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1 Bakgrunn 
 
INSPIRIA arbeider aktivt med å bedre folkehelsen blant barn og unge i Østfold. Både 
igjennom arbeidet via midler fra Fylkeskommunen og som partner i Østfoldhelsa. Om 
ikke lenge blir vi alle en del av Viken og da er det spennende så se om folkehelsearbeidet 
ved INSPIRIA kan utvides i den store nye regionen. I Buskerud fins det ikke noe 
regionalt vitensenter, kun et mindre senter drevet av Kongsberg kommune. I Akershus 
er Vitenparken etablert på NMBU. Den er under utvidelse, men har foreløpig et 
begrenset tilbud. Ingen av dem arbeider noe særlig med helse, og de er langt fra å nå alle 
elever i et helt fylke, slik INSPIRIA gjør. 
 
Flere tusen elever eksponeres for helseprogrammer på INSPIRIA hvert år. Fra høsten 
2017 fikk alle elever i videregående programmet «Nåtidens jeg og fremtidens mat», et 
helt nytt program tilpasset VG1-elever. Programmet fikk veldig gode evalueringer fra 
både elever og lærere, og vil bli videreført i kommende år. 
 
Denne søknaden ser vi som en videreføring av det gode arbeidet som ble gjort for å øke 
grad av frivillighet sammen med Ungt Entreprenørskap, Østfoldhelsa og Østfold 
Fylkeskommune. Det prosjektet viste mulighetene til å utnytte aktører som UE og 
INSPIRIA i å nå ungdommene på en positiv måte, og vi mener vi med dette aktivt vil 
bidra til det gode arbeidet i «Inkluderende Østfold». 
 
1.1 Faglig bakgrunn 
Av de utfordringene som rammer barn og unge er kanskje fremveksten av psykiske 
problemer noe av det som bekymrer mest. Frivillighet er viktig for å motvirke ensomhet 
og psykisk helse er viktig for å øke gjennomføringsgraden på vgs. Tall fra Ungdata peker 
på ensomhet som en stor utfordring – og med sosiale ulikhetsmønstre. De med dårligst 
råd har mye mer helseutfordringer enn de som vokser opp i familier med god råd.  
 
INSPIRIA er en av de få arenaene som når absolutt all ungdommer. Det som her foreslås 
utenom skoletid, vil også være for alle som vil og gratis. I tillegg med elementer av 
oppgaver som vil være interessante uavhengig av skolekarakterer og sosial status. 
 
I september 2017 fastsatte regjeringen Overordnet del – verdier og prinsipper for 
grunnopplæringen («skolens grunnlov»). Den utdyper verdigrunnlaget i 
opplæringslovens formålsparagraf og de overordnede prinsippene for 
grunnopplæringen, og slår fast at skolen har både et dannings- og et utdanningsoppdrag. 
Danning skjer når elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie, 
samfunn og arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn.  
 
Den overordnede delen beskriver også det grunnsynet som skal prege pedagogisk 
praksis og som skal ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole. I denne er det 
besluttet at skolen skal legge til rette for læring innenfor disse tre tverrfaglige temaene: 

• folkehelse og livsmestring,  
• demokrati og medborgerskap  
• bærekraftig utvikling.  
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Samtidig vet vi at andelen av befolkningen som deltar i frivillig arbeid synker og at 
andelen unge som deltar i valg er bekymringsfullt lavt 
 
Vi vet også så veldig tydelig er digitale medier er i sterk fremvekst og vi har en skole som 
sliter med å finne gode undervisningsmetoder for å møte utfordringen. Og sikre metoder 
som ikke øker sosiale ulikheter ettersom nye teknologiske løsninger, med ofte høye 
kostnader, brer om seg. 
 
Vi tror det er mulig å bidra til å etablere en positiv utviklingstrend for unge i Østfold, og 
senere Viken, ved å bruke INSPIRIA som arena for å gi viktig påfyll i de tre tverrfaglige 
temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig 
utvikling, for derigjennom å skape positiv utvikling blant unge i regionen. 
 
 
 
2 Mål for prosjektet 
Følgende mål er satt for prosjektet: 
 
Hovedmål:  
Heve livskvalitet hos ungdom gjennom økt kompetanse og økt aktiv deltagelse i frivillige 
aktiviteter som fremmer de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati 
og medborgerskap samt bærekraftig utvikling. 
 
Delmål: 

1. Skape flere samfunnsansvarlige aktive unge medborgere 
2. Øke kunnskap om og rekruttering til frivillige arbeid blant ungdom 
3. Styrke digitale ferdigheter hos ungdom 
4. Forsterke binding mellom skolen og samfunnet rundt / øke relevansen av skolefag 
5. Øke valgdeltagelsen blant unge 

 
Disse delmålene griper inn i hverandre og utfyller hverandre, og vil samlet bidra til at 
hovedmålet nås. 
 
 
3 Strategisk begrunnelse for valgte mål 
For INSPIRIA er det naturlig å forankre alle nye tiltak til de nye lærerplanene. Det betyr 
for det første at vi vil integrere de tre tverrfaglige målene i målsetningen for prosjektet. 
For det andre fokuserer målet på «økt kompetanse», hvilket er noe annet enn «økt 
kunnskap», som det tidligere hadde vært naturlig å sette som mål. Dette er i tråd med 
Ludvigsen-utvalget, som konkluderer med at vi må ha en dreining fra kunnskap til 
kompetanse i norsk skole. 
 
I tråd med dette holder INSPIRIA allerede på med å koble arbeidet vårt mot de såkalte 
«21. century skills»- begrepene som kreativitet, nettverk, samarbeid osv., som framover 
vil bli mer og mer integrert i skolen. Vi arbeider allerede helt i tråd med disse i dag, men 
jobber med å tydeliggjøres dette ovenfor skolene, lærerne og elevene. 
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3.1 Om hovedmålet 
INSPIRIA vil altså koble folkehelse til kompetanse om de tre tverrfaglige temaene i 
grunnopplæringen. Det første temaet (folkehelse og livsmestring) har en enkel 
sammenheng å forklare. Der «skolens grunnlov» bruker ordet livsmestring i tillegg til 
folkehelse, får vi en sterk kobling også mot psykisk helse, som det er svært viktig å ha nok 
fokus på fremover, og hvor det også allerede skjer mye bra arbeid i Østfold. 
 
Men hva er koplingen mellom folkehelse og de andre to tverrfaglige teamene? La oss ta 
demokrati og medborgerskap først: Gir det bedre folkehelse å få økt kompetanse og selv 
aktivt delta i demokratiet? – Ja! Fra mange hold blir det påvist en entydig klar 
sammenheng: Ungdom som bryr seg om politikk eller samfunnsinteresser på fritiden har 
bedre folkehelse enn andre ungdommer. Deltakelse gir økt selvfølelse, medborgerskap gir 
tilhørighet. Det influerer også positivt på skolearbeidet og hever skoleprestasjoner, noe 
som igjen gir bedre helse. Det å slite på skolen er aldri godt for helsa. 
 
Det tredje tverrfaglige målet er bærekraftig utvikling. Begrepet rommer en lang rekke 
elementer med direkte kobling til folkehelsen. Det kan være kjemikalieksponering 
gjennom produkter, trafikk som hindrer trivsel eller reduserte turområder. Det kan være 
sykdomsutvikling fra klimaendringer eller rett og slett endringer i pollensesongen. I 
tillegg er det ganske lett å engasjere ungdom i bærekraftig utvikling, og engasjement er 
godt for folkehelsen i seg. 
 
 
3.2 Hovedmålet og frivillighet 
I hovedmålet for prosjektet er det spesifikt nevnt «økt aktiv deltagelse i frivillige 
aktiviteter». Et godt demokratisk samfunn har en solid frivillig sektor. Frivillighet er 
viktig for både samfunnets «helse» som helhet, og individenes helse. Personer som 
deltar i frivillighet har bedre helse enn andre, og det gjelder også ungdom. Deltakelse 
skaper som sagt tilhørighet. 
 
Utviklingen av frivillighet i Norge er ikke positiv. I en del sektorer går andelen frivillig 
arbeid nedover, mens på andre sektorer holder den samlede innsatsen seg ganske stabil 
ved at færre gjør mer. Det er lite vekst å spore. 
 
Her ligger altså et positivt potensiale i å få ungdom mer aktive i frivillige aktiviteter, 
både ut fra ønsket om å styrke frivilligheten i seg selv, en også som middel for bedre 
folkehelsen.  
 
 
3.3 Utdypende: mål for å fremme de tre tverrfaglige temaene 
For de tre tverrfaglige temaene kan en utdype målsetninger som følger: 
 

Folkehelse og livsmestring: 
• Få ungdom til å forstå at deltagelse i frivillig arbeid er gøy (og samtidig godt 

for helse og skoleresultater) 
• Få flere ungdom til å bidra aktivt i frivillig arbeid 
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Demokrati og medborgerskap: 
• Få ungdom til å forstå hvor viktig medborgerskap er for egen livsmestring og 

utvikling 
• Få flere ungdom til å ta aktivt del som medborgere ved valg og i debatter, 

ytringer etc. 
Bærekraftig utvikling: 

• Få ungdom til å forstå at det er viktig å bidra til bærekraftig utvikling for egen 
livskvalitet fremover 

• Få flere ungdom til å delta i miljødebatten  
 
 
3.4 Utdypende: aktivitet for å fremme de tverrfaglige temaene  
Aktiviteter for å fremme de tre tverrfaglige områdene vil være tett knyttet til delmålene: 
 

Styrke digitale ferdigheter: 
• La ungdom bruke nye teknologi og kommunikasjonsplattformer til virkelige 

og samfunnsviktige saker 
Forsterke relevansen av skolefag ved bruk av aktiv medvirkning: 

• Gi ungdom en faktisk mulighet for å delta i samfunnsdebatten med sine 
meninger og synspunkter 

• La ungdom velge temaer av interesse for dem 
Øke valgdeltagelse blant unge: 

• I forbindelse med lokal/fylkes- og stortingsvalg gi ungdommen en uavhengig 
oppfordring til å stemme 

• La UngrØst drive valgkampstudio av og for ungdom 
 

 
3.5 Om valgte delmål 
De fem delmålene er en konsekvens av områder som i dag trenger en forsterket innsats. 
Det vi ønsker å utnytte, er INSPIRIA som en uavhengig avsender av holdningsskapende 
informasjon og innsikt. INSPIRIA har vist at vi kan gjennomføre aktiviteter og 
innlæringsopplegg med ungdom ved bruk av en annerledes og supplerende metodikk 
enn det som gjøres i skolen. I tillegg er det et selvstendig poeng i at ansatte ved INSPIRIA 
er de som informerer og oppfordrer til deltakelse. Det kan gi god effekt overfor ungdom 
som ikke nødvendigvis blir så påvirket av ytterligere meldinger fra skole, kommuner, 
fylkeskommuner eller statlige etater. Ved å kombinere spennende pedagogikk og 
INSPIRIA sin uavhengige og litt «spreke» image, mener vi sjansen for å nå frem til 
ungdommen er veldig god. 
 
Det første delmålet, å skape flere samfunnsansvarlige aktive unge medborgere, er det 
mange som arbeider iherdig med, både i skolen og i mange frivillige organisasjoner. Her 
vil INSPIRIA sin jobb være å forsterke det gode arbeidet som gjøres av mange andre. Et 
viktig element er å bruke Ungt Entreprenørskap og frivillige organisasjoner som aktive 
medspillere. 
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Poenget med å bruke INSPRIA som avsender er at vi ikke prater på vegne av oss selv når 
vi framhever det positive med frivillighet. Når vi skal ha frem at frivillighet er sunt og at 
det er godt for skoleresultater, er det nettopp uavhengigheten INSPIRIA har som 
avsender, som gir troverdighet og dermed effekt. 
 
Uansett hva vi tror om fremtiden, vil den bestå av mye mer digitalisert kommunikasjon 
og samvær enn i dag. Teknologiske løsninger vil omgi oss alle fra vi er født til vi går i 
graven. Det betyr at behovet for digitale ferdigheter bare vil øke. Det er tvilsomt om 
skolen med det første blir hovedlæringsarena for oppvoksende generasjoners digitale 
kompetanse. Antakelig blir det viktigere og viktigere at ungdom lærer av andre 
ungdommer på fritiden. Da er det naturlig å tenke en mulig positiv læringsarena 
gjennom å tilby ungdom aktiv bruk av f.eks. sosiale medier til å ytre seg i det offentlige 
rom på en god måte. 
 
I undersøkelser blant ungdom som går skoletrøtte trekkes det ofte frem hvordan skolen 
sliter med å gi innlæring som føles relevant for elevene. Lærere på besøk på INSPIRIA 
ønsker seg ofte av oss at vi gir relevante eksempler fra samfunnet som de kan bruke i sin 
undervisning. Gjennom dette prosjektet vil vi gi bidrag med dette i utvalgte fag. 
 
På lik linje med at deltakelse i frivillighet er viktig for folkehelsen, er selvsagt 
valgdeltagelse like viktig. Det må arbeides hardt og systematisk med dette. Da igjen er 
det kanskje ikke at politikere som er den beste avsenderen av budskapet om at ungdom 
bør stemme. Andre røster kan være mer virkningsfulle. At INSPIRIA kan være en slik 
røst ønsker vi å prøve ut. 
 
 
 
4 Planlagte aktiviteter 
Når vi har planlagt aktivitetene i prosjektet, har vi tatt utgangspunktet i de to viktige 
logistikk-delene INSPIRIA allerede har på plass: 
 

• Vi har på besøk fra alle 9. og alle VG1-elever fra hele Østfold hvert år. 
• Vi har et uavhengig ståsted og får ingen direkte gevinst selv ved. f.eks. økt 

frivillighet eller økt valgdeltagelse. 
 
Med dette som utgangspunkt, er det i forhold til målene nedfelt over definert fem 
hovedaktiviteter i prosjektet: 
 

• Frivillighetsboost for alle 9.-elever 
• Frivillighetsboost for alle VG1-elever 
• Nytt skoleprogram 9.-trinn 
• Nytt skoleprogram for VGS 
• UngrØst nyhetskanal 
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Figur 1 Figuren viser hvordan de to frivillighetsboostene når alle elever, skoleoprogrammene når noen, mens UngrØst er 
åpen for alle. 

 
 
4.1 Frivillighetsboost 9. trinn 
Alle elevene i hele fylket får ved besøket på INSPIRIA en 15 minutters spesialdesignet 
intro til frivillighet og hvorfor det er viktig for helse og skole. Det lages en 15 minutters 
økt som flettes inn i besøket på egnet måte og gjennomføres fra scenen eller storsalen – 
med entusiasme, levende bilder, musikk etc. 
 
Dette når da ca. 3500 elever hvert år 
 
4.2 Frivillighetsboost VGS 
Tilsvarende som for 9.-trinn lages en annen en introduksjon tilpasset VG1, men med 30 
minutters varighet, som dermed har med flere elementer. (Den kan dobles i lengde i og 
med at VG1-elevene har en full dag på senteret hvert år). 
 
Dette når også ca. 3500 elever hvert år 
 
 
4.3 Skoleprogram 9.-trinn 
Lærerne for 9.-klassene (på lik linje med resten 
av grunnskolen) velger i forbindelse med sitt 
skolebesøk hvilket skoleprogram de skal ha på 
senteret (i motsetning til VGS, der alle nå får 
likt program hvert år). 
 
Her vil vi lage et helt nytt tilbud som dekker 
kravene i ny læreplan til de tre tverrgående 
temaene. Dette vil utvikles når lærerplanene er 
ferdige og vil aktivt tilbys alle 9.-klasser på 

Figur 2 Inspiriasjon til programmet er hentet fra Tekniske 
Museet i Stockholm sin løsning der barn og unge lager 
nyhetssaker som publiseres. 
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besøk fremover. Elevene skal da lage en nyhetsreportasje, ved bruke av UngrØst- 
studioet, som de forhåpentligvis etter hvert får et forhold til. 
 
Dette vil nå de klassene som velger dette, anslagsvis: 100-300 elever i året. 
 
 
4.4 Skoleprogram VGS 
I og med at alle VG1-elevene er på INSPIRIA hvert år en hel dag hver, kan vi tilby to 
skoleprogrammer. Vi foreslår å tilpasse det som nå er utviklet («Nåtidens jeg og 
fremtidens mat») til at elevene skal gjennom en styrt prosess for å finne aktuelle 
nyhetssaker de hadde ønsket å få fra UngrØst kommende halvår. Dette gir samtidig både 
reklame for UngrØst og innspill til aktuelle saker. 
 
Dette vil da nå 3500 elever, dog de samme som under Frivillighetsboost VGS. 
 
 
4.5 UngrØst 
Beskrives i eget kapittel som følger, da dette er en såpass stor del av hele prosjektet: 
 
 
5 UngrØst 
Dette er en fysisk arena for ungdom på kveldstid på INSPIRIA. Her skal ungdommene 
selv være frivillige og bidra til å drifte en nyhetskanal, for ungdom – av ungdom – 
UngrØst. Det er samtidig en «fritidsklubb» - men med nyttig leveranse slik at dette kan 
defineres også som en frivillig organisasjon og der ungdommene gjør aktivt frivillig 
arbeid. 
 
Ungdomskanalens navn spiller på Røst, Østfold og Ung. De skal få hjelp av voksne, men 
tilbudet skal i størst mulig grad være drevet av ungdommene selv.  
 
 
5.1 Driftskonsept 
Dette skal drives som en ungdomsklubb og nyhetskanal i god blanding. Selve stedet blir 
INSPIRIA på kveldstid en eller flere dager i uken. Når vi sier en eller flere, avhenger det 
av interessen hvor ofte den vil være åpen og ha «sending». 
 
 
5.2 Alder på ungdommene 
UngrØst gis som et tilbud til ungdom i VGS-alder, enten de går på yrkesfag, 
studiespesialisering eller ikke går videre på VGS - dermed er målgruppa mellom 16 og 
19 år i praksis. Bakgrunn for dette valget er at vi ønsker ungdom av en viss modenhet, 
og tilbudet kan være noe ungdomsskoleelever vil kunne håpe på å være med på etter 
hvert. 
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5.3 Nyhetskanalen sine sendinger 
Vi kaller det en nyhetskanal og det er tenkt at den skal produsere saker i følgende 
kanaler: 

- YouTube 
- Facebook 
- Instagram 
- Snap 
- Twitter 
- Etc. 

En og samme sak kan altså bli publisert flere steder. 
 
Det er tenkt at kanalen «sender», dvs. publiserer sitt innhold fra klokken 19 til 21 på 
utvalgte ukedager. Dermed skapes det en forventning og spenning dersom kanalen blir 
en suksess. I begynnelsen 1 dag i uken, men det kan utvides etter hvert dersom det blir 
en suksess. 
 
 
5.4 Valgsendinger hvert annet år 
Et fast element som UngrØst skal utføre hvert andre år siste måned(er) før valget er 
valgsendinger for ungdom. Første runde blir høsten 2019 slik at dette blir noe av det 
første UngrØst vil ta tak i. Med valgreportasjer og debatter av ungdom – for ungdom og 
med mulighet for ungdomspolitikere til å snakke rett til ungdom. Kanskje også med 
mulighet for å skape interesse for å arbeide politiske for noen, ihvertfall med mål å øke 
valgdeltagelsen blant ungdom. 
 
 
5.5 Påkrevde temaer/redaksjonelle føringer 
Utover valgsendinger for ungdom hvert andre år er det lite føringer på temaer som kan 
dekkes. Det blir dog et krav om å prøve hvert halvår å dekke temaene som beskrevet i 
punkt 3.3. og 3.4. 
 
 
5.6 Redaksjon/styring 
Eiere av kanalen er INSPIRIA. INSPIRIA utpeker et styre (med personer fra senterets 
partnere/nettverk) for kanalen som setter redaksjonelle føringer. Videre vil INSPIRIA 
sørge for alt teknisk utstyr og tilgang på faglig veiledning. 
 
 
5.7 Fysisk utforming 
INSPIRIA stiller det tidligere såkalte «Østfoldrommet», 71 kvm, til disposisjon for dette. 
Det lages der studio med nyhetsplass, intervju-område, og sofakrok for mer avslappede 
reportasjer. Det blir teknisk rom, med redigering etc. og område for journalistisk og 
redaksjonelt arbeide. Dersom det blir mange personer enkelte kvelder, brukes andre 
arealer på senteret som suppleringsarealer. Ved kursing brukes egnede møterom. 
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5.8 Flere sendesteder 
Kanalen skal legge opp sin drift slik at det etterhvert kan produseres innhold flere steder 
i fylket, etter hvert flere steder i region Viken dersom dette blir en suksess. 
 
Image, design og redaksjonelt arbeid samkjøres, men mange steder skal kunne ha 
sending, deler av sending eller lage reportasjer, skaffe innhold, research osv. 
 
 
5.9 Teknisk drift og koordinering 
INSPIRIA vil i samråd med sine medspillere sikre teknisk drift og koordinering av 
UngrØst - rett og slutt fungere som faglige ledere/koordinatorer. Så mye som mulig 
overlates ungdommene selv og det vil variere hvem som til enhver tid er med. 
 
 
5.10 Opplæring og veiledning 
Det vil bli gitt opplæring og veiledning i:  
 

• Kildekritikk 
• Skriving for forskjellige kanaler 
• Intervjuteknikker 
• Teknisk produksjon 
• etc 

 
Dette vil det være fra personer/miljøer INSPIRIA sørger for å bringe inn. 
 
 
5.11 Samarbeid 
INSPIRIA vil tilknytte seg ressurspersoner fra Ungt Entreprenørskap, ungdomsklubber, 
frivillige organisasjoner, medielinjer med mer, for å drifte UngrØst. 
 
 
5.12 Førstegangs oppsett 
Det er menigen at ungdom skal drifte innholdet selv. Men selv studioet, første versjon av 
design/logoer og lignende må lages for å komme i gang. Så vil ungdommene selv være 
med på videreutviklingen. 
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6 Kostnadsbudsjett 
Det vil for dette prosjektet være en oppstartskostnad første år (etableringsåret) og en 
driftskostnad per år i de påfølgende to årene: 
 
Etableringkostnad første år – skoleåret 2018/19 
 

Nr. Aktivitet NOK Merknad 
 Studioetablering   
1 Fysisk ombygging av 

Østfoldrommet 
290.000 Rommet deles inn i studioområde, regi, redaksjonelt 

etc. Summen dekker materialer og timer til ombygning 
2 Teknisk utrustning studio 245.000 Dekker alt av teknisk utstyr til nyhetsproduksjon, samt 

lys og annet nødvendig 
3 Teknisk utrustning utegående 100.000 Dekker 3 sett til utegående reportasjer i felt. 2 til bruk 

et i reserve. Kamera til video og opptaker til lydopptak. 
4 Møbler 30.000 Dekker alt av møblering, fast og flyttbart 
 Delsum studioetablering 665.000  
    
 Annet etablering   
5 Samarbeidsavtaler med andre 20.000 Inngå avtaler med andre aktører om bidrag 
6 Designelementer 25.000 Designprofil for UngrØst kanalen med farger og logo 
7 Opplegg for første 10 kvelder 120.000 Lage plan for 10 første kvelder for UngrØst. 
8 Etablere redaksjon, kjøreregler, 

rutiner, prosedyrer etc. 
155.000 Rekruttere første sett med ungdommer 

 Delsum annet etablering 320.000  
    
 Totalt etablering 985.500 Ex mva. 

 
 
Driftskostnad andre år, skoleåret 2019/2020 
 

Nr. Aktivitet NOK Merknad 
 Aktivitet 1-4   
1 Frivillighetsboost 9. klasse 85.000 Når dette er utviklet, driftes det som del av det 

INSPIRIA tilbyr skolene fast. Kostnad her er således 
etablering til første års versjon. Inkl. videoer 

2 Frivillighetsboost VGS 95.000 Som over 
3 Skoleprogram 9. 65.000 Dette utvikles første året og justeres kommende. Helt 

nyutviklet. 
4 Skoleprogram VGS 30.000 Enklere konsept som krever mindre å utvikle. 
 Delsum studioetablering 175.000  
    
 UngrØst   
5 Årlig koordinering 470.000 Person som drifter tilbudet og koordinerer det hele. 
6 Bistand fra andre INSPIRIA 100.000 Designprofil for UngrØst-kanalen med farger og logo 
7 Utlegg mot andre bidragsytere 100.000 UE, frivillige organisasjoner etc, innleide fagpersoner. 
8 Teknisk fornyelse/lisenser 40.000 Fornying etter innkjøring 
 Delsum annet etablering 810.000  
    
 Totalt etablering 985.500 Ex mva. 
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Driftskostnad tredje år, skoleåret 2020/2021 
 

Nr. Aktivitet NOK Merknad 
 Aktivitet 1-4   
1 Frivillighetsboost 9. klasse 10.000 Vedlikehold og justering 
2 Frivillighetsboost VGS 10.000 Som over 
3 Skoleprogram 9. 15.000 Vedlikehold, justeringer 
4 Skoleprogram VGS 10.000 Enklere konsept som krever mindre å utvikle. 
 Delsum studioetablering 45.000  
    
 UngrØst   
5 Årlig koordinering 570.000 Person som drifter tilbudet og koordinerer det hele. 
6 Bistand fra andre INSPIRIA 150.000 Designprofil for UngrØst-kanalen med farger og logo 
7 Utlegg mot andre bidragsytere 120.000 UE, frivillige organisasjoner etc, innleid fagpersoner. 
8 Teknisk fornyelse/lisenser 100.000 Årlig fornying etter innkjøring,  
 Delsum annet etablering 940.000  
    
 Totalt etablering 985.500 Ex mva. 

 
 
 
 
 
Sum for 3 år  
 
 
Etablering skoleåret 2018/19      985.000 NOK 
Drift skoleåret 2019/20       985.000 NOK  
Drift skoleåret 2020/21       985.000 NOK  
Samlede kostnader 3 år              2.955.000 NOK 
 
Alle summer ex mva. og dekker både timebruk og alt teknisk utstyr. 
 
Forskyvninger mellom forbruk på de enkelte år og poster kan forekomme, men det er 
samlet leveranse som skal sikres innenfor denne finansieringen. 
 
Det vil i dette være mulig å gi bistand til etablering av flere sendesteder i fylket eller 
region Viken. Dog vil teknisk utstyr tilkomme hvert sted og de avhenger av 
ambisjonsnivået hvert sted. Fra 50.000 og oppover må forventes. I mange tilfeller vil 
eksisterende utstyr (som en har også på en del skoler) kunne brukes, da 
sending/publisering styres fra INSPIRIA. Det vil også være naturlig å samarbeid med 
medier eller bedrifter kan sikre slik utstyrsfinansiering til ekstra studioer/steder. 
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7 Tidsplan 
Ut fra det som her er beskrevet får en følgende tidsplan: 
 
 

 
 
Dette er plan for et ca. treårig prosjekt, 3 skoleår, fra august 2018 til juni 2021. 
 
 
 
8 Risikovurdering 
Et såpass nytt prosjekt bør evalueres for risiko for å ikke lykkes. Det som eventuelt kan 
være en fare er enten at faglig kvalitet ikke blir bra nok, eller at tilbudet ikke blir 
benyttet. Her evalueres kort hver av de fem delene: 
 
8.1 Risikovurdering: Frivillighetsboost for alle 9.-elever 
Denne aktiviteten gis alle 9.-klasser som kommer til INSPIRIA. Dermed er det garantert 
at de en ønsker skal eksponeres blir det, så det er ingen risiko for at ikke alle 9.-ende 
klasser nås med dette. 
 
Intensjonen er å skape bedre forståelse for viktighet av frivillig arbeid for hver og en av 
oss som individer, med fokus på at det er gøy, og samtidig at det er verdifullt for både 
helse og skolearbeid for ungdommer. Blant annet at det er positivt når en skal søke 
jobber videre. 
 
INSPIRIA sin erfaring med holdnings- eller læringselementer mot ungdom er såpass 
gode at vi også vurderer sjansen for å ikke lykkes med selve innholdet som liten. Men vi 
vi i prosjektet tilknytte oss både UE og representanter for frivillige organisasjoner som 
vil bistå i utviklingen. Vi vil også teste det mot ungdommer før det tas i bruk og vi bruker 
aktivt spørreundersøkelser underveis og korrigerer dersom det ikke treffer som ønsket. 
Dermed vurderes risikoen for å ikke lykkes faglig som veldig liten. 
 
 
 

Nr. Aktivitet Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
1 Etablere teknisk løsning UngrØst
2 Etablere alt annet UngrØst
3 Utvikle Frivillighetsboost 9ende klasser
4 Utvikle Frivillighetsboost vgs klasser
5 Utvikle nytt skoleprogram 9enede klasser
6 Utvikle nytt skoleprogram vgs klasser
7 Levere Frivillighetsboost 9ende klasser
8 Levere Frivillighetsboost vgs klasser*
9 Levere nytt skoleprogram 9enede klasser

10 Levere nytt skoleprogram vgs klasser*
11 Evaluere og rapportere

*vgs er hos INSPIRIA fra nov-feb hvert skoleår

2018 2019 2020 2021
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8.2 Risikovurdering: Frivillighetsboost for alle VG1-elever 
Dette er helt tilsvarende som for 8.1, bare for VGS-elever, altså er det ingen risiko for 
manglende deltagere og meget liten risiko for ikke å lykkes faglig. 
 
 
8.3 Risikovurdering: Nytt skoleprogram 9. trinn 
Et hvert nytt program krever litt innsalg mot lærere/skoler. Vi har estimert 100-300 
elever, dvs. 4-12 klasser per år, av 120 klasser. Vi legger opp til et veldig aktuelt program 
direkte koblet til de nye lærerplanene, så det å nå dette antallet virker fra vår erfaring 
som fult mulig. Vi tror heller det blir flere enn færre. 
 
Når det gjelder faglig kvalitet så vil vi her benytte blant annet ansvarlige fra 
medielinjene på Glemmen og Mysen. Dette programmet vil jo være en god 
rekrutteringsbase for dem. I tillegg bygger ideen på et tilbud utviklet ved Tekniska 
museet i Stockholm, og vi benytter deres erfaringer. Videre har vi et aktivt samarbeid 
med NRK og mediehusene om et journalistspill på INSPIRIA og vil søke også samarbeid 
med dem. Dette kombinert med egen erfaring på å utvikle gode skoletilbud gjør at vi tror 
sjansen for å lykkes er meget stor. Også dette vil testes mot elever før bruk og evalueres 
aktivt underveis og justeres ved behov. 
 
 
8.4 Risikovurdering: Nytt skoleprogram VGS 
Dette vil bli integrert i VG1-leveransen alle får. Dermed er antallet sikret. 
 
Når det gjelder det faglige er dette en mye enklere variant enn 8.3 som er et fullt 
skoleprogram. Det å få til noe integrert i skolebesøket for VG1-elever vil være relativt 
enkelt, men vil kreve testing og evaluering som alt annet. Dermed er risiko for ikke å 
lykkes her meget liten. 
 
 
8.5 Risikovurdering: UngrØst nyhetskanal 
Dette er i utgangspunktet den aktiviteten som er mest risikofull. Dette er helt nytt og vi 
vet ikke om andre steder som har prøvd dette. Den første utfordringen er å få nok 
ungdommer til å ville være med på dette på fritiden. Vi vil trenge 10-20 ungdommer til 
enhver tid, som altså må bruke en kveld i uka på dette. 
 
Vi tror dette kommer til å appellere, særlig når de får attest hvis de er med som de kan 
bruke på CV-en. Men det kan ta litt tid å få det i gang. INSPIRIA har god kontakt med 
Sciencelinja på Greåker VGS og vi rekrutterer en god del ungdommer som verter til 
helge og kveldsarbeid. Vi har mulighet for å benytte deres nettverk også samt knytte noe 
av dem som ressurser til oppstarten dersom det går tregt før det er i gang. Det er dog 
viktig at dette ikke blir bare for særlig flinke elever, men plass for mange også fra ikke-
studiespesialiserende. Det vil trengs ungdommer til mange oppgaver. 
 
Det kan også bli en utfordring at dette blir veldig populært og det er begrenset hvor 
mange som kan være med samtidig. Dette løses på flere måter, blant annet ved å øke 
antall dager det er «sending». 
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Suksess over tid vil stå å falle på om ungdommen klarer å lage noe som er interessant 
nok for andre ungdommer. Hvis dette blir noe ungdom ser, lytter til, leser, så vil det også 
bli populært å være med. Uansett vil dette gi verdifull erfaring for alle involverte og blir 
dette en suksess kan det utvides til flere andre steder i nye region Viken. Vi tror i hvert 
fall at INSPIRIA som koordinere ledd her vil falle i smak og vil appellere til ungdommer. 
 
Faglig kvalitet vil først og fremst avhenge at en treffer det ungdommen synes er 
interessant. Og da blir vi avhengig av å få gode representative ungdommer med. Teknisk 
og nyhetsfaglig vil vi følge på med forskjellige miljøer på lik linje med de andre 
aktivitetene. 
 
En spesifikk utfordring vil være redaksjonell kontroll med det som publiseres. Det kan 
være at ungdommene lager reportasjer som har en vri som ikke er ønsket. Dette 
reguleres med etiske og redaksjonelle kjøreregler og redaksjonenes prosedyrer før 
publisering. Erfaring med ungdom i disse aldersgruppene er dog at de naturlig ofte får 
en helt grei selvjustering, så dette vil normalt ikke bli et stort problem. 
 
 
9 Evaluering og rapportering 
Prosjektet vil løpende evalueres med spørreundersøkelser på forskjellig vis. 
Sluttrapportering kommer i juni 2021. 
 
 
10  Mulig ressurs mot ungdom på andre områder 
Med dette prosjektet kan det være at en skaper en gjeng med ungdommer som arbeider 
med UngrØst som en frivillig organisasjon jevnt og trutt. Disse ungdommene kan da også 
bli en mulig ressurs dersom fylkeskommune eller andre ønsker å bruke en gruppe 
ungdommer i holdningskapende eller informasjonsrettet arbeid. Det kan også være 
kartleggingsarbeid blant barn og ungdom. Altså rett og slett ta på seg mindre oppdrag. 
 
Dette er noe som vil kunne bli et tilleggsprodukt ut av dette som her etableres og bør 
være med i tankene når en ser på de litt bredere implikasjonene av et slikt prosjekt. 
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