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Prosjektbeskrivelse (12.2.2018) 

«fra loft til stue» 

- gir gjenstander nytt liv i nye omgivelser 
 

Sammendrag 
Prosjektet har som mål å gi arbeidserfaring,  skape kontakt og engasjement mellom 
flyktninger og frivillige i Bydel Ullern -  TID sammen står sentralt, og er viktigere enn 
både effektivitet og lønnsomhet! 

Prosjektet «fra loft til stue» skal primært gi bosatte flyktninger arbeidspraksis og utvidet 
språkpraksis. I tett samarbeid med NAV Ullern og frivillige vil prosjektet «fra loft til stue» gi 
flyktningene nettverk og referanser til arbeidslivet de skal inn i. De skal lære hvordan det 
norske arbeidsmarkedet fungerer mht. å møte på tiden, holde avtaler, å møte andre med 
verdighet, hvordan gjøre en god jobb, mm. 

Prosjektet går ut på å bistå med salg av brukte gjenstander, der 50 % av inntektene går til 
eier og 50 % til å bygge opp et fond. Dette fondet disponeres av Ullern Frivilligsentral (UFS) 
og brukes til investeringer i takt med prosjektets vekst. Kirkens Bymisjon har bidratt med 
midler til kjøp av bruktbil og el-lastesykkel, som reklameplass og til transport av gjenstander, 
og til vester med logo, som gir tilhørighet og synlighet i lokalmiljøet. 

Man skal jobbe i arbeidsgruppe(r)/lag bestående av frivillige og flyktninger, som hjelper med 
å finne frem brukte gjenstander fra loft og kjellere i bydelen (særlig hjemme hos eldre i vårt 
nettverk, som ikke klarer dette selv), fotografere, verdivurdere og annonsere på finn.no 
(eller tilsvarende). Gjenstanden selges i første omgang der de befinner seg (dvs. hjemme 
hos selgerne). Etterhvert kan det bli aktuelt å ha et lager med verksted og utsalg, med 
enklere opplæring (møbelsnekring/-tapetsering), og verktøy til mindre reparasjoner, osv. 

Det kan også være spennende å dokumentere historiene rundt enkelte av gjenstandene (de 
finner nye hjem). 

Bakgrunn 

Samarbeid mellom flyktninger og frivillige i Bydel Ullern, med fokus på arbeidspraksis 

for flyktninger 

Aktiviteten er i regi av Ullern Frivilligsentral/Kirkens Bymisjon i samarbeid med NAV Ullerns 
kvalifiseringsløp for flyktninger. Forebyggende virksomhet må bli tydeligere i det lokale 
arbeidet, der både flyktninger og frivillige får oppgaver å løse i fellesskap, og på den måten 
kan de hjelpe hverandre. Slik motvirkes depresjoner og følelsen av å være unyttig, og å føle 
seg på siden av samfunnet! 

I Bydel Ullern har Ullern Frivilligsentral erfart, gjennom arbeid med integrering det siste året, 
at de frivillige har ressurser som er svært nyttige i dette arbeidet. Mange har erfaring fra 
opphold over lengre eller kortere tid i utlandet, og vet hvordan det er å føle seg velkommen. 
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I tillegg har de mye kunnskap og variert erfaring fra arbeidslivet. Mange er dessuten 
pensjonerte og de har en sunn livsstil. De mottar pensjon og ønsker ofte en meningsfylt 
aktivitet i hverdagen. 

Flyktningene i bydelen får som regel ikke tilbud om jobbpraksis, men de får betalt 
introduksjonsstønad av NAV, og blir ivaretatt uansett. Vi ønsker å gjøre noe med 
jobbmuligheter, og kobler derfor disse to gruppene sammen.  

De frivillige ved Ullern Frivilligsentral er innforståtte med vår visjon om at menneskene i 
bydelen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Vi fastholder at mennesker er like 
mye verd, men ulike - og vi ønsker at ethvert menneske blir møtt med respekt og 
forventning. Respekt for hvem vi er og forventning til hva vi kan. Ingen er bare det du 
ser1.  

I dag skjer møtene mellom flyktninger og frivillige gjennom språktrening, Ullern-venn (kontakt 
mellom enkeltpersoner og/eller familier), kunstuttrykksgrupper (bearbeidelse av traumatiske 
opplevelser), idrett, arbeidspraksis grupper og ulike sosiale sammenkomster. Målet er å gjøre 
flyktningene nysgjerrige på norsk kultur, og å dyrke fellesskapet gjennom mangfold og 
toleranse, ved å bruke TID sammen. 

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet 

Målsetning 

Målsettingen for prosjektet er forebygging, integrering og ‘empowerment’ (myndiggjøring). 

Prosjektet skal bidra til at flyktninger i bydelen aktiviseres og får erfaring slik at det gir: 

o norsktrening 
o kulturforståelse 
o Ullernvenn (nabo) 
o arbeidspraksis 
o etablering av fond til arbeidspraksis aktiviteter 
o nettverksbygging 
o referanser 

Målgruppe 

Målgruppen for prosjektet er flyktninger og frivillige i Bydel Ullern. Vi har kontakt med 
flyktningene gjennom et tett samarbeid med NAV Ullern og Introduksjonsprogrammet. De 
fleste er nyankomne flyktninger (fra Syria, Eritrea, Sudan, Etiopia, etc.). Noen har vært i 
Norge over lenger tid, og alle har et felles ønske om aktiviteter og et utvidet nettverk lokalt, 
samt å få arbeidspraksis. 

De fleste som bosettes i Bydel Ullern er unge, enslige menn. I første omgang er derfor dette 
tiltaket beregnet på menn – fordi vi ser at de viser stor iver for å komme i gang med 
arbeidspraksis. Mange av kvinnene har i tillegg barn – men vi håper at også kvinner blir med 
også fordi de kan vurdere verdien av gjenstander annerledes enn det menn gjør. Målet er å 
få kvinner involvert gradvis, slik at de blir en del av likestillings-samfunnet vi har her i landet. 

                                                           
1
 Strategiplan for Kirkens Bymisjon, 2014-2018 
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Gjennomføring 

Arbeidsgruppen(e) består av flyktninger og lokale frivillige. En av de frivillige er 
arbeidsleder/koordinator, og flyktningene involveres i praktiske gjøremål, og lærer gjennom 
dette de forskjellige arbeidsoppgavene. Noen har muligens nyttig kunnskap fra tidligere som; 
regnskap, markedsføring, organisering, kulturforståelse, osv. Aktiviteten evalueres etter 3 
måneder og deltakerbevis utdeles.  

NAV godkjenner «fra loft til stue» som arbeidspraksis for flyktninger, ved at det registreres 
og kvitteres på skjemaer for antall timer de har jobbet, og mot at de som er med i prosjektet 
er forsikret av arbeidsgiver (Ullern Frivilligsentral/Kirkens Bymisjon). 

Kirkens Bymisjon, ved Ullern Frivilligsentral, oppretter en egen konto for dette prosjektet. 
Siden flyktningedeltakerne registreres som frivillige (etiske retningslinjer), deltar de i frivillig 
aktivitet i tillegg. For eksempel på Bydelsdagen 9. juni og ved Kirkens Bymisjons TV-aksjon 
21. oktober 2018. 

I teksten på produktbeskrivelsen i annonsen på finn.no (eller tilsvarende) står det: «50% av 
salgsinntekten går til et fond som støtter arbeidspraksis-prosjektet for flyktninger gjennom 
frivilliges engasjement i Bydel Ullern».  

«Vinn-vinn» situasjon – vi hjelper til med både å finne frem til enkeltgjenstander for salg, og 
å evt. rydde og sortere loft og kjeller, det sistnevnte mot betaling 100% inn til fondet.  

Tjenesten «Teknisk Etat», som er innarbeidet på Ullern Frivilligsentral, deltar også i dette 
prosjektet - å dra på hjemmebesøk for å gjøre små reparasjonstjenester, er også en måte 
for flyktningene å få arbeidspraksis på. Vi har også gjennomført en ekskursjon til 
virksomheten Sydspissen/ Kirkens Bymisjon i Lillestrøm (mars 2017). 

Resultater som måles 

Vi vil måle effekten av prosjektet gjennom hvem som kommer i annen arbeidspraksis eller 
får fast arbeid, trivsel (dvs. forebygging av ensomhet og depresjoner), integrering og 
samspill mellom flyktninger og frivillige. 

Vi vil registrere aktivitet gjennom Frivilligsentralens/Kirkens Bymisjons datanettverk 
«Florence». Da kan vi også registrere deltakelse i norsktreningen på torsdager, kobling med 
Ullern-venn på tirsdager og deltakelse på felles samlinger. Det vil også synliggjøres gjennom 
registrering ved deltakelse i andre aktiviteter i bydelen, samt om noen går fra å være 
«bruker» til å bli «frivillig». 

I dag har vi ca. 75 frivillige som ønsker å arbeide med flyktningeintegrering, og ca. 140 
flyktninger og familier. Gjennom frivillig deltakelse fra bydelens befolkning, kan vi måle 
effekten av arbeidet vi gjør i lokalmiljøet. Ved å ha tett oppfølging og være der for 
hverandre, er dette i tråd med Kirkens Bymisjons grunntanke om at «Ingen er bare det du 
ser»!  

Videreføring 

Dette er et innovativt initiativ, der både flyktninger og frivillige er med i arbeidsteam, og med 
en referansegruppe med både flyktninger og frivillige, ved behov. Markedsføringen av 
prosjektet vil bl.a. skje gjennom Ullern Frivilligsentrals eget nettverk av frivillige og brukere 
og gjennom Bydelsdagen, som arrangeres på CC-vest 9. juni. 
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Vi vil etterhvert opprette flere aktiviteter (gjennom fondet) der synergieffektene av 
samarbeid mellom flyktninger og lokalbefolkning synliggjøres ved at man kan oppnå både 
nettverk og referanser som kan føre til fremtidige muligheter i arbeidsmarkedet. 

Parallelt vil lokale bedrifter utfordres på å ta samfunnsansvar/CSR ved å knytte seg til dette 
arbeidspraksisprosjektet. Dette i forbindelse med sponsing av lokaler til lager/verksted og 
fremtidige arbeidsmuligheter. 

Fremdriftsplan 2018 

Februar Prosjektet startet med en mindre pilotgruppe, 1-2 

frivillige og 3-5 flyktninger, og en referansegruppe etter 

behov (frivillige og flyktninger)  

Februar Liten brukt lastebil og el-lastesykkel (tilskudd på 25% fra 

Oslo kommune) har blitt innkjøpt. Arbeids-vester med 

logo har også blitt anskaffet – alt med midler fra Kirkens 

Bymisjon. 

 

Vi har fått brukte iPads fra Flytoget (via Kirkens 

Bymisjon) og en representant fra Flytoget gjennomførte 

opplæring i bruk av iPad på Ullern Frivilligsentral, mht. 

hvordan disse kan brukes i prosjektet 

Februar/mars Det første salget har blitt gjennomført: Kjøper hadde så 

sansen for prosjektet (han var tidligere båtflyktning fra 

Vietnam) og doblet derfor prisen på gjenstanden! 

Mars Markedsføringen av prosjektet vil bl.a. skje gjennom 
Ullern Frivilligsentrals eget nettverk av frivillige og 
brukere 

Juni Markedsføring av aktiviteten på Bydelsdagen, som 
arrangeres på CC-vest 9. juni. 

Fortløpende Rapportering av prosesser og aktiviteter 

Fortløpende/i f.t. behov Opplæring av nye medarbeidere 

Fortløpende/i f.t. behov Opprettelse av nye arbeidsteam 

2018/2019 Utvidelse av prosjektet; ny målgruppe med langtids 

arbeidsledige, og kobling mot frivillighet og vår Teknisk 

Etat  

Sommer 2018 Evaluering av prosjektet og deltakere 

Basert på erfaringer og evaluering blir videre fremdrift vurdert. 

Risikominimering - dersom noe uforutsigbart gjør at prosjektet endres/nedlegges, vil 

investeringene overføres til Ullern Frivilligsentrals eksisterende Teknisk Etat. 
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Prosjektfaser 

Prosjekt "fra loft til stue" (12.2.2018) 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Selge på finn.no (eller 
tilsvarende) 50% til 
fondet. 
Rydde loft/kjeller 100% 
til fondet 
 
Pilotprosjektet organiseres 
av en hovedansvarlig 
koordinator (lønnet 
deltidsstilling i startfasen) 
 
Lagorganisering 

- Kompetanse 
- Erfaring 
- Nasjonalitet 
- Tilgjengelighet 
- Gi prosjektet 

legitimitet (følger 
lover og regler) 

Referansegruppe  
 

Småjobbing/ 
reparasjoner med 
timeregistrering  
 
Transformere gammelt til 
«nytt» 

- Hente fra «gis 
bort» på finn.no  

- Småreparasjoner 
av gjenstander 

Kontakt med 
næringslivet 

- Finne firmaer som 
nedlegger/flytter/ 
bygger om og skal 
kvitte seg med 
kontorutstyr 

- Selge inn som 
samfunnsansvar/ 
CSR-aktivitet 

 

Markedsføring 
- Pr-gruppe 
- Annonsemaler 
- Hjemmeside  
- Kommunikasjonskan

aler 
- Florence 

(kontaktpersoner) 
- Lage 

reklamemateriell 
(plakater/flyere) 

- Reklame på bil og 
el-sykkel 

- Reklame på 
arbeidsvester 

- Materiell til 9. juni 
på CC- Vest 
 

Publisere 
Skrive historier om 
gjenstandenes 
prosesser/transformasjon 
«fra loft til stue» 
Publisere på nett og/eller 
ved bokutgivelse 

Kontakt med 
hjelpeorganisasjon, 
som Kirkens Nødhjelp, i 
f.eks. Syria ang. 
distribusjon av 
kontormøbler/-utstyr 
(flyktningene får bidra til 
gjenoppbygging) 

Bruk av fondsmidler 
- Opplæring/kursing 

av deltakere 
- Reklamemateriell 
- Nettside 

Bruk av fondsmidler 
- Leie av 

lokaler/lager (mulig 
sponsing fra lokalt 
næringsliv) 

Bruk av fondsmidler 
- Timesbetaling i 

tråd med lover og 
regler 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 

- Offentlig transport 
for deltakere 

- Vedlikehold av 
kjøretøy 

Leie inn kursledere: 
- møbeltapetserer/-

snekker for 
opplæring til 
reparasjoner, osv. 

- Innkjøp/leie  av 
verktøy og 
redskaper 

- Innkjøp av bil nr. 2 
 

Utarbeide div. skjemaer 
- kontrakt med NAV 
- kontrakt med 

deltaker 
- salgs-/kjøpsavtaler 
- regnskaps/kontrollsk

jema 
 

  

Arbeidsmåte 
- Reise til selger 
- Ta frem gjenstander 
- Fotografere 
- Intervjue 
- Beskrive 
- Signere avtaler 

Forutsetning – 
gjenstandene selges der de 
står 
 

Arbeidsmåte 
- Hente bringe 

gjenstander 
- Lagre gjenstander 
- Reparere 

gjenstander 

Arbeidsmåte 
- Tømming av 

kontorer for 
kontorutstyr 

- Istandsetting 
- Ned pakking 
- Klargjøre til 

forsendelse 

Mål: 
- Arbeidserfaring 
- Referanser 
- Nettverksbygging 
- Praktisere norsk 
- Diverse 

kurs/opplæring 
- Praksisplass 
- Fast arbeid 
- Fra bruker til frivillig 

Mål: 
- Rydding av loft og 

kjeller mot betaling 
(100% til fondet) 

- Bok «fra loft til 
stue» -
norskopplæring 

 

Mål: 
- Sponsing fra 

næringslivet (CSR) 
- Vise at man bryr 

seg 
- Arbeidspraksis i 

lokale bedrifter 

 

Fase 1 er før sommeren og fase 2 er etter sommerferien 


