, slik at vi får et omforent språk, en 

felles retning og nye ambisiøse mål for å redusere denne utfordringen.

Vi synes den eneste visjonen som gir mening er en nullvisjon –  

Null Unge Utenfor.

null unge utenfor - nuuintroduksjon



Ifølge Victor Norman, samfunssøkonom og politiker, koster det samfunnet 

ca. 20 millioner kroner i systeminnsats og tapt skatteinntekt for hvert unge 

menneske som står utenfor arbeidslivet. Dette er potensielt en meget 

dårlig investering i dagens unge, som vi vet er neste generasjon og utgjør 

morgendagens samfunn. Man kan sågar si at prisen av utenforskap er langt 

høyere enn investeringskostnaden for innenforskap. Gitt at man vet hvor 

man skal investere.

Det ligger store muligheter og samfunnsgevinster i å tenke langsiktig 

og jobbe proaktivt med å skape løsninger som griper inn tidlig i livet for å 

motvirke utenforskap. Samfunnet står ovenfor en rekke slike utfordringer, 

vi kaller dem Floker, og mener de må løses gjennom samarbeid på tvers av 

sektorer, fag og aktører. 

En av vår tids største samfunnsutfordringer, ungt utenforskap, kaller nå 

på de beste personer fra dedikerte aktører i privat, offentlig og frivillig sektor 

til å jobbe ut en portefølje med løsninger, som til sammen kan gjøre denne 

floken slakkere og hindre at unge mennesker havner utenfor.

I dag faller altfor mange unge mennesker utenfor i samfunnet vårt. 

Problemet er kanskje ikke så synlig for deg og meg i hverdagen i et av 

verdens rikeste land, men statistikken lyver ikke. 110.000 unge under 30 

år sto i 2019 utenfor arbeid, utdanning eller arbeidsrettede tiltak (SSB). 

Andelen unge uføre øker for hvert år, mest på grunn av psykiske problemer 

knyttet til det å stå utenfor. Og det siste året har frafallet fra både 

organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter vært dramatiske. Spesielt på 

grunn av en midlertidig pandemi, men denne situasjonen står i fare for å bli 

både varig og permanent fordi veien tilbake innafor alltid er lengre og tyngre 

– med mindre vi setter inn mer tidlig innsats og finner løsninger som er både 

proaktive, preventive og positive.
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20 mIll. kr
- samfunnskostnaden 

for én ung som
faller utenfor arbeid

110 000
unge under 30 år sto i 2019 

utenfor arbeid, utdanning eller 
abeidsrettede tiltak (SSB)
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bakgrunn
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Fra samfunnsutfordringer 
til innovasjonsutfordringer

Tverrsektorielt 
samarbeid

Portefølje med nye svar

Privat

Offentlig Ideell

Samfunnsutfordringer er som floker og kan ikke løses ved at enkeltaktører 

drar hardt i én ende alene. I Utenforfloken – preventive tiltak for å redusere 

ungt utenforskap, har vi jobbet etter flokemetodikken utviklet av Æra 

Strategic Innovation.  Floke er et innovasjonsprogram utviklet for å ta 

tak i komplekse bærekraftsutfordringer samfunnet står ovenfor, og som 

gjennom tverrsektorielt samarbeid lager nye løsninger og strategier for å 

gjøre en utfordring om til en mulighet. Svarene man får skal demonstrere 

og inspirerer til hvordan vi kan skape kursendring mot mer bærekraftige 

samfunn, både økonomisk, miljømessig og sosialt. 

Se nettsiden floke.era.as for mer informasjon om Floke.

floke prosess

6
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Innovasjons-
brIefen
Hva ville samfunnet bedt oss om å jobbe med dersom samfunnet var vår 

oppdragsgiver? Det spørsmålet spør vi alltid oss selv i starten av en floke. 

Da leter vi etter det man kaller en innovasjonsbrief. En brief er som en 

slags bestilling eller oppdragsbeskrivelse. Denne blir alltid til i dialog med 

interessenter og sentrale aktører, som vi kan lære noe fra. Enten i form av 

deres erfaring fra å jobbe med samfunnsutfordringen eller fra å ha studert 

fenomenet, i dette tilfellet utenforskap. 

Etter en omfattende lytterunde med andre kloke hoder, landet vi i 

denne floken på følgende «bestilling» fra samfunnet; For å forebygge ungt 

utenforskap må vi lage nye løsninger som former rause og robuste barn og 

unge, vi må skape arenaer for tilhørighet og vi må på beste måte tilrettelegge 

for mer aktiv og tidligere deltakelse for unge mennesker i samfunnet.

Rause og robuste barn og unge – Hvordan kan vi sørge for sunn fysisk og 

mental helse og hvilke løsninger trenger vi for å utvikle rause og robuste barn 

og unge?

Arenaer for tilhørighet – Hvordan skaper vi mangfold i møteplasser, 

aktivitetstilbud og rollebilder på tvers av digitale og fysiske arenaer?

Aktiv deltakelse – Hvordan involverer vi de unge selv, familiene, 

insitusjonene og andre profesjonelle aktører for å bedre tilrettelegge for 

aktiv deltakelse?

8

Aktiv 
deltakelse

prosess

Rause og robuste 
barn og unge

Arenaer for 
tilhørighet

null unge utenfor - nuu



11

Fra samfunnsutfordringer til 
innovasjonsutfordringer

10

utenforfloken
oppsummert

Ny innsikt

For å skape noe nytt må vi først lære 
noe nytt. I innsiktsfasen dannes et 
felles grunnlag å bygge idéer på.

Leveranser:
- Fra 100+ innsikter
- ...til 21 nøkkelinnsikter

Forprosjekt

For å forstå hvordan vi skal 
tilnærme komplekse samfunns-
utfordringer må vi først utarbeide 
nye system perspektiv å jobbe ut 
ifra.

Leveranser:
- Innovasjonsbrief
- Strategisk arkitektur
- Tverrsektoriell prosjektgruppe

Teste & lære

Konseptene må ut i verden. Vi tester 
og justerer konseptene tidlig for å 
maksimere læring og redusere risiko.

Leveranser:
Nullvisjon og ambisjoner for å 
forebygge ungt utenforskap innen 
arenaene nabolag, fritid, skole, jobb 
og digitalt.

Konsepter

Vi låser opp nye muligheter og 
utvikler konsepter med verdiforslag, 
brukerbehov, inntjeningsmodeller 
og strategiske partnerskap.

Leveranser:
- Fra 40 idéspirer
- ...til 14 konsepter

null unge utenfor - nuuprosess
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porteføljen
Vår tilnærming er grunnleggende optimistisk og proaktiv. Vi mener at 
forebygging er både bedre og billigere enn behandling, men vi anerkjenner 
selvsagt i stor skala den jobben som mange flinke mennesker gjør hver 
dag for å få unge mennesker som har havnet utenfor tilbake til gode 
og meningsfulle liv.  Men som Professor Arne Holte skrev i sin artikkel 
Forebygg psykiske lidelser i Dagsavisen tilbake i 2012; «Prioriter arenaer 
utenfor helsetjenestene. Det er ikke i helsevesenet helsen produseres. 
Den produseres der folk lever sine liv - i familien, barnehagen, skolen, 
arbeidsplassen, idretten, kulturlivet, aldershjemmet. Familien, barnehagen 
og skolen er viktigst. Bedre helsetjenester har relativt liten effekt på 
befolkningens helse. Det er det vi gjør ellers som teller». Prosjektdeltakerne 
i Utenforfloken er aktører fra privat, frivillig og offentlig sektor som nettopp 
gjennom sitt arbeid kan bidra til å forebygge ungt utenforskap innen 
arenaene Skole, Fritid, Nabolag, Jobb og Digitalt.

Leveransen fra Utenforfloken – preventive tiltak for å redusere ungt 
utenforskap, består i all hovedsak av tre ting:

1. En samling av nøkkelinnsikter fra vår research og omforente 
kunnskapsgrunnlag. Disse nøkkelinnsiktene skal låse opp nye 
muligheter for å utvikle enda flere preventive tiltak mot ungt 
utenforskap.

2. En portefølje av løsninger utviklet av denne flokens 
samarbeidskonstellasjoner som i sum, når realisert, vil bidra til et bedre 
samfunn for unge mennesker.

3. En nullvisjon, og ambisjoner for fem sammenvevde innsatsområder som 
skal inspirere andre aktører i samfunnet til å skape enda flere proaktive 
løsninger som hindrer at unge mennesker faller utenfor.

Det er derfor med stor glede at vi, på vegne av hele Utenforfloken, i dette 
heftet kan vise frem hva vi har jobbet med de siste månedene. 

12

strategi

Deltakerne i Utenforfloken:
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en nullvIsjon
I år er det 20 år siden Statens Vegvesen innførte sin nullvisjon for hardt 

skadde og drepte i trafikken. På 20 år har antall drepte i trafikken blitt 

halvert. Dette er selvsagt takket være mye mer enn en nullvisjon. Poenget er 

at en nullvisjon er en strategisk målsetting og et kompass som koordinerer 

innsatsområder og gjør det lettere å bevilge ressurser til spesifikke og 

målrettede tiltak på en bred front. Så på samme måte som i trafikken, ønsker 

vi å lansere en nullvisjon for ungt utenforskap. En nullvisjon er det eneste 

riktige målet å ha for et moralsk forpliktet samfunn. Vi kan ikke akseptere at 

unge mennesker faller utenfor skole, arbeidsliv, fritidsaktiviteter, nabolag og 

digitale møteplasser.

Se for deg en fremtid med null unge utenfor. En fremtid med rause og 

robuste barn og unge, veiledet av rause og robuste rollemodeller og voksne. 

En fremtid der unge til enhver tid har tilgang på et mangfold av arenaer hvor 

de kan høre til og dyrke sine interesser, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn 

og oppvekstvilkår. En fremtid hvor det er like naturlig å engasjere seg i 

samfunnets utvikling med sin stemme og sine forutsetninger, enten man er 

voksen eller barn.

Fremtiden er ikke bare noe som skjer, den skapes. Og skal vi komme til 

den fremtiden vi ønsker må vi jobbe sammen, mot samme mål. NUU – Null 

Unge Utenfor.
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NULL uNGE utENfOr

strategi null unge utenfor - nuu
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strategi
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dIgItaLt

frItId

jobb SkoLe

naboLaG

NULL uNGE utENfOr

fem arenaer
Gjennom prosessen har vi jobbet med å samle innsikt og jobbe ut idéer til 

løsninger som strekker seg på tvers av fem ulike arenaer hvor barn og unge 

oppholder seg i hverdagen. Disse er: nabolaget, fritidsarenaen, skole, jobb og 

den digitale sfæren.

Dersom barn og unge føler tilhørighet, mestring og trygghet på flere ulike 

arenaer vil de også ha flere ben å stå på dersom en av disse faller vekk. På 

de følgende sidene presenterer vi konseptskissene som er jobbet ut i løpet 

av Floke prosessen, i tillegg til ambisjoner for hvordan vi bør jobbe med 

forebyggende arbeid innen hver av de ulike arenaene fremover.

null unge utenfor - nuu



Da trenger vi gode og ansvarlige 
nabolag – Hvordan kan vi bygge 
varme og inkluderende nabolag med 
tilhørighet på tvers av familier og 
generasjoner, hvor alle innbyggerne 
tar ansvar for innenforskap?

se for deg
nabolag
med null unge 
utenfor
Da trenger vi gode og ansvarlige 
nabolag – Hvordan skaper vi rause 
og inkluderende nærmiljø der alle tar 
ansvar for innenforskap?
Et nabolag er et avgrenset område av en viss ensartethet og består av 

naboer, eller mennesker som bor inntil og derigjennom må forholde seg 

til hverandre. Men et nabolag er også et sted hvor man gjennom denne 

relasjonelle tilhørigheten kan føle på godt naboskap, varme og omsorg for 

hverandre. Det gamle afrikanske uttrykket «det krever en landsby for å 

oppdra et barn» burde være en grunnregel for alle nabolag.

ambisjon - nabolag

2120
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portefølje

Kafé Kickstart er en møteplass som samler 
nabolaget, hvor ungdommer som mangler 
tilhørighet til nabolaget kan få en sjanse til å 
jobbe og ta eierskap til innholdet, både gjennom 
kafédrift og oppstartshjelp til å realisere 
egne idéer. Kafé Kickstart er også et sted hvor 
generasjonsmøter står sentralt.

Kafé kIckstart

Ungdom som ikke finner tilhørighet i nabolaget faller lettere utenfor. 

Vi vet hvor kreative ungdommen er og ønsker å tilby dem en møteplass 

hvor dette kan komme til utløp og der de får mulighet til å forme egen 

deltakelse. Kafé Kickstart er en møteplass for ulike generasjoner og der 

unge som mangler arbeidserfaring får nettopp dette. Ved å gi ungdommene 

innflytelse i prosjektet får de eierskap og mestringsfølelse, samtidig som 

de får påvirke personligheten til kaféen og får relevant arbeidspraksis. Her 

kan eldre personer dele fra sin kompetanse og de unge kan få veiledning i å 

videreutvikle kreative idéer til for eksempel et nabolagsprosjekt, et produkt 

eller annet initiativ.

22
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Flere barn og unge står utenfor organisert aktivitet. Mangel på utstyr, 

økonomi til å betale for klubbmedlemskap og redsel for at man ikke 

skal passe inn i et eksisterende lag eller gruppe, kan gjøre terskelen for 

deltakelse høy. Livstrenerne er et fellesskap som fanger opp og motiverer 

ungdom og voksne ressurspersoner som ønsker å fasilitere lavterskel 

aktivitetstilbud for barn og unge. Vi gjør det enkelt for dem å bidra ved 

å gi dem en plass å være, utstyr å bruke og kunnskap til å gjennomføre 

aktiviteter. Livstrenerne bygger også bro mellom uorganisert aktivitet, som 

løkkefotball, og over til det organiserte. Fellesskapet gir ressurspersonene 

glede og bidrar til en sirkulær effekt hvor du får tilhørighet ved å skape 

tilhørighet for andre.

Barn og unge trenger lavterskel 
aktivitetstilbud og gode rollemodeller i 
nærmiljøet sitt. Livstrenerne er et nettverk og 
opplæringsprogram for ressurspersoner og 
rollemodeller som muliggjør flere lavterskel 
aktiviteter for barn og unge rundt om i landet.

lIvstrenerne

null unge utenfor - nuu
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Via Pizza er et program og et franchisekonsept 
som bidrar til å opprette lokale arbeids- og 
møteplasser for utsatte ungdom. Programmet 
gir lokale ungdommer en arena for tilhørighet, 
stolthet og mestring og gir dem mulighet til å 
være sentrale bidragsytere i nærmiljøet.

vIa pIzza

Via Pizza er et program og et franchisekonsept som hjelper lokalmiljøer 

starte og drifte sin egen pizzeria. Pizzeriaen er et lokale hvor unge voksne 

som er i risiko for å havne utenfor, kan skape sitt eget arbeid. Programmet 

driftes av en eller flere lokale ildsjeler som deretter kobler på flere 

ungdommer. Via Pizza bistår med eksempelvis regnskapsføring og annen 

nødvendig hjelp for daglig drift, og med forankring hos kommunen eller 

andre sentrale bidragsytere i oppstartsfasen. Ved at ungdom bidrar inn i 

driften av pizzeriaen får ungdommen ikke bare eierskap og arbeidserfaring, 

men også en sentral rolle i nærmiljøets fellesskap. De lokale ildsjelene 

får en rolle som ambassadører og kan bidra i å utvikle konseptet som en 

franchisemodell til mindre kommuner rundt om i landet.

null unge utenfor - nuu
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Da trenger vi gode og ansvarlige 
nabolag – Hvordan kan vi bygge 
varme og inkluderende nabolag med 
tilhørighet på tvers av familier og 
generasjoner, hvor alle innbyggerne 
tar ansvar for innenforskap?

se for deg
frItIdstIlbud
med null unge 
utenfor
Da trenger vi arenaer for alle – 
Hvordan skaper vi aktiviteter ledet 
av gode rollemodeller som utjevner 
forskjeller?
Fritiden er den delen av hverdagen vår hvor vi mer eller mindre selv 

kan bestemme hvilke aktiviteter vi ønsker å fylle tiden med. Det er en 

kjærkommen del av hverdagen til de fleste, men fritid kan også være den 

tiden på døgnet hvor barn og unge kjenner mest på forskjeller i muligheter, 

økonomi og tilhørighet. En tid for mange hvor man ikke har noen å være 

sammen med eller noe å føle seg en del av. Dette burde ikke være realiteten i 

et av verdens rikeste land. 

2928

ambisjon - fritid null unge utenfor - nuu



Flere unge får ikke deltatt på sommerleir på grunn av barrierer som økonomi 

eller tilgang på utstyr eller nettverk. Camp: serien er et nasjonalt initiativ 

som jobber for å gi unge tilgang på ferieopplevelser som er koblet til kyst, 

skog og fjell. Camp:Ocean er det første initiativet som settes i gang. Her kan 

unge tilbringe sommeren langs kysten i Norge, bli kjent med nye folk og lære 

nye aktiviteter. Vi kobler deltakere på tvers av bosted og bakgrunn og lar 

dem bli kjent med hverandre før selve campen starter. Camp:Ocean har ulike 

moduler man kan melde seg på basert på hva man er interessert i. Man kan 

blant annet lære om bærekraftig hav, sjømat, mental styrke, entreprenørskap 

og ulike aktiviteter som seiling og surfing. Camp:Ocean vil også være med å 

gi unge jobbmuligheter blant annet ved at tidligere deltakere får tilbud om å 

være med som veiledere og instruktører for fremtidige sommerleire.

Det finnes flere aktivitetstilbud for unge i feriene, 
men ikke alle har like god tilgang til disse. 
Camp:Ocean er en ferieopplevelse for unge med 
aktiviteter som skaper tilknytning til den norske 
kyst, til andre ungdommer og til seg selv.

Camp:Ocean

null unge utenfor - nuu
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Det er mange unge som ikke finner sin arena for tilhørighet på fritiden 

eller faller fra rundt ungdomstrinnet. Det kan være vanskelig å finne 

en fritidsaktivitet som interesserer og terskelen for å komme seg inn i 

eksisterende fellesskap kan føles høy. Vi tilbyr derfor en fadderordning på 

tvers av aktiviteter og fellesskap som gjør det lettere for barn og unge å 

både komme seg inn i, og være en del av ulike fritidsarenaer. Fritidsfadder 

fungerer som et sentralt kontaktpunkt, som gir oversikt over eksisterende 

aktivitetstilbud, og hjelper med en trygg inngang inn i disse. Initiativet 

er kommunalt forankret og det tilbys opplæring for trenere og andre 

rollemodeller fra kultur og idrett som ønsker å være fadder.

Terskelen for å komme seg inn i et fellesskap kan 
være høy. Fritidsfadder er en ordning som hjelper 
ungdom inn i fritidsaktiviteter, eller over i andre 
aktiviteter når de vil teste noe nytt.

frItIdsfadder

null unge utenfor - nuu
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Barn og unge har behov for flere rollemodeller i livet sitt som kan stille opp 

med veiledning og hjelp til å mestre utfordringer man opplever. Makker er 

en tjeneste som kobler unge med en mentor basert på felles interesser. 

Mentoren er tilgjengelig for samtaler og veileder unge på utfordringer de 

opplever i hverdagen, og kan være en støtte for de unge på deres premisser. 

Programmet har hovedvekt på 1-til-1 veiledning. Mentorene har trening i 

å hjelpe de unge med å sette konkrete mål og en plan for å oppnå disse. 

Målet med plattformen er økt deltakelse i ulike fritidstilbud, forebygging 

av ensomhet og å skape tilhørighet og nettverk. Plattformen er digital, 

men deltakere kan også kobles lokalt for å gjøre fysiske møter lettere. Vi 

tilrettelegger for attesteringsordning og opplæring for mentorene.

Et nasjonalt program og plattform som kobler 
sertifiserte mentorer med barn og unge som har 
behov for å bli sett, hørt og som ønsker seg en 
mentor over en lengre periode i livet.

makker

null unge utenfor - nuu
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Da trenger vi gode og ansvarlige 
nabolag – Hvordan kan vi bygge 
varme og inkluderende nabolag med 
tilhørighet på tvers av familier og 
generasjoner, hvor alle innbyggerne 
tar ansvar for innenforskap?

se for deg
dIgItale arenaer
med null unge 
utenfor

37

Da trenger vi tryggere digitale 
arenaer – Hvordan skaper vi digitale 
møteplasser som bidrar til trygge 
fellesskap og knytter bånd på tvers av 
demografi og geografi?  
Verden og livene våre blir mer og mer digitale for hvert år som går. Det siste 

året har akselerert denne utviklingen drastisk. Barn og unge blir i dag omtalt 

som født digitale og lever sine liv nesten uanstrengt mellom fysiske sfærer 

og digitale kanaler, men uanstrengt gjelder ikke for alle. I takt med økt digital 

tilværelse øker også mobbing, ekskludering og utenforskap. Flere erfarer 

at skjerm ikke bare er sjarm, men de digitale arenaene åpner også opp for 

tilhørighet og fellesskap på måter som ikke var mulig før.

36
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Gnister er en nasjonal oversikt som viser mangfoldet i aktivitetstilbudet 

som eksisterer i landet, både organisert og uorganisert aktivitet. Gnister 

synliggjør aktivitetene, kobler unge mennesker sammen med hverandre og 

inspirerer til opprettelse av flere tilbud. Gnister bidrar også til at det blir 

enklere for barn og unge å komme i kontakt med andre som er interessert i 

liknende aktiviteter som dem selv. De som driver lokale initiativ og aktiviteter 

kan selv melde disse initiativene inn til plattformen. Aktører som er 

interessert i å støtte eksisterende initiativ og hjelpe med oppskalering, kan 

bruke Gnister for å få en god oversikt over hva som finnes. 

Et viktig poeng i Gnister er å vise aktivitet, skape ny aktivitet, opprette 

kontakt mellom mennesker, bidra til vennskap og å skape tilhørighet!

Gnister er en digital arena hvor barn og unge 
kan dele sine hobbyer, aktiviteter og prosjekter 
på tvers av interesseområder og geografi. Ved å 
dele aktiviteter kan de som er på Gnister både gi 
og hentet idéer fra hverandre.

GnIster

null unge utenfor - nuu
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Vi trenger flere gode aktivitetstilbud for unge på nett, møteplasser som 

knytter det fysiske og digitale sammen. UKM og Kulturtanken startet i 

fjor et kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur (KRED) 

sammen med Viken fylkeskommune og andre kommuner. Ved hjelp av 

aktører tilknyttet Utenforfloken kan dette oppskaleres til en nasjonal, digital 

fritidsklubb som knytter folk sammen på tvers av by, bygd og bakgrunn. 

Vi fanger opp barn og unge som ellers faller utenfor organiserte tilbud og 

tilrettelegger for kulturopplevelser, entreprenørskap, turneringer og andre 

aktivitetstilbud. Ved hjelp av plattformen Discord skaper vi en digital 

ungdomsklubb, koblet til de fysiske fritidsklubbene, med et mangfold i 

deltakelse som er umulig med kun fysiske møteplasser.

En nasjonal, digital ungdomsklubb, tilknyttet 
fysiske klubber rundt om i landet. Vi 
tilrettelegger for at ungdom møtes innenfor 
trygge rammer til spill, kulturutøvelse, samvær, 
aktivitet og entreprenørskap.

den dIgItale
frItIdsklubben

null unge utenfor - nuu
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The Youman Experience er en plattform som kan hjelpe ungdom å designe 

det livet de ønsker å leve. Konseptet har fire områder: Youman Podcast 

stimulerer hjernen og oppmuntrer til deltakelse via gamification. Podcasten 

handler om ulike tema knyttet til fysisk og mental helse, tabuer osv. Her får 

lytteren konkrete råd og inspirasjon som kan praktiseres. Youman Sharing 

Hub er et lavterskeltilbud for alle som ønsker å komme i kontakt med andre 

og dele følelser og erfaringer. Youman Exploration stimulerer til fysisk 

aktivitet ved å komme med forslag til opplevelser, oppdagelser og aktiviteter 

man kan gjøre i lokalområdet, med et mål om å søke noe nytt i omgivelsene, 

naturen og seg selv. Youman Community er et rammeverk med prinsipper og 

retningslinjer for å skape fellesskap i sitt nærmiljø digitalt eller fysisk.

The Youman Experience er en plattform som 
skisserer en reise hvor ungdom får mulighet 
til å utfordre deg selv og designe sitt eget liv. 
Konseptet består av fire ulike aktiviteter som 
stimulerer til aktiv deltakelse i eget liv.

Youman
ExperIence

Dette konseptet er utviklet i samarbeid med studenter fra Emergence School 
of Leadership

null unge utenfor - nuu
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se for deg
skolesystem
med null unge 
utenfor
Da trenger vi et skolesystem for 
mangfoldet – Hvordan skaper vi en 
skolegang som feirer mangfold og 
hvor færre faller utenfor?
Utdanning er en menneskerettighet og i Norge har barn både rett og plikt til 

10 års skole. En skole skal være et sted hvor elever får både undervisning og 

sosialisering. I Norge kaller vi det enhetsskolen og lover at alle skal få like 

muligheter og tilpasset opplæring, men i overgangen mellom skoletiden og 

fritiden kommer forskjellene ekstra godt til syne. Både for de som har og ikke 

har tilgang på de samme mulighetene til både undervisning og sosialisering. 

4544

ambisjon - skole null unge utenfor - nuu



Flere barn og unge har etter 4. klasse ikke 
tilgang til AKS/SFO. Mellomrom fyller rommet 
etter skoledagen og frem til foreldre kommer 
hjem, med aktivitetstilbud basert på barn og 
unges egne interesser knyttet til kunst og kultur.

mellomrom

Flere barn og unge uttrykker et ønske om fritidstilbud uten prestasjonspress. 

Etter fjerde klasse mister også mange tilgang til AKS/SFO og de tilhørende 

aktivitetstilbudene. Mellomrom fyller tidsrommet rett etter skoleslutt, før 

foreldre kommer hjem fra jobb, med aktivitetstilbud innen kunst og kultur. 

Innholdet skapes i samarbeid med lokale kulturtilbydere og barn og unge 

selv – slik blir innholdet utformet etter lokalt behov og kunnskap. Ved å 

bruke skolen og nærmiljøet rundt som arena, sørger Mellomrom for en 

relevant, lokal møteplass som senker den økonomiske og sosiale terskelen 

for deltakelse. Eldre elever med kredibilitet hos målgruppen kan være med å 

skape og lede tilbudet, og bidrar dermed som naturlige rollemodeller.

null unge utenfor - nuu
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Barn, unge og voksne trenger å lære om empati og hvordan sette ord på 

og snakke om ulike følelser. I mine sko er et interaktivt læringsspill som 

tilrettelegger for nettopp dette. Gjennom spørsmål og interaksjon underveis i 

spillet, får den som spiller større forståelse og empati for de ulike personene 

og livssituasjonene som de møter i spillet. Lærere kan bruke spillet til å 

skape dialog i klassen om inkludering, empati og mental helse. Spillet kan 

også brukes som trening for lærere og foreldre.

Både unge og voksne kan trenge mer kunnskap 
om empati og mental helse. I mine sko er et 
interaktivt læringsspill som lar brukeren oppleve 
hverdagen til noen som føler seg utenfor.

I mIne sko

Dette konseptet er utviklet i samarbeid med studenter fra Høyskolen 
Kristiania

null unge utenfor - nuu
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Da trenger vi gode og ansvarlige 
nabolag – Hvordan kan vi bygge 
varme og inkluderende nabolag med 
tilhørighet på tvers av familier og 
generasjoner, hvor alle innbyggerne 
tar ansvar for innenforskap?

se for deg
jobbmarked
med null unge 
utenfor
Da trenger vi et mer inkluderende 
arbeidsliv – Hvordan skaper vi et 
jobbmarked hvor ingen ressurser 
havner på avveie?
Å få seg en jobb og tjene sine egne penger er for mange unge en sentral 

brikke i både dannelse, samfunnstilpasning og selvstendiggjøring. Man 

lærer seg både disiplin og samarbeid og ikke minst verdien av penger, men 

dessverre har ikke alle en jobb. Flere og flere unge står utenfor arbeidslivet 

og strever med å tette hullene på CV-en. Flere burde få sjansen til å vise hva 

de kan, arbeidsgivere burde feire mangfoldet og inkludere flere – det vil alle 

tjene på.

null unge utenfor - nuu
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Litt jobb gir unge, mellom 14 og 16, betalt for å 
utføre forskjellige småjobber for eldre, som å 
handle og tilberede mat eller tilby IT-hjelp.

LItt jobb

Ungdom er en ressurs og mange ønsker seg deltidsjobb, men det er 

vanskelig å få seg jobb for unge mellom 14-16 år. Litt jobb tilbyr ungdom 

i ungdomsskolealder – litt jobb – og muligheten til å tjene egne penger. 

Ungdommen får ansvar for å hjelpe pensjonister med ulike småjobber 

i hverdagen som handling, matlaging, hagearbeid og IT-opplæring. 

Pensjonistene ringer inn småjobbene sine til en sentral som videreformidler 

jobbene til ungdommen og det er pensjonistene som betaler ungdommen for 

utført arbeid.

Litt jobb knytter sosiale bånd mellom eldre og ungdom i nærområdet og 

kan inspirere og motivere deltakende ungdom til videre studieløp, kanskje 

med jobb innen for eksempel IT?

null unge utenfor - nuu
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Jobbutsikt på tvers er et program hvor unge voksne som 
står utenfor utdanning og jobb får tilbud om arbeidserfaring 
og fagkompetanse i ulike bedrifter og organisasjoner. I 
prosjektets første fase vil vi fokusere på unge som står 
utenfor arbeidslivet som følge av koronapandemien.

jobbutsIkt på
tvers

De som står uten jobb og utdanningsløp trenger alternativer til å sitte 

hjemme. Jobbutsikt på tvers gir unge mulighet til å få erfaring fra arbeidslivet 

som kan stimulere og inspirere til videre yrkesliv eller studieløp. Programmet 

kobler ulike arbeidstreningsprogrammer i privat sektor, støttet av NAV, med 

frivillige organisasjoner. Det skaper en variert arena for læring, CV-bygging, 

selvtillit og motivasjon. Programmet er en vei ut av ”den onde sirkelen”. 

Deltakerne vil sette seg mål og bli fulgt opp underveis med jevnlige, felles 

samlinger for veiledning og personlig oppfølging. Jobbutsikt på tvers er en 

mulighet for deltakende bedrifter og organisasjoner til å ta samfunnsansvar, 

vise at de er en attraktiv arbeidsgiver og få tilgang til ubenyttede 

ressurser som kan bidra som gode ansatte, også etter endt internship. 

Samarbeidet med frivillige organisasjoner gir deltakerne en unik og relevant 

læringsdimensjon og denne læringen vil også komme bedriften til gode. 

Koblingen av ulike arbeidstreningsprogrammer vil også skape en arena for 

erfaringsutveksling mellom disse og NAV. 

null unge utenfor - nuu
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Vi må starte innsatsen så tidlig som mulig i unge menneskers liv, 

tilrettelegge for den tilhørigheten alle fortjener, feire mangfoldet og vise 

omsorg. Alle kan kanskje ikke bli akkurat det de vil, men alle burde få 

muligheten til å prøve. Framtiden er ikke bare noe som skjer. Den skapes.

I denne floken har det vært noen modige pionerer som har gått foran og 

dannet en allianse til ære for neste generasjon.  Alle aktørene i Utenforfloken 

skal ha den største takken, for all den tid, ressurser og idealisme som de har 

lagt ned og investert. Takk til NFF, OBOS, Norsk Tipping, Kulturtanken, DNT, 

Den Norske Opera & Ballett, Windjammer, Gjensidigestiftelsen, Redd Barna, 

Kronprinsparets Fond, Tøyen Unlimited, NOVA (OsloMet), Stiftelsen TY, No 

Isolation, XXL, Norsk kulturskoleråd, Nordre Follo kommune, UKM, NIF og 

Circular Ways.

Nå begynner arbeidet med å få med flere til å skape den framtiden vi vil 

ha. Ta kontakt på floke@era.as dersom du vil vite mer, settes i kontakt med 

noen av konseptene eller du har en idé du vil lufte. Se nullungeutenfor.no for 

mer informasjon om NUU.

veien videre
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fra ambIsjoner 
tIl actIon
Nå som porteføljen med konsepter og nye løsninger er levert, og vi har tatt 

initiativet til en felles nullvisjon for alle som jobber for å redusere ungt 

utenforskap, kan det føles som at man har fullført prosjektet. Egentlig er 

dette bare starten. Nå går flokearbeidet videre inn i realiseringsfasen, og 

hvert konsept vil ha sitt eget løp for videreføring. Noen konsepter vil bli 

testet, pilotert eller implementert umiddelbart, mens andre vil leve videre i 

nye former eller kreve modning før de kan realiseres. Noen prosjekter finner 

finansiering gjennom virkemiddelapparatets utallige muligheter, regionale 

støtteordninger, legater, stiftelser og fond. Mens andre vil måtte starte på 

null, som en gründer. Det er opp til aktørene i alliansen selv å videreføre 

og sette resultatene ut i livet, og dette er en krevende fase. Men som med 

alt annet utviklingsarbeid som skal lykkes, kreves det nå en ekstraordinær 

forpliktelse, dedikerte ressurser og disiplin over tid. Og kanskje mest av 

alt kreves det lederskap og ledestjerner. I arbeidet med å redusere ungt 

utenforskap og å skape en bedre framtid for neste generasjon er det fint å la 

seg lede og inspirere av vår nye nullvisjon, NUU – Null Unge Utenfor. 

Se for deg et fremtidig Norge med null unge utenfor:
- I en fremtid der vi får frem rause og robuste barn og unge, veiledet av 

rause og robuste rollemodeller og voksne.

- I en fremtid hvor unge til enhver tid har tilgang på et mangfold av arenaer 

der de kan høre til og dyrke sine interesser, uavhengig av kjønn, sosial 

bakgrunn og oppvekstvilkår.

- I en fremtid hvor det er like naturlig å engasjere seg i samfunnets utvikling 

med sin stemme og sine forutsetninger, enten man er voksen eller barn.

null unge utenfor - nuu




