
 

 

 

 

 

 

Hva skjer nå? 
 

 

Det er sikkert mange som lurer på hva som skjer 

fremover med både aktivitetene for kull 2019 og kull 

2020. Vi følger selvfølgelig alle retningslinjer som blir 

gitt fra myndighetene og har kansellert læringssentrene 

for kull 2019 frem til rett over påske.  

  

Samtidig jobber vi videre med utgangspunkt i at vi 

fortsetter med læringssentre fra uke 17 for kull 2019 og 

at læringscampene i Oslo og Vestland gjennomføres 

som planlagt. Vi sier som slagordet vårt for 

karakterstyrken optimisme: #tropådet 

 

Vi håper det går bra med dere alle i denne spesielle 

tiden og ta godt vare på hverandre!  

 
 
 

Aktiviteter kull 2019  
 
Vi startet året med sosialt treff for alle gutta 7. januar på Megazone. Her var det god 

stemning og bedre ble det når gutta slo de voksne! 3. februar inviterte Clarion Hotel The Hub 

til middag, yrkesorientering og omvisning på hotellet. Gutta fikk også anledning til å skrive 

søknader til sommerjobber på hotellet.  

 

Foreldre/foresatte ble invitert på foreldremøte 26. februar hvor det blant annet ble snakket 

om viktige problemstillinger og utfordringer, samt gode råd og tips til hvordan følge opp 

gutta i tiden fram mot eksamen.  
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10. mars var det mentorene sin tur til å få litt 

faglig påfyll med foredrag av Francois Elsafadi 

om å lære barn og unge mestringsstrategier. 

Fagkvelden ble avholdt på Clarion Hotel The 

Hub som bidro med middag og lokaler. 

 

 

Læringssentre 

 

Guttene får også dette semesteret tilbud om å være med på læringssenter annen hver uke. 

Her starter vi økten med en matbit og hva som har skjedd siden sist. Guttene får hjelp til 

lekser, de jobber videre med karkakterstyrkene og får utviklet samhold og vennskap 

gjennom forskjellige aktiviteter.  

 

NB! Læringssentrene fram til rett over påske er avlyst pga korona-viruset. 

 

Men det blir satt opp 3 ekstra datoer i mai/juni hvor alle tre lagene møtes sammen: tirsdag 

19. mai, tirsdag 2. juni og tirsdag 16. juni. 

Sted: Fellesverket, Christian Krohgs gate 2. (Dette er Røde Kors sine lokaler.) 

 

Gjenstående datoer Alfa: 

Torsdag 19.03.20 avlyst 

Torsdag 02.04.20 avlyst 

Torsdag 16.04.20 avlyst 

Torsdag 30.04.20 

Torsdag 14.05.20 

Tirsdag 19.05.20 

Tirsdag 02.06.20 

Tirsdag 16.06.20 

Gjenstående datoer Bravo og Charlie: 

Torsdag 12.03.20 avlyst 

Torsdag 26.03.20 avlyst 

Torsdag 23.04.20 

Torsdag 07.05.20 

Tirsdag 19.05.20  

Tirsdag 02.06.20 

Tirsdag 16.06.20 

 

 
 

  
 

SOMMERFEST 28. mai for kull 2019 
Vi ønsker å skape en minneverdig opplevelse for guttene før sommeren, og har vurdert det best å 

invitere guttene og staben uten foreldre og mentorer denne gangen. 



 

   

Guttas Campus kull 2020 Oslo og Vestland 
 

Vi er godt i gang med forberedelsene til både kull 2020 

Oslo (som blir det tredje kullet i Oslo) og kull 2020 

Vestland (det første kullet i Vestland). 

Det har vært informasjonsmøter om Guttas Campus for 

ungdomsskolene i Oslo, Alver, Bjørnafjorden og Bergen 

kommune. Mange skoler var representert og de fikk 

høre mer om blant annet karakterstyrker, 

undervisningsopplegg, laglederrollen, og i Oslo fra to av 

guttene selv: Martin og Zakaria som fortalte om sine 

opplevelser fra læringscampen 2019.  

 

Skolene i Oslo har deretter gjort en god jobb med å 

informere aktuelle kandidater om tilbudet og vi kunne 

ønske ca 150 gutter og foreldre/foresatte velkommen 

på infomøtet 5. mars i Oslo. Guttene fikk hilse på alle i 

staben, de fikk høre mer om hva de kan forvente av 

Guttas Campus og hva som forventes av dem. Det ble 

tid til å teste en powerbreak-øvelser mens foreldre/foresatte fikk mer informasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

Søknadsfristen for  

Guttas Campus kull 2020 

Oslo er 22. mars 



 

   

Infomøte for gutter og foreldre i Vestland blir utsatt pga koronoa-viruset og avholdes 7. mai 

kl 17.45 – 20.00 i Bergen (vi kommer tilbake til sted). 

 

 

Status kull 2018 
 

I februar kontaktet vi alle gutta i kull 2018 for å høre 

hvordan det gikk med dem, og vi fikk mange gledelige 

meldinger! Av de 27 guttene som deltok på Guttas 

Campus 2018 (inkludert en gutt som dro hjem fra 

læringscampen, men som deltok på mentorordningen 

etterpå) er det: 

• 24 gutter som går på videregående skole og 

mange opplyser om at de trives godt på skolen og er motivert for å fortsette. 

• 1 gutt fikk ikke studieplass, men har søkt skoleplass til høsten 2020 og har jobb. 

• 1 gutt fikk studieplass, men har sluttet og fått deltidsjobb i stedet. Trives bedre med 

det enn på skolebenken. 

• 1 gutt har vi ikke klart å få kontakt med. 

 

 

  

Søknadsfristen for  

Guttas Campus kull 2020 

Vestland er 16. mai 



 

   

Staben for kull 2020 Oslo 
 

 

Bak fra venstre: Knut, Sjur, Lars, Leif, Khalil 

Midten fra venstre: Emad, Omar, Haidar, Jonas, Francois, Anne Marie 

Foran fra venstre: Thea, Per Øyvind, Magne, Karim, Soufiane, Christina 

Dion, Kjerstin og Marco var ikke tilstede når bildet ble tatt. 

 

 

  



 

   

Nye samarbeidspartnere 
 

Vi har lenge vært i dialog med Bergen kommune om å starte 

Guttas Campus i Vestland. Nå er det en realitet og vi har 

signert avtale med Alver, Bjørnafjorden og Bergen kommune 

om tilsammen 36 plasser for kull 2020 Vestland!  

 

Kavlifondet viste tidlig interesse for oppstart av Guttas Campus i Vestland, og er 

hovedårsaken til at vi nå kan starte kull 2020 Vestland. Se ytterligere informasjon om 

Kavlifondets bidrag under «Våre samarbeidspartnere» 

 

Trond Mohn viste også tidlig interessert for at Guttas Campus skulle starte opp i 

Vestland og har gitt støtte til kull 2020 Vestland. 

 

Vi gleder oss over å ha fått med tre nye, flotte Clarion-hoteller i samarbeidet! 

Clarion Hotel Oslo, Clarion Collection Hotel Gabelshus (Oslo) og Clarion 

Collection Hotel Havnekontoret i Bergen. 

 

Vi er så heldige å få bruke de flotte lokalene til Fellesverket (som drives 

av Røde Kors) til læringssentrene våre! De nye mentorsentrene for kull 

2020 vil også bli avholdt her. 

 

Vi fikk en gledelig nyhet i januar om at OBOS vil støtte kull 2020 Oslo 

med opsjon på ytterligere to år etter evaluering av samarbeidet høsten 

2020. OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer.  



 

   

Våre samarbeidspartnere 

 

Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse etablerte og eier Guttas Campus. 

Stiftelsen støtter ungdom som er i faresonen for å «falle utenfor». De 

fokuserer på velorganiserte friluftsaktiviteter og undervisningsopplegg for å 

redusere frafallet i skolen i Oslo og omegn. 

 

 

 

Det ble tidlige etablert et godt samarbeid med Oslo kommune ved 

Utdanningsetaten. Vi samarbeider om både kandidater til staben og aktuelle 

gutter til læringscampen. Vi får benytte skolene til flere aktiviteter og møter, 

og for kull 2019 er det kommunen som finansierer læringssentrene. Vi har en 

4-årig avtale med Oslo kommune hvor de finansierer 1/3 av kostnaden pr kull. 

 

 

Bergesenstiftelsen har vært med oss fra starten og bistått med økonomisk støtte 

til kull 2018, 2019 og 2020 Oslo. De har som formål å fremme allmennyttige 

prosjekter. De støtter særlig kulturelle og humanitære tiltak, og søker å bidra til 

frembringelse av samfunnsnyttige spesialkunnskaper. 

 

 

Stiftelsen Scheibler har vært med oss fra starten og bistått med økonomisk 

støtte til kull 2018, 2019 og 2020 Oslo. De har som formål å støtte 

samfunnsnyttige og kulturelle tiltak. Stiftelsen deler ut priser og støtter 

konkrete prosjekter med hovedvekt på sosiale tiltak. 

 

 

 

Kavlifondet er en av våre største bidragsytere. De har gitt økonomisk støtte til 

kull 2019, kull 2020 Oslo og kull 2020 Vestland. I tillegg har de bidratt med å 

lage en flott film om Guttas Campus: Kavlifondet introduserer Guttas Campus. 

Kavlifondet er eneeier i Kavlikonsernet og deler ut hele overskuddet til gode 

formål. Målet med Kavlifondets tildelinger er å skape ringvirkninger i folks liv, 

både for enkeltmennesker, i lokalsamfunn og i storsamfunnet. 

 

 

 

https://youtu.be/2hp-V4jqmbQ


 

   

Sparebankstiftelsen har gitt økonomisk støtte til kull 2019 og kull 2020 

Oslo. I tillegg er vi så heldige å være en del av Sentralen UNG som gir 

oss gratis lokaler på Sentralen for aktiviteter med gutta! De støtter 

tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, 

nærmiljøaktiviteter og kulturarv.  

 

 

Vi har fått innvilget tilskudd fra NAV gjennom tilskuddsordningen til sosiale 

entreprenører og sosialt entreprenørskap for kull 2019 og kull 2020 Oslo. Målet 

er å få til en langsiktig avtale med både Bufdir og NAV. 

 

Vi fikk innvilget tilskudd fra Bufdir for kull 2019 gjennom Nasjonal 

tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Målet er å få til en langsiktig 

avtale med både Bufdir og NAV.  

 

 

Clarion Hotel The Hub, Clarion Collection Hotel Folketeateret og Clarion 

Collection Hotel Bastion har vært med oss fra starten og bidrar med stort 

engasjement som vi setter veldig stor pris på! I tillegg til gunstig pris på 

overnattinger og møterom, bidrar Clarion med grillkveld på læringscampen, 

bespisning og lokaler til stabsmøter, mentormøter og guttekvelder, og ikke 

minst har flere ansatte deltatt som frivillige mentorer for gutta.  

 

 

Try har vært med oss fra starten og gir oss flere gratistjenester som 

medierådgivning, utarbeidelse av logo og brosjyrer.   

 

 

Wizkids ved Cecilie Bøvold er en verdifull samarbeidspartner. De bistår 

med gratis programvare (Appwriter og Txtanalyzer) under og etter 

læringscampen, samt holder innføringskurs for gutta. 

 

 

Prospera har bidratt med å rekruttere mentorer til kull 2018 og 2019. 

De koordinerte prosessen og intervjuet aktuelle kandidater for oss. 

Prospera er et landsomfattende nettverk av dyktige konsulenter som 

jobber gratis for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner på 

kveldstid. 

Guttas Campus c/o Sentralen, PB 183, 0102 Oslo, telefon 94090299 

post@guttascampus.no    www.guttascampus.no 

mailto:post@guttascampus.no
http://www.guttascampus.no/
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