Læringsplan
Målgruppe, profil:

Overordnende læringsmål:
Voksne med innvandrerbakgrunn
med begrenset norskkunnskap og lite
organisasjonserfaring.
Kunnskap om
frivillighet, frivillige organisasjoner og frivillig
arbeid i Norge.

Læringsstruktur:

Ressurser :
2-timers kurs for maksimum
30 deltakere gjennom presentasjon og gruppearbeid.

Viktig:
Forenklet språk der ’vanlige’ ord- og
terminologibruk er nøkkelen
til et vellykket opplegg!

- PC
- Projektor
- Nettilgang
- Flipover eller tavle
- Penner, tusj
- Veileder, papirkopier

Tema

Presentasjon av
opplegget og
Frivillighet Norge

Læringsmål

Læringsutfall

- Hva er målet med opplegget,
hvordan det er strukturert, hva
er forventningene til læringen?

- Deltakerne skal ha fått grunnleggende
kunnskap om frivillighet, organisasjoner
og frivillig arbeid i Norge.
- Definering av deltakernes forventninger
til kurset gjennom en liten
spørsmålsrunde.
- Kort info om Frivillighet Norges mål og
aktiviteter og inkluderingsarbeid.

PowerPoint
presentasjon,
spørsmålsrunde

- Definisjon av frivillighet; Hva er
forskjellen mellom en frivillig, en ansatt
og et medlem?
- Hvorfor er frivillighet et viktig fenomen i
samfunnet? Andel av befolkningen
involvert i frivillighet.
- Hva er spesielt med frivillighet i Norge?
- Hva slags tradisjoner finnes i forhold til
frivillighet?

PowerPoint
presentasjon, video,
Gruppearbeidet
’Frivillighetskultur’

Spørsmål og svar
underveis,
Gruppearbeid

- Informasjon om Frivillighet
Norge.

Frivillighet

- Hva er frivillighet og hvorfor?
- Frivillighetskulturen i Norge.

Metode

Evaluering/
Tilbakemelding

Frivillige
organisasjoner

- Hva er en frivillig
organisasjon?

- Hvilke typer frivillige lag og
organisasjoner har vi i Norge
- Hva kjennetegner en frivillig
organisasjon?
- Eksempler på Frivillige organisasjoner
og deres aktivitet.

PowerPoint
presentasjon

Spørsmål og svar
underveis

Frivillig arbeid

- Hva er frivillig arbeid?
- Hvordan drar man nytte av

- Hva er det en frivillig gjør?
- Hva er din jobb og rolle som frivillig?

PowerPoint
presentasjon

Spørsmål og svar
underveis

slikt arbeid?

- Hva er fordelene med å engasjere seg i
en frivillig organisasjon?
- Relevante erfaringer og historier fra
frivillige i Norge

Muligheter for
frivillighet

- Hvor og hvordan kan man
involveres i frivillig arbeid?

- Hvordan oppsøke informasjon om ulike
organisasjoner?
- Tips og informasjon om muligheter for
frivillighet i lokalmiljøet.
- Det kan være en fordel å ha noen
eksempler på annonser fra frivillige
organisasjoner som inviterer til
deltakelse, eller aller helst invitere lokale
frivillige lag og foreninger til å presentere
sine aktiviteter.

Oppsummering

Oppsummering av opplegget.

PowerPoint
presentasjon,
Gruppearbeidet ’Hva
er jeg god på?’

Gruppearbeid

Spørsmål og svar,
evalueringsaktivitet

Evalueringsskjemaer

