RESULTATRAPPORT FOR
GJENNOMFØRINGEN AV HANDLINGSPLANEN FOR
UNGDOMSAKTIVITETEN ”JA TIL UTDANNING”
I LIONSÅRET 2013/2014.
Utarbeidet av FLLC Karsten Jacobsen

Møter og aktiviteter lionsåret 2013/2014
Pådrivergruppa har i lionsåret 2013/2014 bestått av: Jahn Sigridsøn Engh LC Rygge (Jahn
døde den 27.04.2014) , Odd W. Sveum LC Ås/Nordby og Karsten Jacobsen LC Tune.
Gruppa har avholdt 5 arbeidsmøter (09.10.2013, 23.10.2013, 04.12.2013, 17.03.2014,
26.06.2014) og deltatt på 5 distriktsrådsmøter (23.11.2013, 14.01.2014, 01.03.2014,
05.04.2014 , 23.04.2014) og 3 sonemøter (sone 5 den 24.10.2013, sone 1 den 28.11.2013 og
fellesmøtet med sone 1 og sone 4 den 27.3.2014). Gruppa har arrangert et motivasjonsseminar
på Inspiria Science Center den 13.02.2014 der 28 medlemmer fra 15 klubber deltok og har
deltatt på møter i LC Råde den 05.02.2014 og i LC Sarpsborg den 20.05.2014. Gruppa bidro
også på Guvernørrådsmøte den 15.02.2014, Distriktsrådsmøtet den 05.04.2014 og Riksmøte
den 23. og 24.05.2014 med presentasjon av ”Ja til utdanning” for deltagerne. På
Distriktsmøtet og Riksmøtet arrangerte gruppa utstilling i samarbeid med Inspiria Science
Center.

Mål og måloppnåelse lionsåret 2013/2014.
Mål: Minst 15 klubber i Østfold og minst 12 klubber i Akershus sponser hvert sitt elevlag til å

delta i First Lego League 2013, og lionsklubbene i Akershus inviterer og sponser hver sin
skoleklasse til en dags opplevelsesundervisning ved Inspiria Science Center.
Måloppnåelse:
På FLL-turneringen den 9. og 10. november deltok det totalt 27 elevlag fra 18 skoler (17 lag
fra 13 skoler i Østfold og 10 lag fra 5 skoler i Akershus). I Østfold rekrutterte og sponset 9
klubber 12 lag og i Akershus rekrutterte og sponset 1 klubb 1 lag. Samme klubb inviterte også
en skoleklasse til en dags opplevelsesundervisning ved Inspiria Sience Center.
Kommentarer:
Pådrivergruppa er fornøyd med at totalt 27 elevlag deltok i FLL turneringen i Distrikt 104 J,
og at 10 av lagene kom fra skoler som ikke tidligere har deltatt. Gruppa er også fornøyd med
at fire lionsmedlemmer deltok som dommere under turneringen. Gruppa er imidlertid ikke
fornøyd med at kun 9 klubber i Østfold og 1 klubb i Akershus engasjerte seg i rekruttering og
sponsing og at kun 13 skoler i Østfold og 6 skoler i Akershus stilte lag.
I lionsåret 2014/2015 bør måloppnåelsen bli mye bedre. Det kan vi klare, men da må flere
soner og klubber engasjere seg og rekruttere flere skoler til å stille elevlag til FLL i 2015.
Pådrivergruppa sammen med sonelederne har en stor jobb å gjøre med å motivere klubbene
til å bidra i rekrutteringsprosessen. Klubbene i Akershus oppfordres i tillegg til å invitere og
sponse skoleklasser til besøk på et av vitensentrene, Inspiria Science Center eller vitensentret
tilknyttet Teknisk Museum.
For å gi pådrivergruppa større tyngde og gjennomslagskraft har distriktsguvernøren oppnevnt
Karsten Jacobsen til fagsjef/FLLC for ”Ja til udanning”/FLL. Han har dermed det formelle
ansvaret for å lede arbeidet med å gjennomføre ”Ja til udanning”/FLL i distrikt 104J, og
rapporterer direkte til distriktsrådet slik fagsjefene for aktivitetene ”Det er mitt valg”,
”Fredsplakatkonkurransen” og ”Ungdomsutveksling” gjør.

”Ja til utdanning”, ny ungdomsaktivitet for hele MD 104?
På pådrivergruppa sitt arbeidsmøtet den 9.10.2013 besluttet gruppa å fremme et forslag til
Riksmøtet 2014 om å gjøre ”Ja til utdanning” til en ny ungdomsaktivitet for hele MD 104.
Jahn Engh presenterte forslaget på guvernørrådsmøtet den 9.11. Guvernørrådet var blitt
orientert om First Lego League av en representant fra First Skandinavia på guvernørrådsmøtet i Bodø den 24.8.2013, og fikk samtidig forespørsel om å samarbeide med First
Skandinavia om å gjennomføre First Lego League konkurransen. Guvernørrådet utsatte å ta
stilling til forespørselen til guvernørrådsmøtet den 9.11.2013. Da gjorde de følgende
vedtak: GR oppfordrer klubbene til å vurdere om dette er aktuelt for dem.
Pådrivergruppa tok kontakt med GRL Bjørn Skovly som inviterte FLLC Karsten Jacobsen til
å presentere ”Ja til utdanning” for guvernørrådet på guvernørrådsmøte den 15.02.2014. Rådet
lyttet med interesse til presentasjonen og oppfordret Distrikt 104J til å videreføre arbeidet og
utvide det til også å innbefatte klubber i andre distrikter. Spesielt uttrykte DG Randi Mathisen
i Distrikt 104H et ønske om å samarbeide med Distrikt 104J om å motivere skoler til å benytte
FLL konkurransen i undervisningen. GRL 2014/2015 Tore Hovde og GRL 2015/2016 Kai
Arne Sørensen har også uttalt seg positivt til ”Ja til utdanning” som en ny ungdomsaktivitet.
Siden et forslag til Riksmøtet må komme fra en klubb ble forslaget sendt fra LC Tune. Det ble
presentert for riksmøtedelegatene både i form av en brosjyre på hver delegats plass og en kort
muntlig presentasjon. Riksmøtet avviste imidlertid forslaget med følgende begrunnelse:
Lionsklubb Internasjonal MD 104 har ikke kapasitet nå til å utvikle en ny ungdomsaktivitet.
Pådrivergruppa har tatt begrunnelsens formulering ”MD 104 har ikke kapasitet nå ---” som
en invitasjon til å arbeide videre med å innføre ”Ja til utdanning” som en ny ungdomsaktivitet i Lions, og har satt seg som mål å motivere Distrikt 104 H (Oslo og Bærum) og det
nye Distrikt 4 (tidligere F og G) til å adoptere ”Ja til utdanning” som ny ungdomsaktivitet i
løpet av lionsåret 2014/2015.

Samarbeidet med Inspiria Science Center
Det er avholt 2 møter med Inspiria Science Center (23.10.2013 og 26.06.2014).
På møtet den 23.10.2013 ble samarbeidet mellom Lions og Inspiria diskutert.
Konklusjon: Inspiria er fornøyd med samarbeidet. Nye elevlag har fått muligheten til å
være med på FLL takket være den økonomiske støtten fra Lions. Lionsmedlemmer har
fungert som dommere. Lionsklubber og soner har hatt sine møter på Inspiria. Inspiria
ønsker fortsatt å samarbeide med Lions og foreslår å utvide samarbeidet med å la Lionsmedlemmer fungere som ”hjelpere” på skolene slik at lærerne lettere kan gjennomføre
oppgaven som veiledere. Inspiria tilbyr opplæring. Ved en eventuell spredning av denne
samarbeidsformen til andre lionsklubber i Norge tilbyr Inspiria seg sammen med Lions å
utarbeide en ”totalpakke” som kan presenteres for lionsklubber og vitensentra/turneringssteder i Norge.
På møtet den 26.06.2014 ble planen for samarbeidet mellom Lions og Inspiria Science
Center i lionsåret 2014/2015 diskutert og formulert i følgende visjon og strategier.
Visjon.
Lions Norge (MD 104) med sine ca. 450 klubber og ca. 11500 medlemmer samarbeider
med 14 vitensentre og 25 First Lego League turneringssteder i Norge om å bidra
økonomisk og på annen måte slik at flest mulig skoler i Norge benytter Vitensenteraktiviteter og den årlige First Lego League konkurransen i undervisningen. Skolene
sender klasser regelmessig til opplevelsesundervisning i vitensentrene og lar elevlag delta
i FLL konkurransen.
Strategier.
1. Strategi som resulterer i at Vitensentrene og FLL- turneringsbyene samarbeider
med lionsklubbene i Norge.
a. Inspiria tar opp samarbeidsspørsmålet i Foreningen For Vitensentre i Norge.

b. Inspiria inviterer skolesjefene i Distrikt 104 J til informasjonsmøte om hvordan
benytte vitensentrene og First Lego League-konkurransen i undervisningen.
c. Inspiria undersøker muligheten for å bygge opp og ta i bruk et permanent Lego
Mindstorm rom som blant annet kan benyttes til å motivere lærere og
lionsmedlemmer til å rekruttere elevlag til FLL-konkurransen.
d. Inspiria utarbeider en markedsføringskampanje rettet mot elever som reiser med
buss. Kampanjen vil bestå av plakater som inviterer elevlag til å delta i FLLkonkurransen og som henges opp i bussene.
e. Inspiria utarbeider en markedsføringskampanje på facebook rettet mot foreldre.
f. Inspiria arrangerer en konkurranse blant kommunene i distriktet om hvilken
kommune som motiverer flest skoler til å stille elevlag i FLL-turneringen.
g. Inspiria utarbeider en liste over skoler og veiledere som har vært med i FLLturneringene tidligere år.
2. Strategi som resulterer i at MD 104 adopterer ”Ja til utdanning” som ny
ungdomsaktivitet.
a. Pådrivergruppa motiverer Distrikt 104 H (Oslo og Bærum) og det nye Distrikt 4
(tidligere F og G) til å adoptere ”Ja til utdanning” som ny ungdomsaktivitet.
b. Pådrivergruppa utarbeider oversikter over klubber og skoler i distriktene H og 4
som i første omgang presenteres for GRL 2014/2015 Tore G. Hovde og DG i
Distrikt 104 H og GRL 2015/2016 Kay Arne Sørensen og DG i Distrikt 4.
c. Pådrivergruppa markedsfører ”Ja til utdanning” på Distrikt H og 4 sine
distriktrådsmøter.
d. Pådrivergruppa utarbeider og oppdaterer en egen hjemmeside for ”Ja til
utdanning” i regi av MD 104.
e. Pådrivergruppa utarbeider artikler og nyheter om ”Ja til utdanning” i
medlemsbladet Lion og på hjemmesiden.
3. Strategi som resulterer i at klubbene i Distrikt 104 J rekrutterer elevlag til FLLkonkurransen 2015.
a. Pådrivergruppa motiverer Distriktsrådet til å arrangere et inspirasjonsmøte på
Inspiria.
b. Pådrivergruppa motiverer sonelederne til å la ”Ja til utdanning” bli en
soneaktivitet og til å dedikere et av sine sonemøter til informasjon om FLL på
Inspiria Science Center.
c. Sonelederne motiverer hver klubb i sonen til å ta ansvaret for å motivere skolene
til å benytte First Lego League i undervisningen og til å arrangere et av sine
klubbmøter dedikert til informasjon om FLL på Inspiria.
d. Sonelederne motiverer klubbene til å sende FLL-brosjyren ”Inspiria inviterer til
Norges største kunnskapskonkurranse” til alle skolene klubben ønsker kontakt
med.
e. Representanter fra pådrivergruppa deltar på sonemøter og klubbmøter for å
motivere og følge opp sonene og klubbene.

