
 
 

SOMMEREVENTYRET I KLÆBU  
Inkludering, samhold og lek 

 

 
 

Ett prosjekt av Klæbu IL i samarbeid med Klæbu Frivilligsentral. 
 

Sommereventyret ble oppfunnet under Covid i 2020, da det ble utlyst midler fra flere 
stiftelser, kommune o.l. for å gi ungdommer sommerjobb.  

Og for å skape sommerjobber, trengte KIL ett prosjekt som skapte aktivitet.  
 

Vi satset stort og sa det høyt, slik at det ble vanskelig å si nei. Dette er en strategi som 
fungerer, med en god gjennomføringsplan og godt budsjett.  

 
Vårt store mål var at dette skulle være GRATIS for alle deltakere. Barna trenger ikke spesielt 

med utstyr og de trenger ikke ha med matpakke.  
Frivilligsentralen har utstyr til utlån og vi fikk samarbeidspartnere som ga oss mulighet til å gi 
alle barn og ungdommer t-skjorter og genser, i tillegg til drikkeflasker, gympose, svettebånd 

og sokker.  
Klæbu frivilligsentral har ansvaret for kjøkkenet, og organiserer alt av lunch og 

mellommåltid. De får også hjelp av våre ungdommer, slik at arbeidsoppgavene iløpet av 
sommeren er varierte og gir større kompetanse videre. 

 



 
 
 
 

Forberedelse og gjennomføring: 
 

Prosjektplan 
Søknader og samarbeidspartnere 
Fjorårets evaluering 
Gjennomføringsplan 
Stillingsutlysning 
Opplæring ungdommer 
 
 
 

Klæbu IL starter forberedelser i mars, og er ferdig med prosjektet og rapporter iløpet av 
oktober. 

 
-Vi ligger på en 380 unike barn innom de 6 ukene Sommereventyret varer.  
-Vi hadde i 2022 hele 75 ungdommer ansatt.  
-Vi er 6 voksenressurser  
- I 2022 hadde vi 26 barn og unge med nedsatt funksjonsevne med oss.  
-Vi samarbeider med flere lokale organisasjoner og bedrifter. 
-Vi mottar midler fra Trondheim kommune, Bufdir, Gjensidigestifltelsen, Nidaros 
Sparebank, fylkeskommunen, og vi har bidrag fra flere sponsorer. 
- Vi bruker våre idrettsarenaer i nærmiljøet, men har også utflukter i Klæbu. Vi tilbyr 
da skyss til de som ikke kommer seg av gårde.  
-Siste uken av sommeren arrangeres også ett gratis diskotek, med kiosk, egen DJ og 
leker.  
 
 



 

 

 
Våre ungdommer: 

 

 
 
Vi starter ansettelsesprosess i mai, dette for å gi de en forutsigbarhet. Viktig at de får 
tidlig beskjed om sommerjobb. 
 
Våre ungdommer er også med i planlegging av aktiviteter, gjennomføring av 
aktiviteter og de jobber med verdier og regler som skal følge gruppene igjennom 
sommeren. 
 
Flere av våre ungdommer har kurs, som trenerkurs, livredningskurs og instruktørkurs.  
De får arbeidskontrakter og må levere politiattest. 
Vi følger kommunal tariff. 



 
Alderen på de ansatte er fra 15-21 år 
 
De deles inn i grupper hver uke, som følger en gruppe barn til aktivitetene og lunch. 
En ungdom blir utnevnt til gruppeleder hver uke, og dette rullerer.  
 
Rekruttering: 
De to siste ukene av prosjektet får de som skal begynne i 10 klasse på 
ungdomsskolen jobbe. Dette er for å gi de erfaring og skaffe oss erfaring for neste års 
prosjekt.  
 
 

Aktiviteter: 
 
Alle Klæbu IL sine avdelinger bidrar inn i sommereventyret, de får utdelt dager som 
de stiller, og planlegger aktiviteter som er relatert idretten. 
I tillegg har vi med oss andre idretter som har mulighet å stille. 
I år har vi vært igjennom: 
Håndball, fotball, langrenn, svømming, E-sport, Boksing, Innebandy, taekwondo, 
Badminton, hestesport, Orientering, skating, styrkeøvelser via treningssenter, futsal. 
Vi har også hatt besøk av Paraidrettsenteret. 
Vi hadde også en egen dyre dag, med besøk av hester, hunder og kaniner.  
 
I tillegg har vi hatt utflukter til Moodden, Teigen bygdemuseum og flere gårsdbesøk. 
De har da fått prøvd: 
Naturbingo, speideraktiviteter, fisking, matlaging, kunst og håndverk, musikk og 
drama.  
 

 
 



 
 

 
Vi hadde en uke med musikk og drama, hvor vi lot barna tulle med gamle eventyr. Vi hadde 
en stor fremføring på Seminarplassen, på ordentlig scene og noen fikk styre lyd og lys. Dette 

i samarbeid med Totallyd. Vi hadde egen kiosk, drevet av ungdommene, og over 120 
besøkende for å se forestillingen. 

Her fikk vi absolutt alle på scenen, noe som var imponerende. 
 

 

 
 
 



KLUBBEN I KLÆBU 
En viktig samarbeidspartner for Klæbu IL 

 
En stor del av Sommereventyret er å oppleve nærmiljøet i bygda. Klubben i Klæbu har 

aktiviteter KIL ikke tilbyr, og dette er en sosial arena de også kan delta i på ettermiddagene. 
Her kommer de som ikke helt finner plassen sin i idretten, eller andre arenaer, og med så 

tett samarbeid, så ser vi at barn og unge faktisk ufarliggjør det å delta på flere aktiviteter, og 
de drar hverandre med på sine sosiale arenaer, om det er idrett, musikk, speider, og 

klubben.  

 

 
 
 

 
 
 

God stemning på diskoteket.  



Barn med funksjonsnedsettelse og minoritetsbakgrunn 
 

Vårt mål med prosjektet er bred inkludering og skape fellesskap på tvers av klasser, 
klassetrinn. Alle er med sammen, og vi blir ett stort fellesskap. Ungdommene våre blir 
forbilder, men utvikler selv også sitt inkluderingssyn. Alle er like mye verdt, og vi har 

nulltoleranse for mobbing. 

 
 
Fra vi startet prosjektet har vårt tilbud til barn med funksjonsnedsettelse fått enorm stor 
verdi for KIL. Vi hadde nå i 2022, 26 unike barn med utfordringer med oss i aktivitetene. 
Noen hadde med egen støttekontakt, og noen var i gruppene med ungdommene. Flere av 
våre ansatte jobbet en til en med barna, slik at de fikk god oppfølging.  
Dette er en utrolig fin kompetanse å ha med seg videre i livet. 
 
Vi hadde også 2 stk, som gikk dør til dør, for å få med oss alle barna vi viste om i nærmiljøet 
med minoritetsbakgrunn. Vi delte ut informasjon skrevet på norsk og engelsk, slik at de fikk 
muligheten til å melde seg på via sms.  
Dette var stor suksess, og vi hadde med alle vi fikk tak i gjennom sommeren, de fleste fikk 
være med klassekamerater, men noen var også med inn i vår Funkisgruppe i starten for å 
skape trygghet først.  
 
I år hadde vi samarbeid med Linda Skjærvold, hvor vi de siste ukene etter fellesferien fikk 
med oss Ukrainske flykninger. Dette var spennende, og våre ansatte fikk testet 
engelskkunnskapen sin, og noen hadde også med seg egen tolk.  
Både barn og ungdommer hadde mye spørsmål, og følte på det å hjelpe.  
Høydepunktet var da vi fikk med oss 5 ukrainske barn med på Teigen bygdemuseum, og vi 
hadde naturbingo. Da lærte vi bort å lage blomsterkranser, de fikk prøve fiskelykken og grille 
pølser.  



 

 
Gode samtaler, oppmuntring og læring mellom ungdommer og barn. 

Vi har hatt fokus på å få inn viktige temaer iløpet av ukene. 
Vi har hatt besøk av politi, brann og opplæring i livreddende førstehjelp. 

 
Og ikke minst, være endel av en sunn og god lunch 

 

 



Fremtidens Sommereventyret? 
 
 

 
 
 
Dette var i utgangspunktet ett nærmiljøprosjekt, men for å få midler fra enkelte 
instanser, måtte tilbudet være åpent for alle i Trondheim. Og det har vært utrolig 
gøy, da vi har hatt med oss barn fra Kattem, Heimdal, Byåsen, Tiller, Jonsvannet, 
Ranheim, Malvik og Melhus.  
Og ungdommene som jobber hos oss er fra samme områdene, en god mix av 
Klæbygg og utenbygds (som vi kaller det enda)  
 
Men neste års prosjekt blir ett bydelsprosjekt. Vi har snakket om dette en stund nå, 
da Sommereventyret i Klæbu sin kapasitet er sprengt. Vi har ikke plass til å øke 
kapasiteten eller antall ansatte, uten at det går utover kvalitet.  
 
Så mitt store ønske er jo at Sommereventyret kan ha utspring i flere bydeler i 
Trondheim. Kanskje ett felles prosjekt, større samarbeid med kommune, idrettskrest 
og idrettslag. Skape en mulighet for barn og ungdom i deres nærmiljø. Tenke på 
dette som ett bærekraftig nærmiljø-løft som skaper arbeidsplasser og ikke minst tilby 
gratis aktivitet.  
Veien dit kan være lang, men uten å si det høyt vil det heller ikke skje. ;)  
 
Mvh 
Kate Tømmervold 
Klæbu IL  



 
 
 
 
 
 


