
   

 

   

 

 

ÅRSBERETNING 
  

 

 

 

 

 

2021 TRYGG LÆRING 
  

DocuSign Envelope ID: 17C65592-0921-4C3D-BAE1-C3648C88B150



Årsberetning 

 

Side 1 

  

 

 
 

Innhold 

STYRETS BERETNING FOR 2021 ........................................................................................... 2 

Styrets sammensetning ............................................................................................................................ 2 

Organisasjonens virksomhet og tilhørighet .......................................................................................... 2 

Trygg Læring-Ung................................................................................................................................. 2 

Medlemskap ........................................................................................................................................... 3 

Lønnet arbeid ......................................................................................................................................... 3 

Økonomi ..................................................................................................................................................... 3 

Planlagte gjennomførte aktiviteter ....................................................................................................... 6 

Seksdagers grunnopplæring, nasjonalt kurs .................................................................................... 6 

Digital nasjonal nettverkssamling ....................................................................................................... 6 

Strategisamling ...................................................................................................................................... 6 

Kursinstruktørsamling ............................................................................................................................ 7 

Elevmeglersamlinger for elever, på mellomtrinnet i grunnskolen og på videregående ......... 7 

Østlandske lærerstevne, Oslo ............................................................................................................. 7 

Kommunikasjonsplan ............................................................................................................................. 7 

Ikke planlagte aktiviteter ....................................................................................................................... 7 

Workshop for psykologistudenter ..................................................................................................... 7 

Workshop for delegasjon fra Litauen ............................................................................................... 7 

Workshop i elevmegling og konflikthåndtering .............................................................................. 8 

Workshop, nasjonalt forum for frivillige i Gatemegling ............................................................... 8 

Trygg Læring Oslo ................................................................................................................................ 8 

Fagdag på HiØ, grunnskolelærerutdanningen ............................................................................... 8 

Andre henvendelser, veiledning, råd og tips ................................................................................... 8 

Prosjektsamarbeid ................................................................................................................................... 9 

Mestring og Mening – samarbeid med Høgskolen i Østfold ........................................................ 9 

Styrking av elevstemmen gjennom skolering av elevråd – samarbeid med EO .......................... 9 

Internasjonale prosjekt ......................................................................................................................... 9 

Samarbeidspartnere ............................................................................................................................... 9 

Trygg Læring som samfunnsaktør ....................................................................................................... 10 

Fremtidsmål ............................................................................................................................................. 10 

 

  

DocuSign Envelope ID: 17C65592-0921-4C3D-BAE1-C3648C88B150



Årsberetning 

 

Side 2 

 

STYRETS BERETNING FOR 2021 

 

Styrets sammensetning  

På årsmøtet 12.04.2021 ble følgende styre valgt: Gunhild Solem ble gjenvalgt som styreleder, Felix 

Muhirwa, Eva Aarrestad-Eriksen, Ellen Mari Sletten og Bjørn Arthur Berntsen hadde et år igjen av sin 

periode. Mari Andrine Holen ble gjenvalgt i en ny toårs periode. Sonja Kathrin Lunde og Sigrid Houg 

ble valgt inn som nye styremedlemmer. Sigrid Houg representerer Trygg Læring Ung.  

I august 2021valgte Eva Aarrestad-Eriksen, Ellen Mari Sletten og Sonja Kathrin Lunde å trekke seg av 

særlige grunner fra styret. Aida Golic, Nina Wroldsen og Siri Hammer gikk inn som midlertidige 

styremedlemmer. 

Det er blitt innkalt til ni styremøter i løpet av 2021 derav sju er avholdt som ordinære styremøter, ett 

inngikk som en del av årsmøtet og ett inngikk som en del av strategisamlingen i september. Covid-19, 

coronaviruset, medførte restriksjoner som gjorde at de fleste styremøtene ble avholdt digitalt på 

Zoom, og når det var tillat på Sentralen Oslo. 

 

Organisasjonens virksomhet og tilhørighet  

Trygg Læring er en frivillig ideell organisasjon bestående av et arbeidende styre, et fagråd, en 

daglig leder i deltidsstilling, en kommunikasjonsrådgiver (konsulent) og regionale nettverk. 

Organisasjonen har i tillegg en egen gruppe for Trygg Læring Ung, et instruktørkorps og en gruppe 

med frivillige.  

Fagrådet har ti medlemmer og er Trygg Lærings rådgivende organ innen faglig utvikling og strategi. 

Fagrådets medlemmer: Per Andersen, representant fra Elevorganisasjonen, Espen M. Foss, Knut 

Pettersson, Ingrid Kristine Hasund, Knut Storberget, Inger Haug, Ida Hydle, Bodil Jenssen Houg og Ellen 

Rykkja Gilbert. Trygg Læring inviterte fagrådet til frokostmøte 19.03.2021.  

Trygg Læring har kontaktpersoner i fire regionale nettverk: Oslo, Rogaland, Agder og Ålesund. De 

regionale nettverkene har ansvar for kurs og opplæring i sine regioner. Organiseringen av 

nettverkene er ulik og aktivitetene varierer med behov og ressurser.  

Hovedformålet til organisasjonen er å bidra til spredning av kompetanse i gjenopprettende tenkning 

og praksis, både proaktivt og reaktivt. Organisasjonen arbeider mot hele utdanningsløpet, fra 

barnehage til videregående skole og lærerutdanningen.  

Organisasjonen har kontorplass på Sentralen i Øvre Slottsgt.3, Oslo og er medlem av Nordisk 
inkubator for samfunnsinnovasjon, SoCentral. Daglig leder, Mari Andrine Holen, er organisasjonens 
kontaktperson i SoCentral.  
 

Trygg Læring-Ung 

I 2020 ble Trygg Læring Ung etablert med Sigrid Houg og Ella Solem som ansvarlige Ung representanter. 

Etableringen skjedde i forbindelse med tildeling av midler fra Equinor til to Elevmeglersamlinger. 

Samlingene ble gjennomført høsten 2021 og Trygg Læring Ung hadde hovedansvaret for planlegging og 
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gjennomføring av samlingene. I desember 2021 mottok Trygg Læring Ung midler fra Elvia-fondet til å 

gjennomføre opplæring av unge ledere på nabolagshuset i bydel Gamle Oslo. Opplæringen vil 

gjennomføres våren 2022. Det jobbes med å utvikle en egen Trygg Læring-Ung profil. Sigrid Houg 

representerer Trygg Læring Ung i styret.   

Medlemskap 

PKF (Politiets kriminalitetsforebyggende forum) er en frivillig interesseorganisasjon som arbeider for 

visjonen” Sammen for et tryggere nærmiljø “. Som medlem i PKF får Trygg Læring tilgang til et 

tverrfaglig kriminalitetsforebyggende miljø med medlemmer fra politi og kommuner, fagbladet 

FOKUS med blant annet oppdatering om relevant forskning og mulighet til å delta på PKF 

konferansen. 1Trygg Læring har vært medlem siden 2016. 

Europeisk Forum for Restorative Justice er en internasjonal nettverksorganisasjon innen feltet 

gjenopprettende rett for ulike praktikere, akademikere og politikere i og utenfor Europa. 2 Trygg 

Læring ble medlem i 2020 og er representert via styremedlem Nina Wroldsen, i arbeidsgruppen som 

retter seg mot skole og utdanningssektoren.  

April 2021: Blogginnlegg på RPI (Restorative Practices International sin hjemmeside) How do you feel 

(Nina Wroldsen) 

21.-25. juni 2021: Innlegg på EFRJ Symposium Restorative Justice Over Distance (Nina Wroldsen) 

Lønnet arbeid 

Organisasjonen har et arbeidende styre og er forpliktet til å dokumentere fem arbeidstimer i 

måneden i frivillig innsats. Styremedlemmer som bruker tid utover de fem timene leverer timelister to 

ganger i året og får de ekstra timene utbetalt i lønn. Dette er timer brukt på for eksempel oppfølging 

av henvendelser og prosjekter, strategiarbeid og økonomi, veiledningssamtaler og søknadsskriving.  

Fra 01.08.2015 har Trygg Læring hatt organisasjonssekretær. Tittelen ble endret til daglig leder i 
2020. Mari Andrine Holen er daglig leder. I 2021 ble kontrakten endret fra å være ansatt på 
timesbasis inntil 12 timer i uka, til en 33% fast stilling med en timesats på 444,- (eks mva), med 
administrasjons- og driftsoppgaver i tillegg til å motta lønn som kursinstruktør. 
 
Høsten 2020 gjennomførte Trygg Læring en studie innenfor kommunikasjon og markedsføring utført av 
Jo Castro, språkpraksiselev fra Bærum voksenopplæring. Resultatet av dette var et forslag til en 
kommunikasjonsplan for Trygg Læring. Sommeren 2021 engasjerte Trygg Læring Jo Castro som 
kommunikasjonsrådgiver (konsulent) til å følge opp denne planen. Engasjementet tilsvarer en 20% 
stilling med en timesats på 350,- (eks mva). Arbeidsoppgaver til kommunikasjonsrådgiver er nedfelt i 
egen arbeidskontrakten. 
 
Fra januar til oktober 2021inngikk Trygg Læring en arbeidsavtale med Jupella AS – Bjørn Arthur 
Berntsen om ekstra bistand til prosjektledelse, strategi, økonomi og driftsstøtte i en 16% stilling med en 
timesats på 444,- (eks mva). Bjørn Arthur Berntsen gikk over i en fast stilling i en annen bedrift i 
oktober 2021, men fortsatte etter dette som arbeidende styremedlem på frivillig basis. 
 

Økonomi 

Trygg Læring mottok i 2021 økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, tilskuddsordningen Psykisk helse i 

skolen, Equinor, støtteordningen Morgendagens helter og Elvia-fondet. Midlene fra Helsedirektoratet 

                                                
1 http://www.pkforum.no/ 
2 https://www.euforumrj.org/en/our-mission 
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er brukt i henhold til aktivitetsplanen, med noen endringer grunnet pandemien, som ble vedlagt 

søknad om midler. Støtten fra Equinor ble brukt til gjennomføring av to elevmeglersamlinger i oktober 

2021. Midlene fra Elvia fondet vil bli brukt til kursing av unge ledere på Nabolagshuset i bydel 

Gamle Oslo i mars 2022. 

Trygg Læring søkte i samarbeid med Elevorganisasjonen og med Ombudet for barn og unge i Viken 

som innspillspartner, Partnerskap mot mobbing (UDIR) om midler til prosjektet «Å styrke elevstemmen i 

skolen gjennom skolering av elevråd». Pandemien har ført til utsettelse av prosjektet og pengene 

mottatt i 2020 er overført til 2022. 

Trygg Læring fikk avslag på to søknader om midler, en fra UDIR Prosjektstøtte til private og frivillige 

organisasjoner og en fra Konfliktrådet Kriminalitetsforebyggende midler. UDIR søknaden var et 

samarbeid med “Dialog i Praksis” til et større og mer omfattende prosjekt under navnet “Det gjelder 

hele skolen”.  Det ble brukt mye tid på å definere og detaljere prosjektet samt å finne aktuelle pilot-

skoler i Oslo. Trygg Læring hadde en god dialog med en grunnskole i Oslo om å starte et 

pilotprosjekt høsten 2021, men dette ble avlyst grunnet pandemien. Søknaden om 

Kriminalitetsforebyggende midler var et samarbeid med SaLTo (bydel Gamle Oslo), Gatemeglinga, 

Ungdom mot vold og Etterstad vgs til et prosjekt med mål om Å bygge nettverk og styrke samarbeidet 

mellom skoler, bydel, gatemeglinga, konfliktrådet og forebyggende politi. 

Årsregnskapet er avlagt i forhold til organisasjonens satsingsområder med ulike kurs og oppdrag samt 

oppfølging av henvendelser om støtte til forskjellige skoler. Til grunn for dette ligger midler mottatt 

fra Helsedirektoratet og inntekter fra egen virksomhet (kurshonorar).  

Opprinnelig budsjett fra 1. mars 2021 var basert på kr. 2.56 millioner kroner i inntekter og tilskudd. 

Inntektsbudsjettet ble senere revidert 27. mai ned til kr. 1.06 millioner siden det ble gitt mindre 

tilskudd enn forespurt fra Helsedirektoratet og siden det ikke ble mottatt andre offentlige tilskudd som 

det ble søkt på (Konfliktrådet og UDIR). Følgelig ble også kostnader redusert for lønn, kurs & 

konferanser, prosjekter og noe på drift for å unngå et for høyt underskudd på slutten av året.  

Tabell 1 under viser utviklingen i egenkapital og resultat for 2018-21. Tabellen viser at Trygg Læring 

har en sunn økonomi og hvor egenkapitalen som regel ligger mellom 200-400000 kr ved starten av et 

nytt kalenderår. Årsaken til den unormalt høye egenkapitalen opparbeidet i løpet av 2020 skyldes et 

lavere aktivitets- og kostnadsnivå som i all hovedsak skyldes pandemien. Følgelig var også 

årsresultatet høyere enn planlagt dette året, men også pga innføring av deltakeravgift på TL kurs. I 

årene som kommer vil TL fortsette med deltakeravgift for å styrke egenfinansiering samt muliggjøre 

profesjonalisering av driften.  

Årsaken til at driftsresultatet i 2021 endte med et større underskudd enn tidligere år er økte 

lønnskostnader til daglig leder og bruk av to konsulenter på deltid (prosjektleder og 

kommunikasjonsrådgiver). Konsulentene har bidratt med både prosjektbeskrivelser, strategiutvikling, 

søknader (blant annet “Det gjelder hele skolen”) og profesjonalisering og økt aktivitet / 

markedsføring av TL på sosiale medier (Facebook og Instagram). I tillegg ble det mindre inntekter fra 

kursvirksomhet som igjen skyldes pandemien. Det ble også bestemt å kjøpe inn ekstra rekvisitter på 

slutten av året i for bindelse med promotering og markedsføring av Trygg Læring. 
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Tabell 1 – Resultatutviking TL 2018-21  Fig. 1 - Utvikling av TL driftsresultat – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. - Økning i driftskostnader på slutten av 2021 skyldes oppsamlende lønnskostnader til 

prosjektkonsulent, styreleder og innkjøp av rekvisitter til kurs og markedsføring  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 3 – Fra Trygg Lærings økonomioversikt 2021 ser en at lønnskostnader utgjør ca. halvparten av 

totale kostnader (ref.: VISMA eAccounting regnskapssystem) 
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Styret oppfatter at organisasjonen har god kontroll på drift og økonomi samt en kontrollerbar 
finansiell risiko. Det foreligger ikke negative forhold i organisasjonens balanse. Styret mener at 
årsregnskapet gir et riktig bilde av organisasjonens bruk av midler til målrettede tiltak.  
 
Det skal også nevnes at det arbeidende styret i 2021 la ned et betydelig antall timer i frivillig 
arbeid. Denne egenandelen utgjorde 26% av et årsverk eller 195000 kr basert på en timesats på 
350 kr/timen. Dette er noe lavere enn året før (32%) og kan forklares med at en av 
styremedlemmene i 2021 gikk mer aktivt inn i driften som deltidsansatt prosjektkonsulent frem til 
oktober samtidig som nåværende markedskonsulent arbeidet gratis i 2020 med utvikling av TL sin 
kommunikasjonsplan som del av sin norskopplæring på Bærum voksenopplæring. 
 

Planlagte gjennomfør te aktiviteter  

Trygg Læring planlegger hvert år hvilke aktiviteter som ønskes å gjennomføres. Planen danner i stor grad 

grunnlaget for søknaden om midler fra Helsedirektoratet Psykisk helse i skolen. Planlagte aktiviteter som 

blir gjennomført er i samsvar med hva det er søkt om, med justering i forhold til hva organisasjonen mottok 

av støtte.   

Seksdagers grunnopplæring, nasjonalt kurs 

Trygg Læring gjennomførte i perioden 2017-2019 en kursrekke med regionale todagers 

grunnopplæring i Konfliktarbeid i praksis. Med bakgrunn i erfaringene fra de regionale kursene ble 

det nedsatt en arbeidsgruppe som i samarbeid med representanter fra universitet- og 

høyskolesektoren, la grunnlaget for det som ble nasjonal Seksdagers grunnopplæring – Konfliktarbeid 

i praksis med gjenopprettende tilnærming. Oppstart var planlagt i april 2020. Grunnet pandemien 

har det blitt flere forskyvninger og endringer. Første samling i april 2020 ble utsatt, men deltakerne 

ble invitert til en digital forelesning med Gunnar Grut (NTNU): "Konfliktarbeid som fagfornyelse". 

Samling I ble gjennomført i oktober 2020. Samling II ble utsatt til oktober 2021 og samling III til 

februar 2022. Kurset var fullbooket med 25 deltakere fra fire ulike fylker. Mari Andrine Holen og 

Gunhild Solem var kursansvarlige. Gunnar Grut (NTNU), Espen Marius Foss (HiØ), Bodil Jenssen Houg 

(Viken FK), Kristin Arnsjø Bakken (Disen skole) og Peder Knudsen (konfliktrådet) er gjesteinstruktører.  

Digital nasjonal nettverkssamling  

«Gjenopprettende skolehverdag – Hva gjør vi når vold og trusler skjer?» var tema på nettverkssamlingen 

som ble avholdt digitalt 12.04.2021. Gjesteforelesere: Bodil Jenssen Houg (leder for Ombudet for barn 

og unge i Viken), Omar Drammeh (seniorrådgiver IMDIs fagteam for forebygging av negativ sosial 

kontroll og æresrelatert vold), Marlene Bruun Lauridsen (PhD-stipendiat, Norges Arktiske Universitet, UiT), 

William Karlsen (miljøarbeider, Etterstad vgs, Oslo) og Ellen Mari Sletten (rådgiver, IMDI). Dagen var lagt 

opp til en veksling mellom foredrag og break-out rooms. Mari Andrine Holen og Gunhild Solem fra TL-

styret ledet dagen sammen med Bjørn Arthur Berntsen som var teknisk ansvarlig. Det var ca. 40 påmeldte 

til samlingen.  

Strategisamling 

25.09.2021ble strategidagen avholdt på Sentralen i Oslo. Trygg Læring har nedfelt i sine planer at styret 

hvert år skal ha en strategisamling som går over to dager. Restriksjoner som følge av den pågående 

pandemien gjorde at samlingen ble til en dag. Deltakerne på dagen var styret, Trygg Læring Ung og 

kommunikasjonsrådgiver. Gjesteinnleder var tidligere politiker og embetskvinne Tora Aasland. Mål for 

dagen: Få en felles forståelse av hvem vi er, hvor vi vil og hva som skal til for å nå dit vi vil.  
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Kursinstruktørsamling 

Lørdag 23. oktober inviterte Trygg Læring til kursinstruktørsamling på Sentralen i Oslo. For å bli 

kursinstruktør kreves det å ha gjennomført kurs i gjenopprettende konfliktarbeid og praktisert det blant 

barn og unge. Det var ti påmeldte og samlingen ble ledet av Mari Andrine Holen og Gunhild Solem fra 

TL-styret. Neste instruktørsamling planlegges å avholdes i løpet av våren 2022. 

Elevmeglersamlinger for elever, på mellomtrinnet i grunnskolen og på videregående  

110 elever fra 11 ulike skoler deltok på samlingene. Trygg Læring Ung var ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av to elevmeglersamlinger med støtte av TL-styret.   
 
25.10.2021, elevmeglersamling for mellomtrinnet. Samlingen ble gjennomført på Sentralen. 77 elever fra 
seks ulike Osloskoler deltok. 29.10.2021, elevmeglersamling for videregående, også denne samlingen ble 
gjennomført i Forstanderskapssalen på Sentralen. 33 elever fra fem skoler var representert. På begge 
samlingene var elevene i sentrum og de delte erfaringer og øvelser.  
https://www.playbook.com/s/trygg-lring/elevmeglersamling 

 

Østlandske lærerstevne, Oslo   

Østlandsk lærerstevne ble i 2020 avlyst grunnet pandemien. Trygg Læring ble invitert til å holde kursene 

som opprinnelig var satt opp i 2020, på nytt i 2021: 

1. Hvordan møte utfordringer med dialog? Foreldresamarbeid i lys av Trygg Læring (05.11.2021) 

Kursansvarlige: Kristin Arnsjø Bakken og Gunhild Solem 

2. Den magiske sirkel (06.11.2021) 

Kursansvarlige: Berit Follestad og Nina Wroldsen 

Kommunikasjonsplan 

I 2021 har Trygg Læring fulgt opp planen fra 2020 som ble utarbeidet av Jo Castro (nå ansatt som 

kommunikasjonsrådgiver). Det har blitt et mer profesjonelt og visuelt uttrykk på sosiale medier, som igjen 

har økt oppmerksomheten rundt Trygg Læring i det offentlige rom. Kommunikasjonsrådgiver har også 

bidratt med å skape en helhetlig profilering, blant gjennom å visualisere ulike figurer som blir brukt i 

Trygg Læring. 

 

Ikke planlagte aktiviteter  

I løpet av 2021 har Trygg Læring også fått ulike typer henvendelser fra skoler og organisasjoner som 

ønsker opplæring i Trygg Læring. Trygg Læring strekker seg langt for å imøtekomme disse henvendelsene 

gitt organisasjonens begrensede budsjett og kapasitet.  

Workshop for psykologistudenter 

Halvdagskurs for Vg3 elever i programfaget psykologi i gjenopprettende konfliktarbeid, 10.05.2021 ved 
Akademiet Ypsilon vgs i Drammen. Kursinstruktør: Mari Andrine Holen  

Workshop for delegasjon fra Litauen 

Trygg Læring holdt den 11.08.2021 en workshop for en delegasjon fra Litauen. Tema var Restorative 

processes in schools med vekt på Nonviolent communication training. Invitasjonen om å holde workshop kom 

fra IVK, Ikkevoldskommunikasjon Norge. Kursinstruktører: Berit Follestad og Nina Wroldsen.  
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Workshop i elevmegling og konflikthåndtering 

I uke 39 holdt Trygg Læring halvdags kurs for trivselslederne ved Ingieråsen skole, Viken. Bestillingen var 

en workshop for å lære om elevmegling og konfliktløsning. Instruktør: Kristin Arnsjø Bakken 

Workshop, nasjonalt forum for frivillige i Gatemegling 

06.11.2021 ble Trygg Læring invitert til å holde workshop for frivillige i Gatemegling. Bestillingen var å 

vise ulike Trygg Læring øvelser som for de fleste av de frivillige var nye. Invitasjonen var også en god 

anledning til å presentere Trygg Læring og dermed også fremme framtidige muligheter for samarbeid. 

Kursinstruktør: Gunhild Solem 

Trygg Læring Oslo  

Trygg Læring hadde i løpet av juni og august 2021flere møter med Utdanningsetaten (Trude Bell) der 

videre drift og oppfølging av skolene i Trygg Læring Oslo ble drøftet. Utdanningsetaten ønsker at Trygg 

Læring skal ta det videre ansvaret for drift av- og faglig tilbud om gjenopprettende praksis for skoler i 

nettverket Trygg Læring Oslo. Utdanningsetaten sendte i september 2021 ut et brev til skolene i nettverket 

der de orienterte om dette.  

Fagdag på HiØ, grunnskolelærerutdanningen 

01.09.2021 holdt Trygg Læring innlegg på fagdag for studenter på grunnskolelærerutdanningen med 

tema TRYGG LÆRING I SIRKEL. Invitasjon fra Kjersti Lien Holte, førsteamanuensis ved avdeling for 

lærerutdanning, HiØ.  Kursinstruktør: Berit Follestad 

Andre henvendelser, veiledning, råd og tips 

Trygg Læring får jevnlig henvendelser fra enkeltskoler som ønsker opplæring av hele eller deler av 

personalet og faggrupper. Det er både skoler som tidligere har hatt deltakere på Trygg Læring kurs 

og som ønsker at flere på skolen skal få økt sin kompetanse innen proaktiv og reaktiv 

konflikthåndtering, og nye skoler som søker etter nye tiltak for å sikre trygge og inkluderende 

skolemiljø, som tar kontakt med Trygg Læring. Trygg Læring legger vekt på at kursene blir lagt opp i 

samråd med skolenes ønsker og behov slik at det blir forankret i skolens eksisterende planer og 

virksomhet.  

Grunnet pandemien dette året er flere av henvendelsene blitt satt på vent, men Trygg Læring har hatt 

digitale presentasjoner for ledelsen og ansatte ved Breivang vgs i Tromsø og for ledelsen ved Rjukan 

barne- og ungdomsskole. Forhåpentligvis blir det mulighet for å ta opp kontakten og planlegge 

videre samarbeid med fysiske workshops. 

I tillegg til henvendelser om kurs og opplæring, får Trygg Læring forespørsler om veiledning i 

vanskelige saker og spørsmål om metodiske verktøy og støttende litteratur. Studenter tar også kontakt 

for veiledning og tips om relevante faglige referanser.  

Det foregår utstrakt Trygg Læring aktivitet rundt omkring i landet av ansatte i skoler, kommuner og 

fylker. Disse aktivitetene er ikke registrert sentralt hos Trygg Læring.  

Henvendelsene og aktivitetene viser at Trygg Læring er et viktig og populært tilbud til skoler selv uten 

mye og målrettet markedsføring av organisasjonen og dens virke. Med økt markedsføring av Trygg 

Læring til skoler i resten av landet vil det være grunnlag for betydelig økt aktivitet. 
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Prosjektsamarbeid 

Trygg Læring har prosjektsamarbeid med Høgskolen i Østfold og EO. 

Mestring og Mening – samarbeid med Høgskolen i Østfold 

"Mestring og mening" er et aksjonsforskningsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Frederik II 

videregående skole i Fredrikstad. Trygg Læring har vært samarbeidspartner siden 2018 og har hatt 

opplæring av både elever og ansatte. Organisasjonen bidrar også med faglig veiledning i 

implementeringen av tenkningen, metoden og verktøyet. 

Styrking av elevstemmen gjennom skolering av elevråd  – samarbeid med EO 

Elevorganisasjonen søkte, med Trygg Læring som samarbeidsorganisasjon, midler fra Partnerskap mot 

mobbing til prosjektet «Styrking av elevstemmen gjennom skolering av elevråd».  Ombudet for barn 

og unge i Viken er innspillspartner.  

Partene har i 2021 hatt fem arbeidsmøter og Trygg Læring er invitert til å holde innlegg for 

elevrådskontakter i Viken 15.03.2022. Midlene mottatt fra Partnerskap mot mobbing er overført til 

2022 grunnet forsinkelser i gjennomføringen.  

Internasjonale prosjekt 

Trygg Læring opplever en interesse internasjonalt for arbeidet med gjenopprettende tenkning i 

skolen. Norge blir fortsatt sett på som et foregangsland innen tenkningen. Det er særlig østeuropeiske 

land som ønsker erfaringsoverføring i implementering av gjenopprettende prosesser i barnehager og 

skoler.  

PLACE FOR ALL – SAMARBEID MED OFFICE OF THE GOVERNMENT OF CZECH REPUBLIC 

Trygg Læring har etter initiativ fra Tsjekkia etablert et samarbeid med Office of the Government of 

Czech Republic om prosjektet "Place for all". Prosjektet innebærer blant annet implementering av bruk 

av gjenopprettende tilnærming i tsjekkiske skoler. Grunnet endringer i prosjektet signerte Trygg 

Læring ny kontrakt med den tsjekkiske samarbeidspartneren i juni 2021. Pandemien har ført til flere 

utsettelser og samarbeidet er nå utvidet til å gjelde fram til juni 2023. I løpet av 2021ble det avholdt 

fire digitale møter, en digital workshop med deltakerne (16.06.2021) og to dagers workshop og 

planleggingsmøter i Praha (11.-13.10.2021). Kursinstruktører: Mari Andrine Holen, Gunhild Solem og 

Bodil Jenssen Houg.   

 

Samarbeidspar tnere 

Konfliktrådet, Røde Kors Gatemeglinga, Elevorganisasjonen, VIP Psykisk helse i skolen, Dembra, 
IVK Norge og Dialog i Praksis 

Sammen står vi sterkere. Trygg Læring hadde intensjonsavtale med Konfliktrådet og Gatemeglinga 
Røde Kors i forbindelse med de regionale kursene i perioden 2017-2019. Selv om intensjonsavtalene 
ikke er fornyet, ser vi fortsatt nytten vi har av hverandres faglige ressurser og nettverk. Samarbeidet 
med VIP Psykisk helse i skolen, Dembra og IVK Norge åpner for innpass og synlighet i flere kretser. 
Det gir også en god mulighet for faglig utvikling. EO representerer elevenes stemme og er derfor en 
naturlig samarbeidspartner.  
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Trygg Læring som samfunnsaktør 

Trygg Læring er aktiv på sosiale medier som Facebook og Instagram, og har profil på LinkedIn. 

Organisasjonen har egen hjemmeside som også er oversatt til engelsk. Disse aktivitetene har fått en 

mer profesjonell oppfølging ved hjelp av en nyansatt kommunikasjonsrådgiver. Gjennom arbeidet 

med ny medieprofil for Trygg er det blant annet blitt laget illustrasjoner, visualiseringer og videoklipp 

som brukes for å nå ut til flest mulig med organisasjonens budskap. Kommunikasjonsrådgiveren har 

vært med på å gi Trygg Læring en bedre profil og synlighet som viktig samfunnsaktør. 

Gjenopprettende praksiser i Norge (1985-) skrevet av Berit Follestad og Nina Wroldsen, beskriver 

implementeringen av gjenopprettende praksiser i Norge. Dokumentet er også oversatt til engelsk. Det 

kan lastes ned fra hjemmesiden til Trygg Læring www.trygglaring.no.  

Trygg Læring har utviklet og bestilt diverse materiell som blir brukt til å promotere organisasjonen og som 

verktøy i miljøarbeidet på barnehager og skoler. Trygg Læring har samtalekort på norsk og engelsk, 

gjenbrukbare postere til opplæring/kurs, brosjyrer, t-skjorter, handlenett, samt penner, notatbøker og 

snakkeballer med egen logo.  

 

Fremtidsmål 

Organisasjonen jobber videre for å oppnå følgende strategisk mål:  

● Jobbe med og forbedre eksisterende kurstilbud slik at innholdet gir grunnkunnskap grundig nok 
til å gjennomføre tenkningen, metoden og verktøyet på hele barnehagen/skolen. 

● Identifisere og følge relevant og ny forskning på blant annet gjenopprettende prosesser, 
mobbing, inkludering og utenforskap og skape anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt via 
forskningens empiri 

● Formidle 3-5 enkle verktøy for å få ro og redusere konfliktnivå i klasserommet når lærere ønsker 
å styrke klasseromsledelsen  

● Gi barn og unge en stemme gjennom Trygg Læring Ung 

 
 
Trygg Læring vil fortsette å bygge opp de regionale nettverkene slik at de kan drifte kurs og sikre 
oppfølging i egne regioner. Høsten 2021 hadde instruktørene en felles samling. Dette vil bli fulgt opp 
med ny samling våren 2022. Trygg Læring samarbeider med Hans Jørgen Soligard om en strategi for 
å kurse og drifte de regionale nettverkene. Trygg Læring hadde tidligere intensjonsavtaler med 
Gatemegling og Konfliktrådet. Å fornye disse kan være et tiltak for å støtte nettverkene ved å sikre 
kontinuitet.  
  
Trygg Læring vil bli en tydeligere samfunnsaktør gjennom blant annet å fortsette samarbeidet med 
nettverket i Høgskole- og universitetsutdanninger. Gjennomføringen av seksdagers kurset 
"Konfliktarbeid i praksis – med gjenopprettende tilnærming" i samarbeid med Høgskolen i Østfold og 
NTNU, er skritt i riktig retning.  
 
Antall henvendelser fra land som ønsker erfaringsdeling og opplæring i gjenopprettende tenkning og 
særlig elevmegling, motiverer til å bli mer synlige og aktive i internasjonalt samarbeid gjennom 
organisasjoner som European Forum for Restorative Justice. Norge blir sett på som foregangsland 
innen bruk av metoden forebyggende og gjenopprettende konfliktarbeid i barnehager og skoler. Det 
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må løftes opp på et politisk nivå for at organisasjonen kan få støtte og hjelp i arbeidet med å spre og 
videreutvikle tenkningen og metoden.  
 
I de fem siste årene har organisasjonen fått midler fra Helsedirektoratet – Psykisk helse i skolen. 
Trygg Læring vil også i 2022 søke på disse midlene. Organisasjonen vil i tillegg søke om midler fra 
andre støtteordninger til ulike prosjekter innen feltet konflikthåndtering med gjenopprettende 
tilnærming. 
 
Trygg Læring har gjennom sin virksomhet vist et stort potensial til å hjelpe skoler, lærere og elever 
med proaktiv og reaktiv konflikthåndtering. Særlig etter at landet og verden har vært rammet av en 
pandemi ser vi at behovet for kompetanse om gjenopprettende prosesser er større enn noen gang. 
Med økte ressurser vil organisasjonen kunne nå ut til mange flere skoler og elever i Norge. 
 
 
 
Oslo, 01.03.2022 
 
 
 
På vegne av Trygg Læring styret – Gunhild Solem 
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