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Nyhetsbrev fra Integreringskoordinatoren 
 

Mai 2016 startet jeg i en prosjektstilling som integreringskoordinator i Alta menighet. Ved hjelp 
av flere bedrifter i næringslivet og bidrag fra Alta kommune har stillingen gradvis blitt utvidet til 
80%. I dette treårige prosjektet er samarbeid på tvers av organisasjoner, idretten og frivillige 
høyt vektlagt. Jobben innebærer å koordinere og legge til rette for å øke flyktningers deltagelse 
i idrett og andre aktiviteter i Altasamfunnet. Det handler både om å integrere i allerede 
eksisterende tilbud og aktiviteter, samt skape nye arenaer for integrering og møter mellom 
nordmenn og våre nye landsmenn. Mange av aktivitetene og arbeidet som ble startet i 2016 er 
videreført i 2017 og 2018. Her er siste nytt fra dette integreringsarbeidet:  
 

 Frilufts- og aktivitetskvelder for ungdom i samarbeid med 
Røde kors 1-2 ganger i måneden.  Det er fremdeles god 
oppslutning på aktivitetene. I oktober arrangerte vi 
fotballturnering i samarbeid med Alta IF og Redd barna. 
Her deltok et lag fra asylmottaket, damelaget og 
guttelaget til Alta IF, samt inkluderingslaget med bosatte 
flyktninger. Andre aktiviteter vi har arrangert i det siste 
er kostholdskurs, danseshow, bowling, dagstur til Gargia 
fjellstue, juleavslutning, bålkvelder, volleyballturnering, 
kino og bordtennisturnering. Selv om asylmottaket ble 
lagt ned i mars, fortsetter vi med aktiviteter for bosatte 
enslige mindreårige flyktninger og norsk ungdom. 

 Alta IF fotballtrening 2 ganger i uken siden august 2016. 
Integreringstiltak for unge bosatte gutter som har flyktet 
alene til Norge og ønsket å spille fotball. Tor Bjørnar 

Henriksen har gjort en kjempejobb som trener 
og fulgt opp guttene både på og utenfor 
banen. Nå har 6 av spillerne tatt overgang til 
ordinære lag, flere står for tur. En av spillerne 
gikk rett inn i kapteinsteamet på det nye 
laget! Spillerne til Tor Bjørnar deltar også på 
«Integrering, kosthold og samhold» – et Alta 

IF-prosjekt støttet av Gjensidigestiftelsen som ble 
videreført i 2018. Det handler bl.a. om felles 
styrketreningsøkter og matlaging med ernæringsfysiolog. 

 Språkkafeene i Nordlyskatedralen (hver 3.onsdag kl18-
19.30) og på Alta bibliotek (annenhver fredag kl14-15). 
Fine norsktreningsarenaer med mye latter og god 
stemning. Bra oppslutning, også mange nordmenn 
tilstede. I januar arrangerte vi solfest på biblioteket for 
alle frivillige på språkkafeene i Alta og norskhjelpa på Sisa.   

 «Altavenn» er et prosjekt jeg startet våren 2017 i samarbeid med Flyktningetjenesten. 
Unge flyktninger som har kommet alene til Norge kobles med hver sin familie i Alta, for å 
lette veien inn i Altasamfunnet. Nå har det blitt 13 koblinger. Flere ungdom har på eget 
initiativ kommet til meg og ønsket en Altavenn-familie. Og tilbakemeldingene fra 
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ungdommene og familiene er veldig gode. Her bygges det gjensidige relasjoner! Absolutt 
et av de viktigste tiltakene i jobben. 

 Skolelunsj på Komsa barneskole. Røde kors har videreført 
finansiering i 2018. Velkomstklassen ordner i stand og 
inviterer de ordinære klassene til lunsj. 

 Flerkulturelle ungdomsmiddager på Kom.Inn. Siden 
august 2017 har vi hatt ukentlige ungdomsmiddager for 
norske ungdommer, guttene på mottaket og bosatte 
unge flyktninger. Vi fortsetter med middagene selv om 
det nå blir uten guttene på mottaket. Ungdom er med 
og lager maten, og vi spiser sammen. Flott fellesskap!  

 Middagslaging med Sanitetsforeningen og 
flyktningkvinner. Nå har det til sammen vært 3 
middagssamlinger. Det har både blitt laget tradisjonell 
syrisk mat og norsk mat. I juni blir det en ny runde med 
matlaging.  

 Inkludering og tilrettelegging for deltakelse er en stor del 
av jobben som integreringskoordinator. Det handler om 
å inkludere og tilrettelegge for deltakelse på ulike arenaer og aktiviteter i Alta, bl.a. fotball, 
volleyball, dansing, Røde kors-frivillig, språkpraksisplass og svømmekurs. Jeg blir stadig 
oftere kontaktet av flyktningene selv og ulike instanser i Alta som videreformidler behov 
eller ønsker samarbeid, som f.eks. lærere, privatpersoner, flyktningetjenesten, 
flyktninghelsetjenesten, NAV og PP-tjenesten. 

 Videreformidling av informasjon og rekruttering til ulike arrangement og aktiviteter som 
familier og barn i Alta deltar på. I februar samarbeidet jeg bl.a. med Finnmark Friluftsråd 
om rekruttering av 6 flyktningbarn til friluftsskolen i vinterferien. Jeg jobber med 
informasjon og rekruttering av flyktningkvinner til Sanitetsforeningens Kløverturer og 
medlemsmøter.  

 Nettverksbygging og personlig oppfølging er også en viktig del av arbeidet. Bl.a. bli kjent 
med og samle gode krefter i Altasamfunnet, oppfølging av enkeltpersoner, oppmuntre til 
deltakelse, minne på tidspunkter/avtaler, følge opp deltakelse, transport til aktivitet, 
formidle kontakter, fange opp behov, ideer osv.  

 

Tusen takk til alle sponsorer, samarbeidspartnere og frivillige i Alta som 
er med på dette viktige integreringsarbeidet! 

 
Erfaringen hittil har synliggjort et sterkt behov for denne stillingen hvor man kan koordinere og 
samle krefter for integrering i Altasamfunnet. Det har vist seg å være behov for en koordinator 
som kan være fødselshjelper for andres initiativ og prosjekter, i tillegg til å sette i gang egne 
prosjekt, informere og rekruttere. For ønsket om integrering i Alta er stort! Det er en fornøyelse 
å jobbe med dette integreringsarbeidet. Mange har engasjert seg og ønsker å gjøre en innsats 
for innvandrere. Og tilbakemeldingen fra de frivillige handler om at det å få være med på dette, 
og få møte våre nye landsmenn, er en berikelse i hverdagen!  
    

Hilsen Marianne Haugvik Hodne, Integreringskoordinator 


