Kravspesifikasjon for tilbudsforespørsel
Ekstern prosjektleder under oppdrag fra Redd Barna
Kunnskapsinnhenting og rapportskriving knyttet til prosjektet «Et bra sted å være – slik barn og unge ser
det».
Oppdragsgiver
Redd Barna
Kontaktadresse: Postboks 9602 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Storgata 38, 0182 Oslo
Redd Barna
Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøs nøytral.
Redd Barnas verdier bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter og menneskerettighetserklæringen.
Redd Barna arbeider for at alle barns rettigheter skal innfris, både gjennom langsiktig programarbeid og i
nødhjelpssituasjoner. Redd Barna Norge er en del av internasjonale Redd Barna med en felles, global
strategi. Redd Barna har også et program for barn i Norge. I Norgesprogrammet er det blant annet et eget
team som jobber med informasjons- og kampanjearbeid.
Kort om oppdraget
Redd Barna har fått innvilget støtte fra Stiftelsen Dam til prosjektet «Et bra sted å være – slik barn og unge
ser det». Vi søker nå en prosjektleder som kan gjennomføre den delen av prosjektet der vi skal innhente
barn og unges meninger og erfaringer knyttet til fritidsklubber og møteplasser, både om tilbud – eller
mangel på tilbud – der de bor. Vi ønsker også å finne mer ut om hvordan barn og unge selv bruker en
fritidsklubb eller tilsvarende møteplass i sin kommune, og hvordan de opplever betydningen av tilbudet.
I tillegg til det overnevnte har vi inkludert i prosjektet midler til å kartlegge barn og unge med
funksjonsnedsettelse sine meninger og erfaringer knyttet til fritidsklubber og møteplasser, om tilbud og
mangel på tilbud, bruk, tilgang og inkludering. Denne kartleggingen vil inngå som en av delene i det
overordnede prosjektet.
Kunnskapen fra spørreundersøkelsen, workshops og innhentingen av erfaringene skal samles i en rapport
med funn og anbefalinger for treffsikre løsninger og tiltak. Rapporten vil være et viktig bidrag inn i arbeid
som danner grunnlag for å innfri barns rett til lek og fritid.
I prosjektperioden vil prosjektleder samarbeide med en referansegruppe bestående av representanter
fra Ungdom og Fritid1, fra ulike ungdomsråd, og fra ulike ungdomsorganisasjoner for og med barn og unge
med funksjonsnedsettelser. Medlemmene av referansegruppa skal bidra med innspill og
tilbakemeldinger til planlegging og gjennomføring av workshopene, lanseringen og den videre
oppfølgingen av prosjektet.
Prosjektleder skal i planlegging og gjennomføring av workshop ha fokus på FNs ni grunnleggende krav til
gjennomføringen av barnets rett til å bli hørt, og følge Redd Barnas rutiner og retningslinjer for sikkerhet
for barn. Prosjektperioden er januar til og med juni 2021 (seks måneder).
1

Ungdom og Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede
fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. https://www.ungdomogfritid.no/ungdom-og-fritid/organisasjonserklaering/
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Se prosjektbeskrivelse (vedlegg) for mer informasjon.
Oppdragets omfang
1. Kartlegging og kunnskapsinnhenting;
− Nasjonal spørreundersøkelse blant barne- og ungdomsråd: Utvikle en spørreundersøkelse som
skal sendes til alle barne- og ungdomsråd i Norge for å innhente kunnskap om fritidsklubbtilbudet
i Norge. Spørreundersøkelsen vil ha spørsmål om antall klubber i kommunen, organisering og
unges mulighet til medvirkning og innflytelse på klubben, aktiviteter som tilbys, priser, hvordan
informasjonen om klubben gis til ungdom, tilpasning av tilbudet for ulike behov og språk, antall
brukere, m.m. Vi vil også innhente innspill på hva de mener voksne bør gjøre for å støtte opp om
fritidsklubbene og møteplassene for barn og unge i kommunen.
−

Workshop med ungdom fra fem fritidsklubber i ulike kommuner i Norge. I tett samarbeid med
Ungdom og Fritid, skal prosjektleder arrangere workshop på fem fritidsklubber i ulike kommuner
i Norge. I planleggingen av workshopene vil vi også samarbeide med klubbstyret ved den enkelte
ungdomsklubb.

−

Sikre innspill fra barn med ulike funksjonsnedsettelser. Hvordan er fritidsklubbtilbudet for barn
og unge med nedsatt funksjonsevne? Hvordan opplever ungdommene selv at tilbudet er
tilgjengelig og inkluderende? Dette skal gjøres i tett samarbeid med Norges Handikapforbund.

2. Produsere en rapport: Prosjektleder vil ha ansvar for å analysere og samle innspill fra
spørreundersøkelsen, fra workshopene, samt historier, erfaringer og løsninger lokalt, i en rapport.
Rapporten skal brukes for å øke kunnskapen om betydningen av og behovet for fritidsklubber og
møteplasser. Den skal også brukes som bakgrunn for langsiktig politisk endring lokalt. Funn fra
rapporten vil kunne tas i bruk av Redd Barnas medlemmer og frivillige, og barn og unge selv, slik at
de kan påvirke sine lokalpolitikere til endring. Rapporten vil lanseres som en del av Redd Barnas
nasjonale kampanje for retten til lek og fritid, og funnene vil brukes inn i kampanjen. Prosjektleder
forventes å delta i hoved lanseringen.

Forutsetninger for organisering, roller og ansvar
Prosjektleder (oppdragstaker) vil være ansvarlig for gjennomføring av overnevnte arbeidsoppgaver.
Redd Barna vil være prosjekteier og nedsette en intern prosjektgruppe som består av prosjektleder, Redd
Barnas kampanjeleder, rådgiver på barns rett til å bli hørt, rådgiver på levekår og inkludering
samt prosjektkoordinator. Ungdom og Fritid vil også ha en representant i prosjektgruppen.
Rådgiver på barns rett til å bli hørt vil støtte prosjektleder i å kvalitetssikre medvirkningsprosessene og
sørge for god ivaretakelse av barna i tråd med Redd Barnas verdier og retningslinjer.
Rådgiver på levekår og inkludering vil bidra til faglig kvalitetssikring.
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Kampanjeleder vil ha ansvar for at kunnskap fra prosjektet blir forankret i Redd Barnas arbeid for å sikre
alle barns rett til lek og fritid, samt det overordnede ansvaret for helheten og for at prosjektet
gjennomføres i tråd med det søkte tiltaket.
Ungdom og Fritid vil bidra med kontaktnett inn mot fritidsklubbene, samt faglig kvalitetssikring og
relevans i spørreundersøkelse og workshop.
Oppdragstaker skal lede prosjektet om kunnskapsinnhenting og rapportskriving, og ha hovedansvaret for
planlegging og gjennomføring av spørreundersøkelsen og workshopene, referansegruppene og utvikling
av rapporten.
Rådgiver på barns rett til å bli hørt fra Redd Barna vil jobbe tett med prosjektleder og godkjenner prosess
og modell.
Det stilles krav om politiattest. HR og rådgiver i Redd Barna organiserer det praktiske knyttet til søknad
om politiattest.
Oppdragstaker bør være registrert i foretak eller selvstendig næringsdrivende, for å stå ansvarlig for
innrapportering og innbetalinger av skatt og offentlige avgifter, samt tegning av nødvendige
forsikringer. Vi oppfordrer derimot alle som regner seg som kvalifiserte utenom dette kravet til å
søke. Redd Barna har ikke ansvar for skade eller tap som oppstår på personer eller eiendeler i forbindelse
med prosjektet. Oppdragstaker bør være registrert i Brønnøysundregisteret og må dekke egne utgifter,
og ha eget utstyr til arbeidet. Eventuelt arbeidssted vil bli avklart før prosjektoppstart.

Fremgangsmåte
Prosjektleder skal utvikle og gjennomføre spørreundersøkelse og workshop med barn og unge, samt på
bakgrunn av dette utarbeidet en rapport. Det innebærer at oppdragstaker må ha kunnskap om og erfaring
med både innsamling av kvalitativ og kvantitativ data og samfunnsvitenskapelig analyse. Prosjektleder må
også ha kompetanse på å utvikle anbefalinger til myndigheter. Det er en fordel hvis prosjektleder har
erfaring med å gjennomføre medvirkningsprosesser med barn og unge.

Tidsplan
Prosjektet skal jobbes med fra januar 2021 og fullføres innen juni 2021.
Tidsplan 2021
Anbudsrunde / rekruttering og kontrakt
prosjektleder: september - desember

1.

Januar

med Frist for å sende spørsmål per mail
Søknadsfrist. Intervjuer gjennomføres fortløpende
Oppstart og prosjektplanlegging: Etablere
referansegruppe og samarbeidspartnere. Første
møte med referansegruppa. Legge rammer
for spørreundersøkelse og workshops, kontakt med
ungdomsklubber.

Februar

Andre møte med referansegruppa.
Ferdigstille og sende ut spørreundersøkelse til barneog ungdomsråd. Gjennomføre de tre første
workshopene med fritidsklubber.
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Mars

Tredje møte med referansegruppen.
Tredje og fjerde workshop med fritidsklubber.
Oppstart rapport og levere råutkast til referansegruppen
i slutten av april.
Jobbe med rapport. Dialog med designer og trykkeri.
Ferdigstille rapport og presentasjon av funn i rapporten
for prosjektteamet. Planlegge og delta på lansering av
rapporten, inkludert plan for media.

April
Mai
Juni

Forutsetninger for oppdragstakers team/person
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevant utdanning, erfaring kan kompensere for utdanning.
Erfaring fra prosjektledelse og tilsvarende arbeid.
Gode analytiske evner.
Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk skriftlig og muntlig.
Interesse for barns rettigheter, FNs barnekonvensjon.
God kjennskap til temaene egenorganisering, møteplasser, utenforskap og inkludering.
Erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Fokus på medvirkningsprosesser.
Kreativ, strukturert og fleksibel.

Tilbudets innhold og budsjett
Prosjektleder vil bli honorert 360.000,- totalt for oppdraget. I tillegg stiller Redd Barna med et eget
budsjett for øvrige utgifter til gjennomføring av samlinger. Oppdragstaker er ansvarlig for å
utarbeide detaljert budsjett og tidsplan og holde seg til denne i løpet av prosessen. Ved eventuelle avvik
fra oppsatt budsjett skal Redd Barna varsles skriftlig og godkjenne utlegg eller utgifter som overskrides.
Oppdraget skal gjennomføres fra januar til og med juni 2021 (seks måneder). Redd Barna er fleksible i
henhold til om det er en prosjektleder eller et team som søker om oppdraget, og om det blir ulik bruk av
arbeidstimer i ulike tidsperioder. Totale arbeidstimer er forventet å tilsvare inntil en 100%
prosjektlederstilling med 37,5 timer arbeidsuke i seks måneder. Hvis tilbudet involverer flere
ressurspersoner, må disse timene fordeles på prosjektteamet.
Vi tar forbehold om at det kan bli endringer pga. Covid-19 restriksjoner og smittevernhensyn.
Denne tilbudsforespørselen skal besvares på følgende måte
Søknad (maks en side) og CV sendes til Stina Eiet Hamberg innen 01.12.2020.
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Prosjektbeskrivelse: Et bra sted å være – slik barn og unge ser!
Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.
Redd Barna arbeider for at alle barns rettigheter skal innfris, både gjennom langsiktig programarbeid og i
nødhjelpssituasjoner. Redd Barnas Norgesprogram jobber for oppfyllelse av rettighetene for alle barn i
Norge.
Vår kjernevirksomhet er barns rettigheter. Redd Barna arbeider for et samfunn der alle barns rett til
overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse innfris i tråd med FNs Barnekonvensjon, CRPD og
andre menneskerettighetskonvensjoner. I Norge jobber vi spesifikt med rettighetene til de mest utsatte
barn og unge, som barn som søker asyl, barn utsatt for vold og overgrep, barn som vokser opp i en
lavinntektsfamilie og barn med nedsatt funksjonsevne, får innfridd sine rettigheter til omsorg, beskyttelse,
helse og skolegang.
Redd Barna vil med dette prosjektet bidra til å oppfylle barns rett til lek og fritid gjennom å øke
kunnskapen om viktigheten av å etablere gode og tilrettelagte møteplasser for barn og unge.
Mer om prosjektet, Et bra sted å være – slik barn og unge ser det.
Barnekonvensjon artikkel 31. gir alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer
fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert, slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha
mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Likevel er det mange barn som blir ekskludert fra fellesskapet på
fritidsarenaen og som møter på barrierer når de ønsker å delta. I 2018 gjennomførte Redd Barna
prosjektet Oppdrag 31: Rett på fritid der vi samarbeidet med barne- og ungdomsråd i fire kommuner for
å finne ut hvordan barn har det på fritiden og hva de mener skal til for at alle barn skal få være med på
fritidsaktiviteter. På bakgrunn av innspillene til hundrevis av barn og unge over hele landet kom
ungdomsrådene og Redd Barna fram til ulike barrierer som hindrer barn og unge i å delta på
fritidsaktiviteter. Mangel på møteplasser/fritidsklubber var en barriere som ble trukket fram.
Fritidsklubben er et fristed, men også et sted hvor barn og unge kan få møte nye mennesker, teste
egenskaper og ferdigheter. Det er et sted der de får mulighet til å prøve nye ting, og oppleve mestring og
fellesskap. Fritidsklubber spiller en viktig rolle i forebygging av utenforskap og sosial eksklusjon, og er med
på å bygge demokrati forståelse. Til tross for kunnskap og erkjennelse om de positive effektene av
fritidsklubben, er det store variasjoner i hvilket tilbud som finnes rundt i kommune Norge, både knyttet
til antall klubber, åpningstider, aktiviteter som tilbys, informasjon som gis om klubben, og tilbudet er i ulik
grad tilrettelagt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Ungdom forteller at mangel på møteplasser
er en stor barriere for muligheten til å til å ha en aktiv fritid og få oppfylt sin rett til lek og fritid.
Redd Barna ønsker derfor om å kartlegge hvordan det står til med fritidsklubbtilbudet i norske kommuner.
Vi vil i tillegg gjennomføre en kvalitativ undersøkelse der vi i samarbeid med utvalgte klubber innhenter
historier og innspill fra ungdom om hvorfor de bruker fritidsklubben og hvordan de opplever betydningen
av klubben.
I workshopene ønsker vi å høre med ungdom som bruker fritidsklubben om blant annet:
- Hva betyr fritidsklubben for barn og unge?
- Hva gjør de når de er på klubben?
- Hva mener barn og unge er viktig for at fritidsklubben skal være et sted de har lyst til å være?
- Hva hadde de gjort hvis de ikke var på klubben.
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- Hva ønsker de at voksne, både myndigheter, førstelinja og foreldre, bør vite om hva klubben er og hva
den bidrar til.
- Hva bør voksne gjøre for å støtte opp under inkluderende møteplasser for unge.
Kartlegging, konklusjoner og anbefalinger skal samles i en rapport som er distribuert til lokale og nasjonale
myndigheter, samt til alle fritidsklubber i landet. I tillegg vil resultater synliggjøres i media (lokale
leserinnlegg, debattinnlegg) i tillegg til sosiale medier.
Prosjektet vil inngå i Redd Barnas kampanje Alle barn og unge har rett til lek og fritid, der vi gjennom
aktivitet, synlighet og økt kunnskap er med på å kreve en inkluderende fritid for alle barn og unge. I 2021
vil vi særlig sette fokus på behov for møteplasser, og kartleggingen/rapporten vil være et viktig verktøy
for å utvikle treffsikre aktiviteter og krav både til lokale og nasjonale myndigheter. Lokalt vil
problemstillingene variere fra kommune til kommune, basert på behov og kontekst, mens vi vil ha et
overordnet krav til regjeringen om en lovfesting av fritidsklubber. En slik lovfesting bør sikre alle barn og
unge tilgang til en fritidsklubb / møteplass i sitt nærmiljø. Videre bør den også definere retten til et
fritidstilbud, si noe om kvalitet-, kompetanse- og ressursbehovet, og fastslå ungdoms rett til deltakelse og
medvirkning.
I prosjektet skal vi samarbeide med Ungdom og fritid, barne- og ungdomsråd og klubbrådene på
fritidsklubber.
Overordnet målsetting med prosjektet er å sikre en lovfestet tilgang for alle barn til en
fritidsklubb/møteplass av god kvalitet. Delmål er (i) Økt bevissthet om betydningen av fritidsklubber, slik
barn og unge selv ser det; (ii) styrke barn og unges innflytelse og mulighet til å medvirkning knyttet til
egenorganiserte aktiviteter; (iii) økt kunnskap blant myndigheter og folk flest om fritidsklubbtilbudet i
norske kommuner, og (iv) økt handlingskompetanse om hvordan jobbe for inkluderende møteplasser for
alle barn og unge.
Prosjektets målgruppe er todelt. I fase en er målgruppen barn og unge som skal ytre sine meninger om
fritidsklubbtilbudet i kommunen. Deltakerne vil rekrutteres i samarbeid med Ungdom og Fritid. I fase to
er prosjektets målgruppe regjering og stortingspolitikere, lokale myndigheter, media, aktivister og
frivillige som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge i sin kommune. Indirekte målgruppe er barn og
unge i kommune-Norge som vil få et bedre og mer inkluderende fritidstilbud.
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