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Innledning 
Norges Basketballforbund (NBBF) og Inklu starter et landsomfattende inkluderingsprosjekt, 
Inklu-Basket. 
 
Basketball er en inkluderende sport med mye mangfold. Med inkludering mener vi å 
rekruttere barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter inn i basketballklubber. Barna er 
ofte fra økonomisk vanskeligstilte familier, og vi ønsker å få dem inn på de ordinære 
aldersbestemte lagene i klubbene. 
 
Aktiviteten vil foregå på skolene hvor barna går, og rett etter skoletid. Det vil være et enkelt 
måltid i forkant av treningen for dem som ikke går på SFO.  
Dette er et 3-årig prosjekt, og vi søker om finansiering for BLNO-lagene, eller 
farmerklubbene til disse. (når det videre skrives BLNO i denne beskrivelsen menes også 
farmerklubbene)  
Spillere på BLNO-lagene kan være gode rollemodeller og trenere på Skolebasket.  
 

Bakgrunn 
Hege Rokne kontaktet NBBF for å presentere Inklu-Basket.  
Hege har jobbet innenfor fotball de siste årene. Først fem år i Sportsklubben Brann hvor hun 
bygget opp avdeling for samfunnsansvar. Det siste halvannet året har hun jobbet for 
Fotballstiftelsen, som organiserer Gatelag for rusavhengige i toppklubbene i Norge.  
 
Nå leder Hege Rokne Inklu et ideelt AS, inkludering gjennom idrett. Formålet er å starte og 
drive tiltak som bidrar til integrering av mennesker som står i fare for å havne i utenforskap, 
eller som i liten grad er integrert. I et ideelt AS kan ikke eiere og ansatte ta ut utbytte, og 
eventuelt overskudd går tilbake til formålet.  
Med erfaringene fra fotball ønsker Inklu og NBBF å integrere flere barn. 
 
«Antallet barn med innvandrerbakgrunn i fattige familier er doblet fra 26.000 barn i 2006 til 
drøyt 55.000 barn i 2016. 
I alt bodde 101.000 barn under 18 år i en fattig familie i 2016», skrev Aftenposten 3. april 
2018. 
 
Utfordringer: 

• Mange barn og unge fra familier med lav betalingsevne deltar ikke i norsk idrett. 

• Ved at barn og unge ikke får mulighet til å delta i norsk idrett står de i fare for ikke å 
bli integrert i samfunnet på lik linje med andre barn.  

• Basketball i Norge ønsker rekruttering til idretten. 
 

Mange basketballklubber gjør allerede en god og viktig jobb med integrering. Vi ønsker å 
synliggjøre dette arbeidet og få med oss nye klubber.  
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Basket er en inkluderende idrett. Vi har mange gode rollemodeller og stort mangfold blant 
internasjonale spillere. Vi ønsker å vise det norske mangfoldet og hvor internasjonale vi er.  
 

Idé 
Vi ønsker å inkludere en gruppe som ikke er en del av norsk idrett, og samtidig rekruttere 
nye spillere til basketball.  
Visjonen i prosjektet er: Basketball er den mest inkluderende idretten i Norge.  
 
Ønsket er at barn og etter hvert unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom 
basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og 
kriminalitet, – og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst. 
 
Det nye med dette prosjektet er at aktivitetstilbudet er gratis og rett etter skolen. 
Gymsalene er ofte ledig rett etter skolen før kveldsaktivitetene begynner.  
Vi gjør prosjektet landsomfattende og synliggjør det inkluderingsarbeidet som allerede 
gjøres, samtidig som nye klubber igangsettes. 
 
Virkemidler:  
 
Samordning – Først kartlegge hva som gjøres av inkluderingsarbeid i den aktuelle BLNO-
klubben. Samordne arbeidet med dem som skal starte opp inkluderingsarbeid med dem som 
allerede driver dette. Gjøre tilbudet mer likt og forutsigbart for barn og unge i Norge. Ved å 
gjøre dette, øker vi kvaliteten på tilbudet.  
 
Finansiering – Det er søkt og søkes om finansiering for prosjektet til BLNO-klubbene. 
Midlene skal finansiere egnede trenere, mat og utstyr i klubbene. I dag er manglende 
finansiering den største hindringen for klubbene til å drive inkluderingsarbeid.  
 
Kvalitetssikring – Finne de rette personene til å drifte prosjektet i klubbene. Skriftlige 
kontrakter med tydelige kriterier og ansvar. Utdanning av trenere gjennom egne kurs i 
NBBFs regi kan være aktuelt.  
I tillegg til kvalitetssikring, tilskudd og samordning, er forankring i klubbene, kommunene og 
på skolene en avgjørende forutsetning for å lykkes i inkluderingsarbeidet.  
 
 
 
Pilotprosjekt: 
 
Inklu har sammen med Sandvika Basketballklubb og Bærum kommune startet et 
pilotprosjekt på Emma Hjorth skole i Bærum, Skolebasket. 
 
Skolebasket er et gratistilbud for 2. til og med 5. trinn. Det er enkel matservering i forkant av 
treningene for 5. trinn, hvor alle må sitte og spise – dette er en del av den sosiale treningen.  



   
 

 4 

Det er fire trenere på Skolebasket. På Emma Hjorth har Skolebasket fire entimesøkter, to 
dager i uken. 
Emma Hjorth skole har 300 elever, hvorav 60 prosent er flerspråklige fra 52 forskjellige land. 
Ingen idrettslag rekrutterer fra området i dag.  
Prosjektet startet 12. mars 2018. Over 50 barn har deltatt hver uke på Skolebasket.  
 
Ideen er at Skolebasket blir kjernen i Inklu-Basket. Emma Hjorth er piloten og viser hvordan 
Skolebasket kan gjøres i de forskjellige klubbene. Skolebasket må tilpasses de lokale 
forholdene. For å nå målgruppen er det viktig at Skolebasket drives på skoler med høy andel 
av lavinntektsfamilier. Aktiviteten gjøres på skolen hvor elevene går, fordi foreldrene til 
målgruppen ikke har tradisjon for å kjøre og hente barna på fritidsaktiviteter. Og mange har 
ikke bil.  
Elevene begynner på Skolebasket i regi av en basketballklubb. De elevene som ønsker å 
fortsette med basket blir innlemmet i basketballklubben på de ordinære lagene. Det gjøres 
avtaler mellom kommunen og basketballklubben angående medlemskontingent. F.eks. kan 
denne målgruppen få halv medlemskontingent av klubben, og kommunen dekke resten. 
Basketball er en tilgjengelig og billig idrett – i begynnelsen trengs det en ball og kurv, på sikt 
basketballsko. Her kan en også samarbeide med kommunen.  
 
Prosjektgruppen vil jobbe med søknader og skaffe økonomiske samarbeidspartnere til Inklu-
Basket. Det utarbeides kontrakter med tydelige kriterier og ansvarsfordeling. 
Basketballklubbene ble informert om prosjektet på Norges Basketballforbunds Ting, 5. mai 
2018. Mange BLNO-klubber meldte sin interesse. I etterkant arrangeres det møter med 
klubbene hvor en ser på hva som allerede gjøres og hvordan en kan jobbe videre. Målet er at 
3 klubber har startet Skolebasket i løpet av høsten 2018. 
 

Formål 
Målet for prosjektet er å omfavne en sårbar og utsatt gruppe – barn fra familier med lav 
betalingsevne. Vi vil gi dem tilhørighet, mestringsglede og nytt nettverk gjennom 
basketballklubbene i Norge. Dette er barn som vanligvis ikke deltar i fritidsaktiviteter. Vi 
ønsker at de først deltar på Skolebaket på skolen og etter hvert blir innlemmet på de 
ordinære lagene i klubbene. 
 
Gevinstene kommer kanskje også andre steder. Det er f.eks. vist gjennom forskning at barn 
som driver med organisert fritidsaktivitet også gjør det bedre på skolen.  
 
 

Målgruppe 
Prosjektet har to målgrupper: De som er ansvarlig for aktivitetene – klubbene, og de som er 
med på aktivitetene – barn og unge.  
 
Klubbene: 
Prosjektet henvender seg i første omgang til BLNO-klubbene. Klubbene nås gjennom NBBF.  
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Klubbene har gode rollemodeller som er viktige i inkluderingsarbeidet.  
 
Barn og unge: 
Jenter og gutter fra 6 til 13 år som ikke er en del av norsk idrett.  
Klubben kontakter sin kommune, og deretter skoler med stor andel av lavinntektsfamilier. 
Samarbeidet mellom klubb, kommune og skole er viktig for å lykkes.  
 

Organisering 
 
Prosjekteiere: NBBF og Inklu. 
Prosjekteier er prosjektets endelige avgjørelsestaker. Prosjekteier er hovedansvarlig for at 
prosjektets mål blir nådd.  
 
Prosjektgruppe: Hege Rokne Inklu og Øivind Lundestad NBBF. 
Daglig drift av prosjektet. 
 
Rådgivende organ: Hege Frey, Axel Langaker, Per Tøien, Silje Særheim og Hege Rokne.  
Tre til fem planlagte møter i året.  
Rådgivende organ for prosjektet, bistår prosjekteier og prosjektgruppen for å nå målet i 
prosjektet.  
 
Ekspertgruppe: 10 elever fra Emma Hjorth skole 2.- 5.trinn. 
Fire planlagte møter i året, og ellers ved behov.  
Ekspertgruppen vet hva som fungerer og ikke fungerer ved Skolebasket. 
Viktig informasjon og erfaringer samles til videreutvikling av prosjektet. 
 
Ressurspersoner: 
Hentes inn for en spesiell oppgave eller promotering etc.  
 

Samarbeidspartnere 
Hvem  Rolle  

BLNO-klubbene  Ansvarlig for aktiviteten på skolene 

Kommuner  Forankring og økonomi 

Skoler og SFO Forankring og aktivitet 

Samarbeidspartnere Økonomi 

 
 

Fremdriftsplan 2018 
Fremdriftsplanen er laget for 2018 og begynnelsen av 2019. Planen vil bli oppdatert og 
komplettert utover året.   
 

Dato Aktivitet Milepæler 
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30. april 2018 1. møte Ekspertgruppen   

Kontinuerlig  Søknader og 
samarbeidspartnere  

 

5. mai 2018 Baskettinget – presentasjon   

Oktober - november 2018 Klubbesøk – finne rette 
personer, jobbe med 
kommunene 

 

Oktober 2018  Landet 2 klubber 

November 2018 Sandvika har vært i drift siden 
mars 

3 klubber i gang med 
Skolebasket 

November 2018 2. møte Ekspertgruppen  

November 2018 Møte Rådgivende organ  

Kontinuerlig Oppfølging klubber og 
rekruttering nye klubber 

 

Februar 2019 Rapportering tilskudds ytere   

April 2019 Avslutning sesong 18/19 Gjennomført 
Skolebasket med tre 
klubber første sesong 

Mai 2019 Evaluering  

Mai 2019 Minitinget (DSK) presentasjon i 
BLNO-møter  

 

Juni 2019 Planlegging 2019/2020  

August 2019 Vedta budsjett 2019/2020  

August 2019 Velge ut klubber for sesongen 
2019/2020 

 

September 2019 Klubbesøk og kontraktinngåelse Oppstart av Skolebasket 
i utvalgte klubber 

 
 
 

Evaluering / rapportering 
Ekspertgruppen evaluerer Skolebasket gjennom møter med prosjektgruppen.   
 
Klubben leverer skriftlig rapport etter NBBF sin maler:  

• tartrapport: 4 uker etter oppstart 

• sluttrapport: 4 uker etter avslutning.  

For klubber som deltar i flere sesonger, skal rapporteringen skje hver sesong.  

Prosjektgruppen vil jobbe med resultatene fra ekspertgruppen og klubbene for en samlet 
rapport. 
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Det vil rapporteres til tilskuddsgivere i prosjektet, og regnskapene godkjennes av 
statsautorisert revisor.   
 
 

Budsjett 2018 
Budsjettet viser utgifter og inntekter for sesongen 2018/19, budsjettene for 2019/20 og 
2020/21 blir satt sommer 2019. Det søkes om midler for hele treårsperioden.  
 
Inklu-Basket har fått innvilget 3.250.000,- kr fra Sparebankstiftelsen DNB – for sesongen 
2018/19 utgjør dette 600.000,- kr. 
 
Utgiftene per klubb viser regnestykket vi har gått ut i fra. Det blir opp til klubbene selv å 
disponere beløpet. Midlene til klubbene betales i to omganger, 100.000,- kr i 
oppstartsmidler og 70.000,- etter vurdering fra prosjektgruppen.  
 

Utgifter 2018/19 Beløp kr 

Lønn trenere - 10 timer i uken (2 trenere x 4 treninger á 1 time + 
1 time forberedelse)  

110.000,- 

Lønn administrasjon klubb – forankring kommune, skole og 
oppfølging aktivitet.  

35.000,- 

Utstyr – baller, vester, kjegler etc. 25.000,-  

Sum utgifter klubb 170.000,- 

Utgifter klubb 170.000,- x 2 klubber 340.000,- 

Lønn prosjektgruppen 220.000,- 

Reiser og administrasjon prosjektgruppen 40.000,- 

Sum utgifter 600.000,- 

 

Inntekter 2018/19 Beløp 

Sparebankstiftelsen DNB  600.000,- 

Sum inntekter 600.000,- 

 
 

Forutsetning for å lykkes 
De viktigste forutsetningene for å lykkes er:  

• Menneskene: Få med de riktige menneskene med de rette verdiene.  

• Samarbeid med kommunene og skoler. 

• Gjøre overgangen fra Skolebasket til klubb så enkel som mulig for å inkludere nye 
spillere.  

• Basket er gøy – dette må videreformidles! 
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Plan for informasjon 
NBBF vil bruke sine sosiale plattformer for å fremme prosjektet. Dette gjelder hovedsakelig 
Facebook, Instagram og Snapchat.  
Vi ønsker en feature-artikkel om prosjektet og Aftenposten har sagt seg positive til dette.  
 

Plan etter endt prosjekt  
Inklu-Basket er et treårig prosjekt. I løpet av denne tiden er målet at gode erfaringer og 
rutiner gjør at basketballklubbene, kommunene og skolene ser verdien av Skolebasket og vil 
fortsette med aktiviteten.  
Vi jobber med direktorater og departement og søker offentlig støtte fra 2019. I løpet av 
treårsperioden skal vi lage en økonomisk plattform gjennom offentlige og private 
samarbeidspartnere, slik at prosjektet blir en del av driften i basketballklubbene.  
Prosjektet gjør en viktig jobb for å integrere barn som ikke er en del av norsk idrett, og har 
ringvirkninger langt større enn aktiviteten. Barn og unge kommer i bedre fysisk form og får 
flere venner noe som kan bedre livskvaliteten og folkehelsen på sikt.  


