
Inkluderingsseminar Gramstad 06.10.21 

«Mangfold & inkluderingsarbeid i STF» 
v/Jane Byberg & Johanne Fjelde



DNT har 97 % kjennskap i befolkningen. 

Hvordan klarer vi det?



Tiltak:
Hytter over hele 
landet

Tiltak:
Milevis med 
merket sti

Tiltak:
Aktiviteter for alle, 
hele året

Tiltak:
Kurs, utdanning og 
kompetanseheving

I naturen er alle velkommen

STIEN - DNTs verdier skal gjenspeiles i foreningens tilbud
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DNTs utvikling gjennom 150 år



Medlemsinntekter

Offentlige tilskudd

Andre tilskudd

Innsamlede midler og gaver

Samarbeidsavtaler

Annonseinntekter

Andre salgsinntekter

Hvordan har vi råd til alt vi gjør? 



STF for alle – Naturen som
inkluderingsarena



3- årig prosjekt 2019 - 2022

Dugnad som arbeidspraksis

Blir kjent med STF gjennom 

• Dugnad 2 dager hver uke

• Bynære anlegg

Blir kjent med norske frivillige

• Får praktisert norsk

• Danner nettverk

Økt kompetanse i friluftsliv

• Deltar på kurs

• Blir tryggere i naturen og i friluftsliv

Tur og friluftsliv for hele familien

Ferskingturer i skolens ferier

• Tilrettelagt deltakere og familiene

• Læringsarena og intro. norsk friluftsliv 
& STF

Kurs & aktiviteter for familien

• Kanokurs

• Fersking- og aktivitetslederkurs

Bynære arrangement 

• Ressurser for STF, rekrutterer i videre i 
egne nettverk



Film av prosjektet: 
https://www.youtube.com/watch?v=r7PhW8
8Zv74



Trygghet Relasjon Regulering

Traumebevisst omsorg - TBO



HMS og overføringsverdi
til ordinært arbeidsliv

Fra diktatur til demokrati:

• Ta egne valg / medbestemmelse

• Ta vare på seg selv & egne grenser

• Ha en stemme – hva vil du/trenger du?

• Fokus på ikke pushe seg selv, roe ned, ta 
pauser

• Ta inn omgivelsene i nature, koble på
sansene & være tilstede



En god og meningsfull fritid – mer enn bare lek og morro  



Barrierer og utfordringer





Barrierer

Økonomi Turutstyr Transport 

Overnatting –
«enten alle eller 

ingen» 

Antall instanser 
involvert minsker 

sjansen for 
deltakelse 

Språk



Foreløpige resultater for

STF

Deltaker/ 
FLY

Staten




