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Hilsen fra Daglig leder 
 
Året 2021 bød igjen på flere utfordringer med pandemien, men vi er stolte av at vi fikk 
gjennomført begge læringscampene som planlagt. Læringscampen i Oslo ble avholdt for 
fjerde året på rad på Jeløy Folkehøyskole, og i Vestland kunne vi ønske velkommen til 
læringscamp på Sætervika Ungdomssenter for andre året. Til tross for uforutsigbare tider, 
har vi hatt godt oppmøte på mentorsentrene både i Oslo og Vestland. Ca 70-80% oppmøte 
hver gang, og de som ikke kan komme gir beskjed. Nå håper vi på stabile forhold utover 
vårsemesteret og gleder oss til felles sommeravslutninger. 
 
Vi avholdt vår første konferanse i september 2021. Den ble meget vellykket med 
åpningshilsen fra H.K.H. Kronprins Haakon, dyktige foredragsholdere og mer enn 200 
deltakere. Vi dobler innsatsen i 2022 og arrangere nye konferanser i både Oslo og Bergen til 
høsten. 
 
Det blir tre læringscamper i 2022! De to første ukene i sommerferien arrangerer vi for første 
gang Guttas Campus i Nord-Norge. Campen avvikles på Grøtavær leirskole utenfor Harstad 
og deltakerne kommer fra Harstad, Narvik, Tjeldsund og Ibestad kommuner. I tillegg 
fortsetter vi som tidligere i Vestland og Oslo. Vi er godt i rute med planlegging i alle tre 
regioner.  
 
Vi startet et pilotprosjekt i 2021 i samarbeid med to skoler i Oslo om videreformidling av de 
metodene Guttas Campus benytter på camp. Vi ser at det er spesielt arbeidet med 
karakterstyrkene som er interessant, og vi har laget et tilpasset opplegg for de to skolene. 
Det er meget gledelig at flere skoler ønsker et slikt samarbeid med oss, og vi er i dialog med 
flere skoler i Oslo og Bergen om tilsvarende opplegg i 2022.  
 
På slutten av året fikk vi den gledelige nyheten om at Guttas Campus er en av tre finalister til 
Årets Sosiale Entreprenør! Det er Ferd som deler ut denne prestisjefulle prisen og vinneren 
kåres på Næringslivets Hovedorganisasjons Årskonferanse i Oslo Spektrum den 12.mai. 
Vinneren får hele 500.000 kroner, og de andre finalistene får 50.000 kroner hver.  
 

 
 
Bergen 23.03.2022 
 
 
Omar Mekki 
Daglig leder  
Guttas Campus A/S 
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Kort oppsummering  
 
Guttas Campus er et tilbud for gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker 
å styrke seg faglig, personlig og sosialt før de begynner på videregående skole. 
Vi starter med en to ukers intensiv læringscamp med tilrettelagt læring i regning, skriving og 
lesing, i tillegg til arbeid med 
karakterstyrker.  
 
Etter campen blir guttene fulgt opp med 
gruppementoring to ganger i måneden 
gjennom året i 10. klasse og etter behov 
gjennom første året på videregående 
skole. Fokuset på mentorsentrene er å 
hjelpe guttene til å opprettholde og 
videreutvikle det de lærte om både fag 
og karakterstyrker på campen.  
 

Hittil har 165 gutter deltatt på Guttas Campus i Oslo (2018 til 2021) og 67 gutter i Vestland 
(2020 til 2021). Vi har avtale med Oslo, Vestland og Nord-Norge om nye kull i 2022.  

 

Samfunnsproblem 
 
Gutter er overrepresentert blant barn og unge som henvises til barnehagenes og skolenes 
hjelpetjenester, og de er i overtall i søknader om spesialpedagogiske tiltak. Det er også et 
generelt kjønnsgap i resultater i grunnskolen, der guttene i gjennomsnitt skårer lavere enn 
jentene. Videre viser det seg at 20-30 prosent av elever på videregående ikke greier å 
gjennomføre på normert tid, og det er flere gutter enn jenter som ikke fullfører.  
 
Resultatet av dette er reduserte valgmuligheter for gutter i videregående skole og høyere 
utdanning. Det finnes også langt flere menn enn kvinner på trygde- og kriminalstatistikken i 
Norge. Samtidig har kvinneandelen økt markant i høyere utdanning de siste årene. Flere og 
flere unge gutter kommer ikke i arbeid. Dette er et økende samfunnsproblem. I tillegg til 
problemer for den enkelte, er også samfunnskostnadene svært store. Det 
samfunnsøkonomiske tapet ved at en ungdom faller utenfor arbeid ut er 15,9 mill (Vista 
rapport nr 2010/07). 
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Mål og visjon 

 
Vårt hovedmål er å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling, og å styrke deres 
forutsetninger for å 
mestre livet og fullføre videregående skole. 
 

Mål for den enkelte gutt: 

• Øke motivasjonen for læring 

• Tilegne seg gode arbeidsvaner 

• Personlig og sosial vekst og læring 

• Trivsel og velvære 
 
Mål for prosjektet: 

• Tilpasse opplegget til den enkelte gutt 

• Skape banebrytende resultater for gutter 
med faglige utfordringer 

• Formidler kunnskap og erfaring til skoler og fagfeltet i hele Norge 

 

Virksomheten og hovedtall 
 
Guttas Campus er et ideelt aksjeselskap, registrert i Frivillighetsregisteret og heleid av Eivind 
Astrups Allmennyttige stiftelse. Selskapet har et ikke-økonomisk formål og kan ikke dele ut 
utbytte til sine Aksjonærer. Eventuelt overskudd i selskapet skal reinvesteres i tråd med 
formålet.  
 
Guttas Campus har kontor og postadresse på Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. I 2021 var 
vi 5 faste ansatte fordelt på 4,15 årsverk. I tillegg var det en stab på 17 personer under intro- 
og læringscampen i Oslo og 17 personer i Vestland.  
 
Det ble avholdt 5 styremøter i 2021. Styret i Guttas Campus 2021: 

• Anniken Hauglie (styreleder) 

• Per Tronsmo 

• Karianne Hjallen 

• Bjørn Helge Gundersen 
 
Faste ansatte:  

• Daglig leder Omar Mekki 

• Administrativ leder Christina Berman 

• Mentorsenterleder Emad Salha 

• Prosjektleder Oslo Per Øyvind Hammerstad 

• Pedagogisk rådgiver Thea Birgitte Johansen 
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Nøkkeltall kull 2018 - 2021 
 

 Kull 2018 Kull 2019 Kull 2020 
Oslo 

Kull 2020 
Vestland 

Kull 2021 
Oslo 

Kull 2021  
Vestland 

Antall søknader 32 69 69 44 70 48 

Antall deltakere 26 46 45 33 48 36 

Fra antall skoler 18 24 23 17 27 15 

Stab læringscamp 14 19 19 16 17 17 

 

 

Årets aktiviteter  
 
Vi klarte å gjennomføre alle hovedaktiviteter i 2021 på tross av covid-19, men pandemien 
førte til redusert aktivitet for kull 2020 Oslo og Vestland, samt nedstegning av 
mentorsentrene for kull 2021 i november/desember.  

 
Kull 2020 Oslo og Vestland 
 

Oppfølging etter læringscampen 

• Oppfølgingen av kull 2020 i Oslo og Vestland gikk dessverre ikke som planlagt pga 
koronarestriksjoner. Mentorsentrene har i perioder vært stengt og guttene har da blitt 
fulgt opp via SoMe og personlige samtaler. Vi fikk gjennomført lagvis sommeravslutning i 
Oslo, og i Vestland ble det sommerfest med hele kullet på Sætervika Ungdomssenter 9. 
juni.  

 

Kull 2021 Oslo 
 
Planlegging av kull 2021 Oslo og søknadsprosess 

• Staben ble tilsatt høsten 2020 med første (digitale) stabsmøte 8. mars 

• Informasjonsmøte for alle ungdomsskoler i Oslo ble også avholdt digitalt 18. februar med 
oppfølgingsmøte 13. april om rekruttering, søknadsprosess og målgruppe. Her fikk 
skolene vite mer om hvordan vi arbeider i fagene og med karakterstyrker, om 
søknadsprosessen og målgruppen.  

• Det var i år ikke mulig å gjennomføre informasjonsmøtet om Guttas Campus for gutter 
og foreldre, og skolene måtte bistå oss med rekruttering av aktuelle gutter til camp. Her 
gjorde skolene en meget god jobb og vi fikk tilsammen 70 søknader fra 30 skoler. Av 
disse fikk 54 tilbud om plass. Frem mot introcampen og selve læringscampen, var et 
noen som trakk seg pga familiesituasjon, ferieplaner m.m. 48 gutter (fra 27 skoler) møtte 
til hovedcamp, og 47 fullførte. 

• Motivasjonssamlinger med guttene, som også er en del av søkndadsprosessen, ble 
avholdt lagvis 19., 20., og 25. mai. Guttene fikk møte de andre på laget, snakke med 
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laglederen sin og høre om hva de kunne forvente av Guttas Campus, og hva vi forventer 
av dem.  

• Stabssamling ble avholdt delvis digitalt og fysisk 8. – 9. mai pga koronarestriksjoner.  
I år hadde vi med en ny programsjef, en ny lærer (lesing) og to nye veiledere. Årets stab 
bestod av: campsjef, programsjef, programrådgiver, admin.leder/koordinator, libero, 3 
lagledere, 3 veiledere og 6 lærere.  

 
 
Introcamp for guttene 

12. og 13. juni kunne vi ønske velkommen til introcamp på nytt sted; Jeløy Folkehøyskole i 
Moss. Samtidig som guttene ble fraktet med buss til Jeløy, ble det avholdt foreldremøte på 
Sentralen.  Guttene fikk møte alle i staben, de fikk en smakebit på hva som skjer i lagtiden, 
introduksjon til fagene. De ble ble kartlagt i lesing, skriving og regning for at den enkelte gutt 
skulle få et tilpasset læringsopplegget på læringscampen.  
 

 
 
Læringscampen 
Læringscampen ble avholdt på Jeløy Folkehøgskole 20. juli til 1. august. Hver dag var det 
morgentrening, morgensamling med blant annet kåring av dagens mann, lagtid med 
fordypning i karakterstyrkene , fagøkter i lesing, skriving og regning med powerbreaks og 
energipåfyll, fysisk aktivitet, kveldssamling, mitt fag hvor guttene kunne velge hvilket fag de 
ville jobbe mer med, mobiltid (eneste tiden de har tilgang på mobil) og organisert fritid (spill, 
fotball, basketball, frisbee, bordtennis og mye mer).  
 
I tillegg til det vanlig programmet hadde vi aktivitetsdag med paintball, turer til stranden og 
grillkvelder. Samarbeidspartnere og kontaktlærere ble invitert til campen 26. juli. De fikk 
være med rundt i fagøktene, delta på sekskamp og grillkveld.  Campen ble avsluttet med 
høytidelig diplomutdeling i Marmorsalen på Sentralen. 
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Oppfølging etter læringscampen 
26. august ble det avholdt møte med kontaktlærerne til guttene som deltok på 
læringscampen. Alle lærere har fått tilgang til guttens resultater, styrkeprofil, en video der 
guttene forteller om hva de har med seg fra camp og konseptplakater. I tillegg har lagledere 
ringt alle kontaktlærer der de har fortalt om deres erfaring med gutten på camp. Vi har også 
tilbudt digitale fagkurs hvor vi viser hvordan vi har jobbet med guttene i lesing, skriving og 
regning. Disse ble avholdt 9., 15. og 22. september. 
 

Mentorsentrene startet opp 24. august. Her blir guttene fulgt opp annen hver uke med 
gruppementoring, hjelp i fagene og sosialt samvær gjennom hele 10. klasse. I tillegg blir 
enkeltgrupper fulgt opp individuelt gjennom første året på videregående skole. 
 
Foreldre/foresatte ble invitert til omvisning på mentorsenteret for å høre mer om hvordan vi 
følger opp guttene frem til videregående skole. De fikk også tilbud om å delta på ICDP-
grupper. ICDP (International Child Development Program) er et norskutviklet 
foreldreveiledningsprogram der man treffes i gruppe med andre foreldre. Programmet har 
fokus på mestring og samspill, og går over 8 kvelder med oppstart i slutten av september. I 
tillegg ble det avholdt temakveld «Et enklere foreldreliv» 3. november med Johannes 
Ørbeck-Nilssen. 
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Kull 2021 Vestland 
 
Planlegging av kull 2021 Vestland og søknadsprosess 

• Staben ble tilsatt høsten 2020 med første stabsmøte 24. mai 

• Informasjonsmøte for ungdomsskoler i Alver og Bjørnafjorden ble avholdt digitalt 24. 
februar, og 12. mars for skoler i Bergen. Guttas Campus sitt konsept ble presentert samt 
informasjon om rekruttering, søknadsprosess og målgruppe.  

• Informasjonsmøte med gutter og foreldre ble gjennomført 18. mai. Her fikk guttene et 
innblikk i livet på camp, møte staben og teste powerbreaks.  

• Vi fikk hele 48 søkere fra 18 skoler til 36 plasser. Av disse fikk 41 tilbud om plass da vi vet 
av erfaring at det blir 5-10% frafall frem mot 
læringscampen. 36 gutter (fra 15 skoler) deltok 
på læringscampen i oktober og 34 av disse 
fullførte.  

• Motivasjonssamlinger med guttene, ble 
avholdt lagvis 31. mai, 1. juni og 2. juni. 
Guttene fikk møte de andre på laget, snakke 
med laglederen sin og høre om hva de kunne 
forvente av Guttas Campus, og hva vi forventer 
av dem.  

• Stabssamlingen ble avholdt 20-22. august. I år 
hadde vi med en ny lærer (regning) og tre nye 
veiledere og en ny ekstra veileder. Årets stab bestod av: campsjef, programsjef, 
programrådgiver, koordinator, 3 lagledere, 3 veiledere, 1 ekstra veileder, 6 lærere. 

 

 

Introcamp for guttene 

11. og 12. september kunne vi ønske velkommen til introcamp på Sætervika 

Ungdomssenter. Etter hurtigtesting for covid-19 ble guttene kjørt med buss til Sætervika. 

Samtidig ble det avholdt foreldremøte på Scandic Ørnen. Det ble en flott helg hvor gutta fikk 

møte alle i staben, de fikk en smakebit på hva som skjer i lagtiden, gutter og voksne fikk 

testet seg i sekskamp og det ble gjennomført kartlegginger for at den enkelte gutt skulle få 

tilpasset læringsopplegg på hovedcampen.  
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Læringscampen 
Læringscampen ble avholdt på Sætervika Ungdomssenter 2. – 14. oktober med tilsvarende 
program som i Oslo (se side 6). 
 
Oppfølging etter læringscampen 
27. oktober ble det avholdt møte med kontaktlærerne til guttene som deltok på 
læringscampen med tilsvarende program som i Oslo (se side 7). 
 
Mentorsentrene startet opp 26. oktober med tilsvarende program som i Oslo (se side 7). 
 
Foreldre/foresatte har fått tildelt et foreldrehefte med praktiske råd i vanskelige situasjoner, 
og vi arrangerer temakvelden «Et enklere foreldreliv» med Johannes Ørbeck-Nilssen               
1. desember. Det blir også arrangert en temakveld til i løpet av våren 2022.  
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Resultater  
 
Ut fra vår overordnede målsetting om å støtte guttene i å fullføre videregående skole, har vi 
fulgt opp deltakerne fra 2018,- 2019- og 2020-kullene. Når vi vet at mange av våre gutter er 
blant de 25 – 30 prosentene som er i fare for ikke å fullføre videregående skole, er vi godt 
fornøyd med resultatene så langt. Selv om guttene ikke er ferdig med videregående skole, 
fremstår resultatene som lovende:  
 
 

Status kull 2020 Vestland               Status kull 2020 Oslo 
32 av 32 har startet på videregående skole 43 av 45 har startet på videregående 

skole, 1 har startet 4årig lærlingløp og 1 
er i jobb. 

                  
 

Status kull 2019     Status kull 2018 
43 av 44 går på videregående skole.  18 går på vidergående skole, 4 er 
1 får vi ikke kontakt med. lærlinger, 1 søker lærlingplass, 1 ønsker å 

studere neste år, 1 satser på 
fotballkarriere og 1 får vi ikke kontakt 
med. 

    
 
 
 
  

Videregående

skole: 32

Status oktober 2021

VGS

Annet
Videregående

skole: 43

Lærling: 1

Jobb: 1

Status oktober 2021

VGS

Lærling

Jobb

Videregående
skole: 43

Ukjent: 1

Status november 2021

VGS/skole

Ukjent

Videregående
skole: 18

Lærling: 4

Søker 
lærlingplass: 1

Jobb/annet: 2

Ukjent: 1

Status november 2021

VGS/skole

Lærling

Søker lærlingplass

Jobb/annet

Ukjent
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Faglig utbytte kull 2021 Oslo og Vestland 
 
Vi kartlegger guttene før og etter læringscampen i regning, lesing og skriving.  
I skriving er oppgaven å skrive en argumenterende tekst. Her ser vi store forbedringer i både 
tekst og innhold, men resultatene måles ikke på samme måte som i regning og lesing. 
 
 
Kull 2021 Oslo 
 

 
 
 
Kull 2021 Vestland 
 

 
 

  

Regning Lesing

Før

Etter

43 %

57 %

Riktig

Feil

27 %

73 %

Riktig

Feil

75 %

25 %

Riktig

Fe il

48 %

52 %

Riktig

Fe il
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Faglig utbytte i regning 
 
I regning har guttene jobbet ut fra nivået den individuelle kartleggingen på introcampen. 
Guttene har jobbet seg gjennom en måltrappen ved hjelp av kyndig veiledning fra lærerne, 
og med bruk av det digitale verktøyet «Campus inkrement». Etter læringscampen får 
guttene tilgang til dette verktøyet resten av tiden på ungdomsskolen, inklusive 
eksamensoppgaver og forklaringsvideoer  

Sitat gutt: «Sykt gøy når man ble ferdig med et hefte og kunne skrive opp navnet sitt og gå 
videre. Da har jeg jobbet for noe og da funker det liksom. Gir en god følelse» (A2)  

 
Faglig utbytte i lesing 
 

I lesing har det blitt lagt vekt på å skape leseglede, motivasjon til å lese mer og til å se nytten 
av å finne bøker som interesserer. Guttene har i hovedsak jobbet med selvvalgte bøker. I 
tillegg har guttene jobbet med det digitale programmet «Frontread» for å utvikle mer 
effektiv lesing. Programmet får guttene/skolen gratis tilgang til ut 10.klasse.  

Sitat gutt: «Jeg ble ferdig med en bok uten bilder, det er første gang jeg leser en bok uten 
bilder. Så jeg er glad for det, jeg er stolt» (B1)  

 
Faglig utbytte i skriving  
 

I skriving har guttene øvd på å planlegge og strukturere tekster med innledning, hoveddel og 
avslutning. De har arbeidet med ulike skriftlige sjangre, både argumenterende og 
reflekterende tekster. Guttenes læringsaktiviteter har i vesentlig grad vært knyttet til bruk av 
de digitale programmene «TxtAnalyzer» og «AppWriter».  

Sitat gutt: «Vi hadde mål som hang på tavlen. Det ga meg mestringsfølelse når de skrev ned 
navnet mitt» A2  
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Økt motivasjon 
Selv om gutta gjorde betydelige fremskritt i fagene, er det kanskje resultatene når det 
gjelder motivasjon og tro på egne krefter som er viktigst. 

Sitat fra mattelærer: Det overordnete målet er knyttet til deres syn på seg selv. De husker 
kanskje ikke det de lærte i brøk, men de husker at de lærte brøk, at de fikk det til. De lærte 
at det ikke er noen feil på dem. De vet at de kan klare. De fikk tro på egne evner og egne 
krefter. 

Sitat fra skrivelærer: Jeg opplever at når gutta ser nytten og verdien i skriving, så kommer 
motivasjonen og tekstproduksjonen ofte av seg selv. 
 
Sitat fra leselærer: Det viktigste er ikke antall ord i minuttet. Men å finne lese-gleden. Det å 
lære å like å lese en bok. 

 
Karakterstyrkene 
 
Programkonseptet til Guttas Campus søker å etablere en helhetlig kombinasjon av 
læringsaktiviteter i skolefag, personlig og sosial utvikling og fysisk aktivitet. I forhold til 
personlig og sosial utvikling fokuseres syv karakterstyrker både gjennom  
egne lagøkter og som gjennomgående tema for skolefagøktene og den fysiske aktiviteten: 
 

• Viljestyrke 

• Engasjement  

• Optimisme 

• Nysgjerrighet 

• Selvkontroll 

• Sosial kompetanse 

• Takknemmelighet  
 
For guttene oppleves kanskje arbeidet med karakterstyrkene som det som skiller Guttas 
Campus mest fra den ordinære skolegangen. Både gjennom loggene og 
fokusgruppeintervjuene uttrykker guttene engasjement i de personlige og sosiale temaene 
som blir tatt opp.  

Sitat gutt: «Viljestyrke og optimisme er viktige karakterstyrker for meg. Før ga jeg opp fort i 
timen. Nå føler jeg at jeg gjør mitt beste. På fotball også, selv om jeg blir irritert, spiller jeg 
fortsatt» (C1)  
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Evaluering  
 
Evalueringsrapportene for kull 2021 Oslo og Vestland er utarbeidet av Knut Roald, professor 
emeritus (PhD) ved Høgskolen på Vestlandet, på grunnlag av spørreskjema til guttene, 
foreldrene og guttenes lærere på ungdomsskolen. Evalueringen bygger også på faglige 
kartleggingsprøver, fokusgruppeintervjuer, guttenes loggbøker og tilbakemeldinger fra 
fagpersonene som arbeider i prosjektet. 
  
Rapportene ligger på hjemmesiden www.guttascampus.no: 
 
Evalueringsrapport kull 2021 Oslo 
Evalueringsrapport kull 2021 Vestland 
 

Økonomi  
 

Regnskapsbyrået Intunor står for årsregnskap, regnskapsføring og lønnsutbetaling for Guttas 
Campus. Revisjon av regnskapet er utført av Ernst & Young. Det er vedtektsfestet at 
eventuelt overskudd i selskapet skal reinvesteres i tråd med formålet.  
 
Hvert kull har en prosjektperiode på 2 år, og resultat i årsregnskapet må sees i sammenheng 
med utgifter som påløper til oppfølging året etter læringscampen.  
 
Prosjekter i 2021: 
 

• Kull 2020 Oslo: Oppfølging av guttene året etter læringscampen. Prosjektet ble avsluttet 
31.12.2020 med et positivt resultat på kr 947.000 som overføres til gjennomføring av 
kommende kull i Oslo. Det er kostnader til administrasjon, drift og oppfølging som er 
lavere enn budsjettert da disse har blitt fordelt på flere prosjekter.  

• Kull 2020 Vestland: Oppfølging av guttene året etter læringscampen. Prosjektet ble 
avsluttet 31.12.2020 med et positivt resultat på kr 576.000 som overføres til 
gjennomføring av kommende kull i Vestland. Det er kostnader til administrasjon, drift og 
oppfølging som er lavere enn budsjettert da disse har blitt fordelt på flere prosjekter.  

• Kull 2021 Oslo: Planlegging og gjennomføring av læringscamp, samt oppfølging høsten 
2021. Prosjektet fortsetter i 2022 med oppfølging av gutter på mentorsentrene, samt 
temakvelder for foreldre.  

• Kull 2021 Vestland: Planlegging og gjennomføring av læringscamp, samt oppfølging 
høsten 2021. Prosjektet fortsetter i 2022 med oppfølging av gutter på mentorsentrene, 
samt temakvelder for foreldre. 

• Guttas Campus-konferansen 2021: Inntekter via påmeldingsavgifter ble kr 311.880, 
mens utgifter til honorar foredragsholdere, servering, markedsføring, administrering av 
påmeldinger m.m. ble kr 302.418.  

• Pilotprosjekt Kompetanseoverføring til skolene: Kavlifondet innvilget støtte på kr 
300.00 til pilotprosjektet som gjennomføres i samarbeid med Lofsrud og Granstangen 
skole. Prosjektet fortsetter med oppfølging og justeringer av innhold i 2022. 

  

http://www.guttascampus.one/wp-content/uploads/2022/01/Evalueringsrapport-Oslo-2021.pdf
http://www.guttascampus.one/wp-content/uploads/2022/02/Evalueringsrapport-Vestland-2021.pdf


 

 15 

Prosjektregnskap kull 2020 Oslo 
 

 
 
 
 

Kull 2020 Oslo

Revidert 

budsjett

Regnskap 

2020

Regnskap 

2021

Regnskap 

totalt kull 

2020

Inntekter 01.12.2020 pr 31.12.2020 pr 31.12.2021

Oslo kommune 1 670                  1 670                   1 670                   

NAV 1 000                  1 000                   1 000                   

Sparebankstiftelsen 500                      250                       250                       500                       

Bergesenstilftelsen 500                      500                       500                       

Stiftelsen Scheibler 500                      500                       500                       

OBOS 1 000                  1 000                   1 000                   

Stiftelsen Kaare Berg 500                      42                          458                       500                       
Sum inntekter 5 670                  4 962                   708                       5 670                   

Kostnader

Kostnader drift og oppfølging

Admin kostnader inkl lønn 2 000 1 522 285 1 807

Reise- og møteutgifter 130 77 18 95

Stabsmøter 20 13 13

Infomøter, foreldremøter, sosiale aktivteter gutta m.m. 50 25 25

Diverse/ uforutsett 50 0

Evaluering (Oxford og andre) 80 59 27 86

Mentorsentre 250 126 106 232

Foreldresamlinger 40 14 8 22
Sum drift og oppfølging 2 620 1 835 444 2 279

Kostnader læringscamp

Personalutgifter læringscamp 1 430 1 426 1 426

Stabssamling 70 70 70

Transport gutter, reiseutgifter stab 50 44 44

Skolemateriell, trykksaker, klær 100 101 101

Kost&losji introcamp 100 103 103

Kost&losji læringscamp 670 666 666

Aktiviteter (fotograf, ekstern underholdning) 40 34 34

Diverse/uforutsett (sykdom, forsikring etc) 70 0
Sum læringscamp 2 530 2 444 0 2 444

Sum kostnader 5 150 4 279 444 4 723

Resultat 520                      683                       264                       947                       
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Prosjektregnskap kull 2020 Vestland 

 
 

 

 

 

Kull 2020 Vestland

Revidert 

budsjett

Regnskap 

2019

Regnskap 

2020

Regnskap 

2021

Regnskap 

totalt kull 

2020
Inntekter

Kavlifondet 1 500                  1 100                   400                       1 500                   

Bjørnafjorden kommune 6 plasser 300                      300                       300                       

Alver kommune 5 plasser 250                      250                       250                       

Bergen kommune 25 plasser 1 250                  1 250                   1 250                   

Trond Mohn 1 000                  1 000                   1 000                   
Sum inntekter 4 300                  -                         3 900                   400                       4 300                   

Kostnader

Kostnader drift og oppfølging

Admin kostnader inkl lønn 1 200 126 825 228 1 179

Reise- og møteutgifter 90 55 34 89

Stabsmøter 22 22 22

Infomøter, foreldremøter, sosiale aktivteter gutta m.m. 22 9 13 22

Diverse/ uforutsett 0 0

Mentorsentre / oppfølging gutter 400 40 306 346

Foreldreoppfølging 0 0

Evaluering 37 11 26 37
Sum drift og oppfølging 1 771 135 966 594 1 695

Kostnader læringscamp

Personalutgifter læringscamp 1 130 1 130 1 130

Stabssamling, evaluering, avslutning, foreldremøte 122 122 122

Transport gutter og personal 122 122 122

Skolemateriell, trykksaker, klær 100 100 100

Kost&losji introcamp 56 56 56

Kost&losji læringscamp 449 449 449

Aktiviteter (fotograf, ekstern underholdning) 37 37 37

Diverse/uforutsett (sykdom, forsikring etc) 14 14 14
Chromebooks 0 0
Sum læringscamp 2 030 0 2 030 0 2 030

Sum kostnader 3 801 135 2 996 594 3 724

Resultat 499                      135-                       904                       194-                       576                       
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Prosjektregnskap kull 2021 Oslo 

 
 

 

 

Kull 2021 Oslo Budsjett

Regnskap 

år 2021 Budsjett

Prognose kull 

2021

Inntekter kull 2021 pr 31.12.21 år 2022 pr 31.12.2022

Oslo kommune 1 670                      1 693                   1 693                       

Sparebankstiftelsen 1 000                      500                       500                      1 000                       

NAV 1 000                      1 000                   1 000                       

BufDir 350                          291                       59                         350                          

Bergesenstilftelsen 200                          200                       200                          

Stiftelsen Scheibler 500                          500                       500                          

Stiftelsen Kaare Berg 500                          500                      500                          

Sum inntekter 5 220                      4 184                   1 059                  5 243                     

Kostnader

Lønnskostnader drift, administrasjon og konseptutvikling 1 260 1 116 300 1 416

Annen driftskostnad 430 258 80 338

Mentorsenter og oppfølging gutter etter camp 660 71 400 471

Foreldreoppfølging (temakvelder) 60 8 30 38

Evaluering 20 10 10

Sum drift og oppfølging 2 430 1 463 810 2 273

Lønnskostnader camp 1 440 1 350 1 350

Reiseutgifter stab 40 39 39

Stabssamling 50 0 0

Transport gutter 20 46 46

Skolemateriell, utstyr, trykksaker, klær 135 98 98

Kost&losji introcamp 100 97 97

Kost&losji læringscamp 700 861 861

Aktiviteter (fotograf, ekstern underholdning) 40 30 30

Diverse/uforutsett (sykdom, forsikring etc) 70 17 17

Sum læringscamp 2 595 2 538 0 2 521

Sum kostnader 5 025 4 001 810 4 794

Resultat 195                          183                       249                      449                         
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Prosjektregnskap kull 2021 Vestland 

 
 

 

Prosjektregnskap pilotprosjekt «Skolepakke» 

 
 

 

Årsrapporten er signert elektronisk av: 
 

Anniken Hauglie   Omar Mekki   Christina Berman 
Styreleder   Daglig leder   Økonomiansvarlig  

Kull 2021 Vestland Budsjett 

Regnskap

år 2021 Budsjett

Prognose kull 

2021

Inntekter kull 2021 pr 31.12.2021 år 2022 pr 31.12.2022

Kavlifondet 1 500                   1 000                   500                      1 500                   

Bergen kommune 25 plasser 1 250                   1 250                   1 250                   

Alver kommune, 5 plasser 250                       250                       250                       

Bjørnafjorden 6 plasser 300                       300                       300                       

Rudolf Steinerskolen i Bergen, 1 plass 50                          50                          50                          

NAV 800                       800                       800                       

Sum inntekter 4 150                   3 650                   500                      4 150                   

Kostnader

Kostnader drift og oppfølging

Lønnskostnader drift, administrasjon og konseptutvikling 1 060 718 260 978

Annen driftskostnad 500 276 200 476

Mentorsenter og oppfølging gutter etter camp 430 224 230 454

Foreldreoppfølging (temakvelder) 60 19 30 49

Evaluering 20 6 6
Sum drift og oppfølging 2 070 1 242 720 1 962

Kostnader læringscamp

Personalutgifter læringscamp 1 240 1 354 1 354

Stabssamling 80 85 85

Transport gutter / stab 80 70 70

Skolemateriell, utstyr, trykksaker, klær 100 188 188

Kost&losji introcamp 90 0

Kost&losji læringscamp 500 515 515

Aktiviteter (fotograf, ekstern underholdning) 40 36 36

Diverse/uforutsett (sykdom, forsikring etc) 70 51 51
Sum læringscamp 2 200 2 299 0 2 299

Sum kostnader 4 270 3 541 720 4 261

Resultat 120-                       109                       220-                      111-                       

Pilotprosjekt "Skolepakke" Budsjett

Regnskap

år 2021

Prognose 

Pilotposjekt

Inntekter 2021/2022 pr 31.12.2021 pr 31.12.2022

Kavlifondet 300 000                300 000             300 000                

Lofsrud 120 000                120 000             120 000                

Granstangen 111 000                111 000             111 000                

Sum inntekter 531 000                531 000             531 000             

Kostnader

Personalutgifter inkl reise 473 000 176 678 500 000

Annet 58 000 28 109 31 000

Sum drift og oppfølging 531 000 204 787 531 000

Resultat -                           326 213             -                        
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Samarbeidspartnere  
 
Guttas Campus er et spleiselag mellom privat, kommunal og offentlig sektor.Vi er så heldige 
å ha mange gode samarbeidspartnere 
som gjør det mulig å kunne hjelpe 
gutter til å gjennomføre videregående 
skole og redusere antall ungdom som 
står i fare for å falle utenfor.  
 
Private aktører som Kavlifondet, 
Sparebankstiftelsen DNB, OBOS, 
Bergesenstiftelsen, Stiftelsen Scheibler, 
Stiftelsen Kaare Berg, Kiwi og Trond 
Mohn har bidratt med økonomisk støtte 
i 2020/2021. Vi har også fått tilskudd fra 
NAV og BufDir. 
 
Vi har et godt samarbeid med deltakende kommuner om rekruttering av gutter og stab, 
samt kompetanseoverføring til skolene. Kommunen betaler i tillegg en andel av kostnaden 
pr. gutt. 
 
Andre gode samarbeidspartnere er Clarion-hotellene som bistår med gratis møterom, 
redusert pris på overnatting og frivillige mentorer i Oslo, Røde Kors som gir gratis bruk 
Fellesverket sine lokaler til mentorsenteret, Kiwi som bidrar med grillkveld på camp og 
muligheter for å søke sommerjobber, og Wizkids og Frontread som bidrar med gratis 
programvare under campen og guttene får gratis tilgang til samme programvare ett år 
etterpå. 
 

 

Tusen takk til våre samarbeidspartnere!
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