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 3MiRs årsmelding 2021

I 2021 fikk MiR tildelt offentlige midler til å finansiere den daglige driften og 
arbeidet med ulike prosjekter rettet mot barn, unge, voksne og familier.

I denne rapporten beskrives aktiviteten i MiR gjennom året som har gått. Den 
skisserer måloppnåelse knyttet til organisasjonens drift og prosjekter, samt planer 
og visjoner for MiRs videre arbeid.

Bakgrunn 

MiR startet som et tiltak i FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) sitt prosjekt 
”Minoritetsspråklige foreldre- en ressurs for elevenes opplæring i skolen”. Det 
eksisterte da som et løst nettverk for foreldre som ønsket å delta i samarbeidet 
mellom hjem og skole og bli bedre veiledere for sine barn. Da FUGs prosjekt ble 
avsluttet i desember 2006, tok flere av foreldrene som var aktive i nettverket initiativ 
til å etablere MiR som en selvstendig, frivillig organisasjon og videreføre arbeidet i 
egen regi.  
 
En ønsket effekt av prosjektet i regi av FUG var at iverksatte tiltak skulle leve videre 
selv etter at prosjektet var avsluttet. Etableringen av MiR som organisasjon viser 
at arbeidet har gitt resultater. Arbeidet har også vist at minoritetsspråklige familier 
ønsker å samarbeide med skolen og at de både vil og kan ta ansvar for sine barns 
læring. Det la grunnlag for en videre bevisstgjøring om foreldrenes rolle i forhold til 
den norske skolen, samfunnet generelt og sine barn spesielt.
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MiRs struktur 

MiR har et eget styre. MiR er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret, og er 
medlemmer av Frivillighet Norge. MiR er også tilsluttet organisasjon i ALLEMED og har signert 
Mangfoldsplakaten. MiR har i skrivende stund seks styremedlemmer og fire varamedlemmer. 
Et av styremedlemmene er representant fra vår ungdomsorganisasjon MiR-Ung, for å sikre 
ungdommenes medbestemmelse i organisasjonen. 

MiR Sentralt:
Styret møtes 4-6 ganger i året. De behandler saker som kommer fra lokale MiR grupper og 
annet av administrative saker. Videre koordinerer de en helhetlig strategi for MiRs retning videre. 
Styremedlemmer tar ikke i mot møtehonorar, men dersom de tar på seg ekstra prosjektarbeid 
får de betalt for arbeidstiden de bruker. MiR er organisert som en forening og har ikke betalende 
medlemmer. Vi opererer imidlertid med begrepet ”nettverksmedlemmer” om personer som er 
aktive i de lokale nettverkene. 

MiR har to faste ansatte med arbeidsplass i våre lokaler i Torggata 31 i Oslo sentrum. Daglig 
leder er ansatt i 100% stilling og har ansvaret for den daglige driften, samt utviklingen av 
prosjekter og lokallag. Det er også ansatt en organisasjonskonsulent i 20% fast stilling, som har 
ansvaret for kommunikasjonsarbeid. I første halvår hadde vi ansatt en administrasjonsassistent 
i 20% stilling. Vedkommende sa opp sin stilling pga. flytting. I takt med at vi har fått egne 
egnede lokaler i Oslo har vi hatt en stor økning av aktiviteter og prosjekter i Oslo de siste 
årene. Når organisasjonsassistenten sluttet vurderte vi derfor at den beste bruken av den 
ledige stillingsprosenten ville være å ansette en Oslo-koordinator med ansvar for prosjekter og 
aktiviteter i Oslo. Koordinatorstillingen er ikke fast da vi er avhengige av prosjekttilskudd for å 
finansiere denne. Stillingsprosenten har i 2021 vært 25%. Annet arbeid knyttet til prosjekter, samt 
regnskap, gjøres på engasjementsbasis.

MiR har lokallag i:
Bodø, Fredrikstad, Grimstad, 
Kristiansand, Nedre Romerike, 
Oslo, Stavanger og Øvre 
Romerike.

Lokallagene har ulike aktiviteter 
som passer inn under MiRs 
programområder og prosjekter.
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Lokallag:
MiRs lokallag er for grupper av foreldre i lokalmiljøene. De tar opp aktuelle temaer og 
formidler behov og erfaringer til MiR Sentralt. Mindre grupper av foreldre er viktig for å få 
frem foreldres bekymringer, utfordringer og erfaringer fra egen kontakt med barnehage, skole 
og andre offentlige instanser. Når foreldre støtter hverandre, blir det lettere for den enkelte å 
ta opp problemer eller kritikkverdige forhold, og mest av alt å sammen skape et positivt og 
inkluderende lokalmiljø. 

MiRs lokallag dyrker også frem engasjerte og kompetente ressurspersoner som kan bidra i 
utviklingen av MiR som organisasjon og i MiRs prosjekter. I alle lokallagene er det engasjert 
en koordinator som er forelder selv og som styrer og driver aktiviteter sammen med de 
lokale foreldregruppene. Våre erfaringer så langt er at det er lettest å jobbe direkte med 
foreldregrupper i kommunene, fremfor å la initiativet ligge hos kommuner/skoler. MiR har en 
”bottom-up” strategi hvor vi ønsker å involvere foreldre mest mulig på et tidlig tidspunkt, slik at 
de får eierskap til de ulike tiltakene som iverksettes. 
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MiR mener at det er viktig å arbeide på flere nivåer samtidig: individ, familie, skole, 
nasjonalitetsgrupper/språkgrupper og samfunnet generelt. Nivåene påvirker hverandre og 
holdninger kan lettere endres hvis man jobber på flere nivåer samtidig.

MiRs ideologi og fokusområder

I våre vedtekter står det:  

• MiR er et multikulturelt og demokratisk nettverk som jobber for foreldre, barn og 
ungdommer i Norge.

• MiR er partipolitisk- og religiøst uavhengig. 
• MiRs hovedfokus er at foreldre selv skal tilegne og styrke kunnskap om lærings- og 

helsefremmende tiltak for seg selv og sine barn, samt øke egen deltakelse i samfunnet. 
• MiR arbeider for å skape bevissthet om helse blant innvandrerbefolkningen. MiR skal 

fokusere på forebygging av livsstilsykdommer, seksuell helse, samlivsproblemer, 
avhengighetsproblematikk og psykisk helse.

• MiR sprer informasjon om det norske skolesystemet og samfunnet generelt. 
• MiR tar initiativ til aktiviteter og kurs slik at foreldre blir aktive deltakere i barnas 

skolegang. 

 MiR arbeider for: 
• å bevisstgjøre foreldre på utfordringer i den multikulturelle skolen og samfunnet. 
• å formidle gode eksempler på hvordan foreldre best kan støtte barnas skolegang. 
• å skape gode modeller og et godt klima for samarbeid mellom foreldre og skole. 
• å skape debatt i multikulturelle miljøer for å øke deltakelse i storsamfunnet. 
• å frambringe gode rollemodeller for å styrke selvtilliten hos barn og ungdom. 
• å frambringe flere foreldrestemmer i samfunnsdebatten. 
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MiRs utvikling og utbredelse  

Etter at MiR ble etablert som en selvstendig frivillig organisasjon i 2006, har vi fokusert på 
kursing og opplæring av sentralstyret, lokale koordinatorer og aktive foreldre. Våre aktiviteter 
og kurs er alltid initiert og drevet av målgruppen selv. Lokallagene, og de engasjerte ildsjelene 
der, er kjernen i MiR. Mange lokallag har blitt etablert i løpet av årene organisasjonen har 
eksistert. Noen av dem oppstår for kortere perioder, mens andre fortsetter år etter år. I 2021 har 
våre lokallag i Bodø, Fredrikstad, Kristiansand, Nedre Romerike, Oslo og Øvre Romerike blitt 
videreført. Det har blitt opprettet to nye lokallag i 2021; Grimstad og Kristiansand.

Vårt lokallag i Bergen ble avviklet i 2021. Lokallaget har i løpet av sitt mangeårige virke spilt 
en viktig rolle i livet til mange innvandrere med vietnamesisk bakgrunn i Bergensområdet. 
Lokallaget har arrangert morsmålsundervisning, ulike kurs, temakvelder og friluftsaktiviteter. Da 
medlemmene i lokallaget nå har store barn, og de ikke opplevde særlig tilsig av nye familier med 
mindre barn, valgte de å avvikle. MiR vil takke lokallaget, med koordinator Ky Nguyen, for den 
flotte innsatsen som har blitt lagt ned. 

MiR har sin egen ungdomsorganisasjon; MiR-Ung. 
Organisasjonen har et eget styre og egne vedtekter. 
MiR-Ung deler MiRs verdigrunnlag, og arbeider med å 
øke samfunnsdeltakelsen blant multikulturell ungdom. 
Organisasjonen har fått stadig økende selvstendighet 
og handlingskompetanse siden oppstarten i 2016. De 
har nå en ansatt i 20% fast stilling, men mottar fortsatt 
administrativ støtte, råd og veiledning fra MiR. MiRs 
daglige leder fungerer også som daglig leder i MiR-
Ung. I 2021 hadde MiR-Ung fem egne prosjekter, med 
en samlet tilskuddssum på 550.000 kr.

I 2019 ble Stiftelsen MiR Kompetanse opprettet, for å 
kunne tilby kurs og undervisning innen grunnleggende 
ferdigheter, helserelaterte spørsmål og undervisning. På grunn av koronapandemien har ikke 
stiftelsen kommet i gang med kurs i særlig grad ennå. Det ble i 2021 igangsatt kursing og 
kompetansehevning for aktuelle kursholdere. 

Også 2021 har vært et år preget av koronapandemien. Vi har til tross for nedstengninger og 
stadig endrede retningslinjer klart å gi et kvalitativt godt tilbud til deltakerne i våre aktiviteter. 
Vi har nytt godt av de gode rutinene som ble etablert i 2020, som har gjort det enklere 
for oss å tilpasse aktiviteten til situasjonen. Vi har holdt tett kontakt med våre lokallag og 
nettverksmedlemmer for å fange opp hvilke utfordringer de opplever som følge av pandemien. 
Innspillene vi har fått har blitt videreformidlet til myndighetene. 

Vi har også i 2021 hatt en kontinuitet i driften og i bemanningen, stabile inntekter og en stødig 
kurs som har gjort at vi har kunnet fortsette vårt kontinuerlige og målrettede arbeid til tross for 
utfordringene.



 8 MiRs årsmelding 2021

Synlighet og politisk påvirkningsarbeid

MiR har hatt økt aktivitet i organisasjonen de siste årene, og har jobbet bevisst med å øke 
synligheten av vårt arbeid. Dette har ført til at MiR i økende grad blir spurt av offentlige instanser 
og andre organisasjoner om å bidra med vårt multikulturelle blikk på dagsaktuelle temaer. Vi 
har blitt invitert med i flere samarbeidsorganer og arbeidsgrupper, blitt spurt til råds i flere 
saker, og blitt invitert til å holde foredrag på møter, seminarer og konferanser. Dessverre gjør 
vår begrensede kapasitet at vi noen ganger må si nei til slike oppdrag. Dette er synd, da våre 
ressurspersoner har mye kompetanse og erfaring å bidra med.

I 2021 har MiR deltatt på følgende 
innspillsmøter, intervjuer og 
referansegrupper: 

• Den nasjonale integreringskonferansen 
(IMDi)

• ALLEMED konferansen
• Frivillighetens håndtering av 

koronapandemien (Frivillighet Norge)
• Regjeringens integreringsstrategi 

(Frivillighet Norge)
• Forum for mangfold og inkludering i 

friluftslivet (Norsk Friluftsliv)
• Friluftspolitisk samling (Norsk 

Friluftsliv)
• Digitalt utenforskap blant barn og unge 

(Redd Barna)
• Oslo kommunes handlingsplan mot 

hatefulle ytringer og holdninger 
(Byrådsavdeling for arbeid, integrering 
og sosiale tjenester)

• Nordiskt Expertmöte: Civilsamhällets 
innsatser i integrationen – i skuggan av 
pandemin (Nordens Välfärdscenter)

• Kartlegging av informasjonstiltak om 
negativ sosial kontroll (IMDi)

• Rekruttering av deltakere til 
gruppesamtale om korona blant 
innvandrere (Helsedirektoratet)

• Spørreundersøkelse om aktiviteter 
under korona (Senter for forskning på 
sivilsamfunn og frivillig sektor)

• Regjeringens strategi for sivilsamfunn 

I 2021 har MiR levert skriftlige høringssvar 
på følgende: 
• Forslag til forskrift om tilskudd til 

frivillige organisasjoner på familie- og 
likestillingsområdet (Bufdir)

• Forslag til endringer i barnehageloven 
om plikt til å videre barns 
norskkunnskaper før skolestart 
(Kunnskapsdepartementet)

• Innspill til temaer på 
Integreringskonferansen (IMDi)

• Regjeringens strategi for inkludering av 
sivilsamfunnet i integreringsarbeidet 
(Kunnskapsdepartementet)
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I 2021 har MiR videreført eller utforsket mulighet for samarbeid med følgende: 

• Velferdsetaten i Oslo
• Enhet for Mangfold og Inkludering, Oslo 

kommune
• Nordisk Ministerråd 
• Nordre Follo Flyktningtjeneste
• Bodø kommune
• Lørenskog kommune
• Fredrikstad kommune
• Bydel Sagene
• Nordpolen skole
• Vahl skole
• Granstangen skole
• Oslo Handelsgym
• Oslo Voksenopplæring 
• Korpsnett
• Grønland Foreldre og Barn
• Atlas Kompetanse
• Batteriet
• Redd Barna
• The Vinc

• Helsefestivalen
• Verdensdagen for psykisk helse
• Det Filippinske Hjelpesamfunn i Norge
• Kvinner Kan, Norsk Folkehjelp
• IKKG – Interkulturell Kvinnegruppe
• Integreringsagentene
• Rabea Movement Norway
• Grünerløkka Somaliske Foreldre Forening
• FOREM – Nasjonal Organisasjon for Etnisk 

Minoritetsmenn
• Norsk Friluftsliv
• AFAQ Kultursenter
• Kultursenteret for arabisktalere i Bodø
• Somali Community of Rogaland
• Unikum
• Bygdøy Curling
• Diabetesforbundet
• DiMe - Diskrimineringshjelpen og 

Meglingsbenken
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MiRs kommunikasjonsstrategi

MiR har fokus på å formidle tydelig og oppdatert informasjon 
om vårt arbeid og interessefelt både til befolkningen, 
beslutningstakere, offentlige instanser og samarbeidspartnere. 
Vår hovedkanal for informasjon utad er vår nettside www.
mirnett.org. Nettsiden spiller en viktig rolle når det gjelder å 
synliggjøre MiR som en seriøs aktør i inkluderingsfeltet. MiR får 
en del henvendelser fra skoler, offentlig hjelpeapparat, frivillige 
organisasjoner og privatpersoner gjennom nettsidene. Det legges 
jevnlig ut nyhetssaker om MiRs aktiviteter på 
nettsiden.

Vi har fortsatt vår satsning på produksjon av interaktivt innhold til nettsidene, for 
eksempel videosnutter som kan benyttes som grunnlag for diskusjon i ulike fora. 
Dette er finansiert av prosjektmidler fra IMDi, Bufdir og Helsedirektoratet. Filmene 
legges ut på vår YouTube-kanal og tekstes på flere språk. Vi ser at videoer er et 
populært medium. Fra 2020 til 2021 har vi hatt en oppgang på hele 450% på antall 
avspillinger fra vår YouTube-kanal. 

MiR har sin egen podcast-kanal; Multikulti Familiepod. Det har i 2021 blitt laget en 
ny episode med temaet karriereveiledning.

Vi har fortsatt vår satsning på å nå ut gjennom sosiale 
medier, og da i særdeleshet Facebook. Dette har 
bidratt til å gjøre MiR mer synlig for en større del 
av befolkningen. Også Facebooksiden har hatt en 
markant økning i antall sidevisninger. Facebook er også 
en nyttig kanal for MiRs administrasjon og styre når 
det gjelder å få informasjon om arbeidet som gjøres av 
andre aktører på vårt felt, både frivillige og offentlige. 

Vi har også i løpet av 2021 laget en brosjyre om MiRs turer og 
aktiviteter. Den er tilgjengelig på fem språk. Vi har videre laget en 
brosjyre om pengespillavhengighet, som er tilgjengelig på tre språk.

Koronapandemien har satt søkelys på viktigheten av å nå ut 
med informasjon, også til de innbyggerne som ikke benytter 
seg av tradisjonelle nyhetskanaler. MiR har også i 2021 mottatt 
ekstraordinært tilskudd fra IMDi for å formidle informasjon 
om koronapandemien til minoritetsbefolkningen. I tillegg til 
informasjonsspredning via videoer og i sosiale medier har våre 
lokale koordinatorer holdt tett kontakt med medlemmer i sine 
nettverk via kommunikasjonskanaler som WhatsApp, Telegram og 
Viber.  Dette har vært nyttig for å raskt kunne svare på spørsmål og 
bistå i å forklare informasjonen som kommer fra myndighetene.

MiR har i 2021 startet en satsning på digitalisering av den interne 
opplæringen i organisasjonen. Målet er å utvikle en e-læringsportal 
som vil gi oss muligheten til å tilby digitale kurs og opplæring til 
koordinatorer og frivillige i hele organisasjonen.
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MiRs suksesskriterier og utfordringer

Styrken i MiR ligger både i vårt mangfoldige styre og i våre lokallag som er spredt over hele 
landet. Vi har et godt samarbeid innad i organisasjonen, på tvers av nivåer. At daglig leder 
er involvert i alle MiRs prosjekter gjør at vi får sikret at prosjektene virker sammen på en 
god måte. Våre prosjekter initieres og utvikles basert på ønsker og behov i våre lokallag og 
nettverksgrupper. Ressurspersoner med ulik faglig og kulturell bakgrunn bidrar til å sikre 
prosjektenes kvalitet og relevans også utover det som er primærmålgruppens konkrete behov. 
På denne måten har MiR over tid opparbeidet en solid prosjektportefølje som gjør at vi kan 
imøtekomme de ulike behovene som blir spilt inn til oss både fra våre lokallag og fra det 

offentlige. Prosjektene bygger opp under hverandre og bidrar til å forsterke vårt budskap 
og vår profil.

Våre lokallag er bredt sammensatt og speiler ulike innvandrergrupper. Med bakgrunn 
i dette kan vi raskt frembringe personer med ulik språk-, kultur- og fagkompetanse til 
ulike oppgaver, både innad i og utenfor organisasjonen. Dette har kommet særlig godt 
til nytte under koronapandemien, da informasjonsbehovet har vært stort! Våre lokallag 
har stor grad av selvstyre når det gjelder fordeling av oppgaver innad, fokusområder for 
arbeidet, og hvilke aktiviteter de tilbyr. Dette sikrer engasjement og kompetansebygging 
lokalt. Samtidig gir våre lokallag oss et unikt innblikk i hvilke temaer som opptar 
minoritetsbefolkningen i ulike deler av landet. MiR sentralledd sørger gjennom opplæring 
og kompetanseheving for at vår visjon og profil bevares i alle lokallag og prosjekter. 
Å drive en organisasjon etter demokratiske spilleregler er i seg selv en styrking av 
foreldrerollen og gir mange mulighet til å komme i kontakt med andre og diskutere det 
hverdagslige som har med skole og barna å gjøre. 

MiRs mandat er blant annet å være en tydelig stemme i den offentlige 
integreringsdebatten. MiR representerer foreldrestemmen og viderebringer synspunkter 
og bekymringer som tas opp i våre lokallag. Dette bidrar til at vi er en organisasjon som 
får tillit blant minoritetsbefolkningen, samtidig som våre innspill er viktige og relevante for 
beslutningstakere og myndigheter. 

Den største utfordringen for MiR er at vi ikke har tilstrekkelig med driftsmidler til å opprettholde 
alle nødvendige funksjoner i en organisasjon gjennom hele året. Mye av arbeidet gjøres 
på frivillig basis, og vi får til mye gjennom prosjektene våre. Vi har i løpet av de siste årene 
opparbeidet oss en solid prosjektportefølje som gir oss en god inntekt, men prosjektmidlene 
kommer ofte så sent på året at det er vanskelig å planlegge aktiviteter og implementere disse 
raskt nok før årets slutt. Mest av alt gjør dette det vanskelig å sikre en kontinuerlig bemanning. 
Kompetente personer ansettes i kortvarige prosjektengasjementer, men da vi ikke har sikret 
finansiering til å ha disse ansatt gjennom hele året mister vi dessverre mange gode folk. Det 
hadde vært ønskelig med en større grunnbemanning slik at vi kunne differensiere oppgavene 
og spre ansvaret på flere personer. En større grunnbemanning, og at rollene var fordelt på flere 
personer ville også ha redusert sårbarhet i forhold til for eksempel sykdom.



 12 MiRs årsmelding 2021

Prosjekter og aktiviteter 

I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å utvikle en helhetlig prosjektportefølje som gjør det mulig 
for oss å styrke nettverket på ulike temaområder, og i ulike deler av landet. Nasjonale og lokale 
prosjekter går hånd i hånd, og tematikken er ofte overlappende. Dette gir MiR mulighet til å 
jobbe mer helhetlig med utviklingen av organisasjonen, enn hvis vi skulle ha jobbet med de 
ulike prosjektene isolert sett. Siden MiR er en organisasjon som mottar lite driftsstøtte, er vi 
avhengige av denne brede prosjektporteføljen for å kunne utføre vårt samfunnsoppdrag. Vi 
har videreført våre satsninger på turer og friluftsliv, kurs og dialogarbeid. Vi har i 2021 hatt et 
særskilt fokus på inkludering av barn og unge. Barn og unge har båret mange av kostnadene 
ved koronapandemien, så dette har vært et naturlig fokus. Vi har hatt to nye satsninger på dette 
området, som dere kan lese om i underkapittelet «Familie og samfunnsliv».

Alle MiRs prosjekter passer inn under et eller flere av MiRs fokusområder; skole og 
barnehage, helse, og/eller familie- og samfunnsliv. I mange tilfeller er grensen mellom de ulike 
fokusområdene flytende, siden de ulike delene ved menneskers liv og hverdag griper inn i 
hverandre. 

Alle MiRs aktiviteter har blitt berørt av koronapandemien i større eller mindre grad. Vi har hatt 
fokus på å gjennomføre så mye som mulig, da våre tiltak er viktige for målgruppen. Vi har fulgt 
råd og anbefalinger fra myndighetene nøye, og utarbeidet gode rutiner for smittevern. 

Skole og barnehage:
Arbeid rettet inn mot foreldre, skole og barnehage har i alle år vært kjernen i MiRs 
arbeid. Det er en utfordring for MiR at vi ikke har klart å finne tilskuddsordninger 
vi kan søke på som kan gi oss bedre rammer for å videreutvikle det skolerettede 
arbeidet vårt. Samtidig er skolen blant MiRs viktigste samarbeidspartnere også i 
prosjektene på andre programområder. MiRs skolerettede prosjekter foregår for 
det meste på lokalt plan, i samarbeid med lokale skoler. 

På lokalt plan jobber koordinatorer, frivillige og ressurspersoner med å styrke 
foreldrenes medvirkning i skolen. Flere av våre lokallag har hatt leksehjelp og 
morsmålsundervisning som noen av sine viktigste aktiviteter. Det har vært en 
reduksjon i dette tilbudet under koronapandemien, da det har vært utfordrende 
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med smittevern og tilgang til egnede lokaler. I 2021 har det blitt tilbudt leksehjelp i våre lokallag 
i Oslo og Bodø. Leksehjelpen er et populært tilbud, og en god arena for å bli kjent med familier 
i lokalmiljøene som er i vår målgruppe. Leksehjelpen bemannes av ansatte og frivillige med 
pedagogisk kompetanse. Flere av leksehjelperne er tospråklige, og alle har godkjent politiattest.

I Oslo har tiltaket «Foreldrearenaen» blitt gjennomført i samarbeid med Granstangen skole på 
Furuset og opplæringstilbyderen «Inkluderingsagenten». Foreldrearenaen er et kurstilbud for 
foreldre med barn i grunnskolen. På kurset undervises det i grunnleggende ferdigheter innen 
norsk og data. Måle med tiltaket er å styrke skole-hjem samarbeidet og foreldrenes involvering 
i barnas skolehverdag gjennom å styrke deres ferdigheter. Tiltaket er planlagt videreført for 
foreldre ved Vahl skole på Grønland.

Helse:
Helse har blitt et stadig viktigere felt for MiR. Våre helserettede prosjekter har fokusert på 
områdene folkehelse og psykisk helse, og vi samarbeider med flere organisasjoner innen 
feltet. Vi har fortsatt vår deltakelse i Norsk Friluftslivs «Forum for Mangfold og Inkludering 
i Friluftslivet», i Folkehelseinstituttets «Nettverk for innvandrerhelse i frivillig sektor – NIFS», 
og i arbeidsgruppen for Helsefestivalen. Undervisningsopplegg vi tidligere har laget for 
«Verdensdagen for psykisk helse» har blitt tilpasset årets tema og lagt ut på nettsidene for 
Verdensdagen. Koronapandemien har ført til at vi har hatt et sterkere fokus på helse enn noen 
gang tidligere. Vi har fortsatt samarbeidet med Diabetesforbundet, blant annet gjennom å bidra 
til rekruttering av skuespillere til deres informasjonsfilmer.  Vi har også bistått Helsedirektoratet i 
rekrutteringen av deltakere til gruppesamtaler om korona blant innvandrere. 

Det har blitt gjennomført temasamlinger om både psykisk helse og tuberkulose i vårt lokallag 
i Oslo. Ellers har koronapandemien stort sett preget de helserettede temasamlingene i øvrige 
lokallag. Vi har også produsert og formidlet informasjon om korona på ulike språk.

Folkehelserettede prosjekter, og da særlig svømming, er populært i de fleste av våre lokallag. 
På grunn av koronapandemien har disse kun blitt gjennomført i perioder med lite restriksjoner. 
I 2021 har det blitt gjennomført svømmekurs for kvinner og barn i Fredrikstad, Oslo og Øvre 
Romerike. I Oslo har vi i tillegg hatt både dans, yoga og meditasjon for voksne, som en del av 
lokallagets tiltak «Åpen Møteplass».

Vi har fortsatt vår satsning på friluftsliv som en aktivitet som fremmer både fysisk og psykisk 
helse. Det har blitt gjennomført friluftsturer og ulike friluftsaktiviteter i Bodø, Nedre Romerike, 
Oslo, Stavanger og Øvre Romerike. I tillegg har det blitt gjennomført et opplæringsseminar i 
friluftsliv for ungdom i Bodø. 
 
Familie- og samfunnsliv:
Fokusområde familie- og samfunnsliv er helt klart MiRs 
største prosjektområde, om man måler i mottatte tilskudd 
og ressursbruk. Flere av prosjektene driftes av sentralleddet, 
mens aktivitetene gjennomføres i lokallagene. Dette er en fin 
måte for MiR å sikre en helhetlig tilnærming til ulike temaer 
gjennom hele organisasjonen, samtidig som lokallagene også 
får mulighet til å være med å forme prosjektene selv, og å 
tilpasse dem til deltakerne i sitt lokallag.

Prosjektene kan deles inn i tre hovedområder:
a) Veiledning og opplæring
b) Inkluderingsarbeid og motvirkning av fattigdom 
c) Holdningsskapende arbeid
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a) Veiledning og opplæring

MiR har flere kurstilbud rundt om i landet. Mesteparten av dette finner sted i Oslo, der vi har 
egne lokaler og et godt samarbeid med Oslo Voksenopplæring. Vårt kurstilbud i Oslo er samlet 
under paraplyen «Åpen Møteplass». Åpen Møteplass er et ukentlig tilbud i våre lokaler i Torggata, 
hvor vi tilbyr ulike kurs gjennom året, i tillegg til sosiale aktiviteter, temasamlinger og utflukter. I 
2021 har det blitt arrangert kurs i data, norsk, maling og hekling.

Det har vært planlagt å ha et fast veiledningstilbud knyttet til Åpen Møteplass, men 
kapasitetsbegrensningen vi har opplevd som følge av korona har gjort at dette ikke har vært 
mulig i 2021. Åpen Møteplass er også en arena for praksisplass og arbeidstrening, og det 
har vært tilknyttet to praktikanter til tiltaket i 2021. Praktikantene har blitt rekruttert fra Oslo 
Voksenopplæring. 

I Fredrikstad har det blitt gjennomført kurs i norsk, engelsk og data for nyankomne flyktninger. 
Tiltaket har vært støttet av Fredrikstad kommune, og vi har fått låne lokaler av Glemmen 
videregående skole.

I Nedre Romerike har det blitt gjennomført datakurs for elever ved Lørenskog Voksenopplæring. 
I tillegg har vi hatt foredrag for voksenopplæringen om likestilling og vold i nære relasjoner. 

Vi har fortsatt vår produksjon og formidling av informasjon til foreldre som opplever at barna 
deres, eller andre nære, blir avhengige av spill. Etter å i flere år ha fokusert på dataspill har siden 
2020 hatt fokus på pengespill. I prosjektet har det blitt laget videoer for foreldre, for at de lettere 
skal forstå spillavhengighet og hvordan de kan gripe inn om noen i familien blir avhengige. 

b) Inkluderingsarbeid og motvirkning av fattigdom

Å arbeide for at alle skal få delta på like fot i læring, lek og fritid blir et stadig viktigere 
satsningsområde for MiR. Mange barn, unge og familier står utenfor organiserte 
fritidsaktiviteter og har begrensede muligheter til å reise på ferier og utflukter. 
Økonomiske, sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse fører til utenforskap og 
marginalisering. MiR jobber for å hjelpe familiene å bryte disse barrierene. MiRs 
viktigste arbeid på dette feltet har i 2021 sentrert seg om tre prosjekter:

- «Skritt for skritt – styrking av barnefamilier», støttet av Bufdirs tilskuddsordning 
for inkludering av barn og unge. I prosjektet har vi gjennomført spennende og 
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mestringsbyggende aktiviteter og turer for barn, unge og deres familier. Deltakelse i prosjektet 
er et tilbud til alle våre lokallag. Lokallagene står selv for planlegging og gjennomføring av 
aktivitetene, med støtte fra daglig leder. Det har blitt organisert fem overnattingsturer og åtte 
enkeltdager med aktivitet i prosjektet. I tillegg har det i Oslo blitt gjennomført sommerskole 
for barn i grunnskolen. Til sammen har 330 barn, unge og deres familier deltatt i en eller flere 
aktiviteter. Prosjektet har bidratt til økt mestring og integrering, og ikke minst til positive 
opplevelser for barn og unge i en vanskelig tid. Prosjektet har blitt gjennomført i Fredrikstad, 
Grimstad, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Øvre Romerike.

- «Min første fritidsaktivitet» var et nytt prosjekt for MiR i 2021, også gjennomført med støtte 
fra Bufdirs tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Tiltaket fikk også tilskudd fra 
Stiftelsen Scheibler. Prosjektet hadde fokus på samhandling og metodeutprøving, for å bedre 
kunne tilrettelegge for sårbare barn og unges deltakelse. Prosjektet ble planlagt og gjennomført 
i samarbeid med Atlas Kompetanse, som er en ideell bedrift som arbeider med familierettede 
tjenester blant annet i samarbeid med barnevernet. Gjennom prosjektet fikk 
13 barn fra nybosatte flyktningfamilier en aktivitetskontakt som hjalp dem 
i gang med fritidsaktivitet. Aktivitetskontaktene hadde samme språk og 
kulturbakgrunn som barnet, og samarbeidet tett med familiene, den lokale 
flyktningetjenesten og lokalt foreningsliv for å hjelpe barnet i gang med 
ønsket aktivitet.

- «Integrering i korps». Prosjektet er utformet og ledet av Korpsnett Norge, 
med MiR som samarbeidspartner. MiR har bistått Korpsnett i å utarbeide 
informasjon om korps på flere språk. Vi har også deltatt i utviklingen og 
gjennomføringen av webinarer for korpsstyrene, med fokus på hvordan 
de kan jobbe for mangfoldig rekruttering. Formålet med prosjektet er å gi 
flere barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn muligheten til å spille i 
korps. 

c) Holdningsskapende arbeid
MiRs lokallag jobber kontinuerlig med holdningsskapende arbeid ved at ressurspersoner går 
foran som gode eksempler og bidrar til å spre gode verdier blant nettverksmedlemmene. De 
som har bodd en stund i Norge og lykkes med integreringen får ofte en rådgivende rolle overfor 
de som har vært kortere i landet. Våre lokale ressurspersoner har spilt en stor rolle når det 
gjelder å spre informasjon om koronaviruset og smitteverntiltak lokalt. 

I tillegg har følgende prosjekter blitt gjennomført:

- «Et liv uten frykt og tvang» støttet av IMDis tilskuddsordning med formålet forebygging av 
kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Dette er et tema vi har arbeidet 
med en stund og opparbeidet oss grundig kompetanse på. MiR fokuserer særlig på negativ 
sosial kontroll og familierelasjoner, og vi har knyttet til oss mange ressurspersoner som har 
hatt dialogsamlinger om denne tematikken i sine miljøer. Vi har gjennom dette erfart at mange 
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familier sliter med konflikter mellom ungdommer og foreldre. Vi har i 2021 utviklet et digitalt 
undervisningsopplegg for ungdommer i videregående skole, som vi har prøvd ut i ulike 
ungdomsgrupper. 

Negativ sosial kontroll er et tema som står høyt på agendaen hos myndighetene, og som også 
mange er opptatt av i MiRs lokallag. Lokallagene har mulighet til å søke støtte fra sine respektive 
kommuner for å jobbe med dette på lokalt plan. I 2021 har vi hatt prosjekter mot negativ sosial 
kontroll i Fredrikstad og Oslo.
 
- «Likestilling for vellykket integrering og familieliv» støttet av Bufdirs tilskuddsordning for 
familie- og likestillingspolitiske tiltak. Prosjektet var en videreføring fra året før, da vi ikke fikk 
gjennomført tiltaket etter planen i 2020 pga. koronarestriksjoner. Vi har fortsatt vår satsning 
på både kjønnslikestilling i hjemmet og motvirkning av kjønnsstereotype utdanningsvalg, og 
gjennomført dialogsamlinger om begge temaene. Dialogsamlingene ble gjennomført i Oslo og 
Nedre Romerike. 

- «Min kropp – mine grenser» støttet av Bufdirs tilskuddsordning mot vold og overgrep. 
Prosjektet har omhandlet vold i nære relasjoner, med fokus på både fysisk og psykisk vold. Det 
har blitt gjennomført opplæring av dialogledere fra alle MiRs lokallag. Dialogopplegget har tatt 
utgangspunkt i videoene vi produserte i prosjektet i 2020. Vår erfaring er at videoer som viser 
en problemstilling og en løsning er et godt utgangspunkt for en åpen og inkluderende dialog. 
Filmene er tekstet på flere språk.
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Årskonferanse, 15-års jubileum og navneendring

I 2021 feiret MiR 15 år som frivillig organisasjon. Jubileet ble markert med konferanse og 
jubileumsmiddag i tilknytning til vårt årsmøte i september. Deltakerne kom fra alle våre lokallag. 
I tillegg hadde vi invitert ressurspersoner, støttespillere og andre som har vært sentrale i 
etableringen og utviklingen av MiR. Spesielt gledelig var det at MiRs første styreleder, Atta 
Ansari, deltok på jubileumsmiddagen. På årsmøtet deles det erfaringer og utveksles ideer 
mellom lokallagene, og delegatene får tid til å prate sammen og bli kjent på tvers av lokallag. 
Årsmøtet gir oss føringer for fremtidig arbeid med ett års perspektiv. 

I tilknytning til årsmøtet arrangerer vi hvert år en konferanse, som henter tema fra MiRs 
fokusområder. Dette året var temaet vold i nære relasjoner, hvor delegatene fikk gi sine innspill til 
vårt prosjekt «Min kropp – Mine grenser». Det var nyttig å få delegatenes tilbakemeldinger for å 
stake kursen for prosjektet videre, samtidig som delegatene fikk hevet sin kompetanse på feltet. 
Med oss som gjesteinnleder hadde vi Hans-Jørgen Wallin Weihe som er professor i sosialt arbeid 
ved Høgskolen i Innlandet. Hans-Jørgen er en av MiRs faste ressurspersoner, som blant annet 
bistår MiR faglig i utviklingen av våre prosjekter. 

I forkant av årsmøtet har styret arbeidet med å komme frem til et mer treffende og lettfattelig 
navn på organisasjonen. MiR ble først stiftet som «Minoritetsspråklig Ressursnettverk – MiR» 
for så å endre navn til «Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk – MiR». Navnet opplevdes av 
mange som unødvendig tungvint og i tillegg vanskelig å både forstå, uttale og huske spesielt for 
de med norsk som andrespråk. Formålet med navneendringen var å komme frem til et kortere 
navn, som med enklere ord oppsummerte MiRs virke. Navneforslaget fra styret var «MiR» med 
slagordet «Mangfold – Inkludering – Respekt». Navneforslaget ble godt tatt imot og enstemmig 
vedtatt av delegatene på årsmøtet.

For å markere navneendringen arrangerte vi en lanseringsfest i våre lokaler 1. desember. Det 
ble servert deilig iransk fingermat og holdt taler. Vi fikk i tillegg en flott oppvisning i tradisjonell 
meksikansk dans, fremført av MiR Oslo sin koordinator Claudette Vigueras. 
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Tilskuddgiver Tilskuddsordning Beløp

IMDi
Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet

   
500.000

IMDi

Forebyggende arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, 
kjønnslemlestelse

   
210.000

IMDi Informasjonstiltak om koronaviruset 300.000

Bufdir Inkludering av barn i lavinntektsfamilier 500.000

Bufdir Inkludering av barn i lavinntektsfamilier, samhandling 621.000

Bufdir Tiltak mot vold og overgrep 390.000

Miljødirektoratet Friluftsaktivitet for personer m. innvandrerbakgrunn 250.000

Helsedirektoratet Hjelpetiltak for personer m. problematisk spilleatferd 150.000

Kompetanse Norge Kompetanse Pluss Frivillighet 350.000

NAV Frivillig arbeid mot fattigdom 277.000

Oslo kommune Integrerings- og mangfoldstiltak 100.000

Velferdsetaten, Oslo kommune Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 150.000

Fredrikstad kommune Lokale tiltak mot barnefattigdom/svømmeopplæring
  

20.000

Fredrikstad kommune Tilskudd til integreringsarbeid 120.000

Stiftelsen Scheibler Samfunnsnyttige tiltak 200.000

Sum 4.138.000
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Virksomhetsplan 2022

I 2022 planlegger MiR å fortsette med:

• Opprettholde og videreutvikle eksisterende foreldregrupper/ lokale MiR-grupper, i 
samarbeid med skoler, trossamfunn og innvandrerorganisasjoner i flere av landets fylker med 
innvandrere, og hvor det er behov for dette. Gruppene vil styrke barnas læring og familienes 
deltakelse i samfunnet. Opprette nye lokale grupper ved behov.  

• Fortsette med dialogarbeid og empowerment som reelt involverer foreldre i barnas læring 
og stimulerer til deltakelse i samfunnet rundt dem. Jobbe med holdningsendringer i 
innvandrermiljøer i spørsmål knyttet til negativ sosial kontroll, vold og likestilling. Fokus på å 
lære opp dialogarbeidere med ulike språk, som kan holde kurs og grupper i sine miljøer.  

• Jobbe med myndiggjøring og fattigdomsproblematikk blant innvandrerfamilier.  

• Delta i referansegrupper og møter med politikere, departementer, kommuner og skoler for 
å gi råd og hjelp i saker hvor flerspråklige familier er involvert. Det er stor etterspørsel etter 
kunnskap og erfaringer i den offentlige sektoren etter gode løsninger på utfordringer i det 
flerkulturelle samfunnet. 
  

• Delta på konferanser og holde kursopplegg som er rettet mot innvandrerforeldre i regi 
av det offentlige. Foreldre vil der få tilrettelagt informasjon på eget språk om det norske 
skolesystemet og samfunnet, samt demokratiske rettigheter og plikter. Utveksle ideer og 
erfaringer om hvordan jobbe med utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge. Fokus på 
økt samarbeid med voksenopplæringssentre. 
 

• Spredning av informasjon gjennom vår nettside www.mirnett.org, facebook, vår YouTube 
kanal og vår podcast Multikulti Familiepod. Utarbeide informasjonsmateriell og filmer for å 
profilere MiR slik at vi kan nå flere foreldre. Vi vil i 2022 ha et fortsatt fokus på spredning av 
informasjon om den pågående koronaepidemien. 
 

• Skrive innlegg i blader og aviser for å få frem flere og mer nyanserte stemmer i den såkalte 
”integreringsdebatten”, og ikke minst i debatten om skolens innhold og utvikling. Oppmuntre 
og istandsette minoritetsspråklige foreldre til å delta i samfunnsdebatten og vise at de gjør 
sitt for å bidra til det norske samfunnet. 
 

• Videreføre satsningen på «Åpen Møteplass» som en uformell lærings- og sosialiseringsarena 
for voksne innvandrere i våre lokaler i Torggata, Oslo.  

• Gi fortsatt administrativ og rådgivende støtte til vår ungdomsorganisasjon MiR-Ung. 

• Gi administrativ og rådgivende støtte til vår ungdomsorganisasjon MiR-Ung.
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Kontakt
Telefon: + 47 465 11 176
E-post: post@mirnett.org
Adresse: Torggata 31, 0183 OSLO
Org. nummer: 990 535 116
Kontonummer: 9615 10 78428

www.mirnett.org
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