
MiR - Mangfold Inkludering Respekt

Et nettverk av foreldre som jobber for:

 En bedre hverdag for sine barn og for familien

 Et bedre samarbeid med barnehage og skole

 Bedre inkludering og integrering i samfunnet

Vi tilbyr:

 Inkluderende og mestringsbyggende aktiviteter og kurs for barn, unge, foreldre 
og familier.

 Råd og veiledning

 Foredrag og dialogsamlinger



Hvorfor vi ønsket å starte MiR Stavanger?

• Vi ønsket å starte MiR i Stavanger fordi vi ønsker en frivillig 

organisasjon som er for alle, uansett religion, etnisitet eller 

bakgrunn. Vi har lyst til å gi informasjon om forskjellige 

temaer, og bygge broer mellom familiene og offentlige etater 

slik at de vet hva de ulike etatene gjør.

Hva er behovet for deltakerne i gruppen vår?

• Vi ser at barn som lever under fattigdomsgrensen øker i Norge 

og vi ønsker å bidra med å gi glede til barnefamilier. Behovet 

til deltakerne i vår gruppe nå er å oppleve ulike aktiviteter, 

friluftsliv, og turer i nærområdet

Temaer og aktiviteter vi ønsker å jobbe med i 

lokallaget er?

• Vi ønsker å tilby svømming for kvinner og barn, 

morsmålsundervisning for barn på somali, arrangere fester og 

sosiale sammenkomster for familier, fjell-, skogs- og 

hytteturer. 



MiR lokallag Stavanger blir stiftet   1. april 2021

MiR Stavanger har 48 medlemmer. Våre 
medlemmer er stort sett familier med barn

Zakaria Abdi Yusuf Osman (36) som til daglig jobber 
som bussjåfør er koordinator for MiR Stavanger

MiR Stavanger samarbeider med Stavanger 
turistforening

Kurs jeg har tatt på Stavanger turistforening 

Ambassadørkurs

Grunnleggende turlederkurs

Aktivitetslederkurs – Barnas Turlag





Vår første aktivitetsdag på lokallaget var i Skogsprett Klatrepark og 
Nettspark lørdag 27. mars 2021 i Sandnes.

Vi hadde 26 deltakere til aktiviteten



Instruktør Mike gir oss et sikkerhetskurs 
og opplæringskurs før vi prøver å klatre







TURER I 

NÆRMILJØET

Gode friluftsopplevelser
sammen som familie. 

Turer som familiene kan
gjenta selv på egenhånd.

Både lette og mer
krevende turer!



Familieaktiviteter på
Gramstad

Arrangører Stavanger 
Turistforening

Deltaker 26 medlemmer

 Kanopadling

Natursti

Hengekøyeskog med lek 
langs bekken

Tur til Dalsnuten





 Aktivitetstur for MiR Stavanger til 

Kongeparken

 Deltaker 36 medlemmer





Friluftslivets uke feiring på Dyrsnes 
natursenter i Stavanger lørdag 11. 
september 2021

Deltaker 24

Aktiviteter vi har gjorde sammen i
anledningen med friluftslivets uke 
feiring var:

• Kanopadling

• Grilling

• Ute lek

• Utforsker naturen rundt senteret







TURMAT

Turmat kan være tradisjonell 
eller utradisjonell.

Turmat kan være fra ulike 
kulturer.

Turmat kan være enkel eller 
avansert.

 www.turmat.no

http://www.turmat.no/


”DET FINNES IKKE DÅRLIG VÆR, 

BARE DÅRLIGE KLÆR”

Utlån av turklær og utstyr.
Enkel og riktig informasjon!
Riktig utstyr – sikkerhet.





Svømmekurs for barn 6 – 14 år på Kannik
skole


