Pådrivergruppas oppsummering fra arbeidet med å
gjennomføre ungdomsaktiviteten ”Ja til utdanning”/
FLL i lionsåret 2014/2015
Allerede fra starten av lionsåret 2014/2015 var pådrivergruppa redusert da Jan Sigridsøn Engh
døde våren 2014. Det tok litt tid før gruppa ble styrket med to personer. Gruppa består nå av Lill
Alver LC Nedre Romerike, Einar Kittelsen LC Skiptvet, Odd Sveum LC Ås/Nordby, og Karsten
Jacobsen LC Tune. Gruppas hovedarbeidsoppgave er å gjennomføre handlingsplanen for
ungdomsaktiviteten ”Ja til utdanning”. Gruppa har begrenset aktiviteten slik at den består i å
motivere soneledere, presidenter og klubbmedlemmer til å markedsføre First Lego League
konkurransen til skolene i distriktet, og sponse elevlag med penger til utstyr og påmeldingsavgift. Utfordringen for klubbene ligger i å motivere rektorer og lærere til å benytte FLL i
undervisningen. Gruppas og klubbenes viktigste oppgave er å rekruttere skoler til å stille elevlag
i FLL konkurransen og til å sponse lagenes utgifter. Pådriverne har fordelt arbeidet mellom seg
som vist i tabellen under.
Pådriver
Karsten Jacobsen
Einar Kittelsen
Odd Sveum
Lill Alver

Klubb
LC Tune
LC Skiptvet
LC Ås/Nordby
LC Nedre Romerike

E-mail
karsten.jacobsen@hiof.no
einar.kittelsen@peugeot.no
o-sveu@online.no
lill@ikonstudio.no

Har ansvar for
Sone 1 & 2
Sone 3 & 4
Sone 5 & 6
Sone 7

Resultater fra arbeidet i 2014/2015
Pådrivergruppa sendte den 6.8.2014 ut e-mail til sonelederne der Handlingsplanen for lionsåret
2014/2015 og Strategiplanen for arbeidet med å spre ”Ja til utdanning” til andre distrikter var
vedlagt. Handlingsplanen ble presentert for sonelederne og presidentene på presidenttreffet den
18.9.2014.
Siden pådrivergruppa var redusert, ble motiveringsarbeidet forsinket og kun Sone 1, Sone 4 og
Sone 5 er besøkt i løpet av høsten 2014. Gruppa har heller ikke hatt noen møter høsten 2014. Det
var berammet et arbeidsmøte sammen med Inspiria Science Center den 20.11.2014 for å
detaljplanlegge det videre arbeidet og samarbeidet med Inspiria, men møtet måtte avlyses på
grunn av sykdom. Møtet ble først gjennomført den 6.2.2015.
Odd Sveum presenterte statusrapporten fra høstens arbeid på distriktrådsmøtet den 29.11.2014
og oppfordret samtidig sonelederne til å motivere klubbene til å rekruttere skoler og elevlag til
FLL konkurransen i 2015.
Resultater fra klubbenes rekrutteringsarbeid i 2014
First Lego League turneringen i 2014 ble arrangert i Lillestrøm den 8. november og i Sarpsborg
den 8. og 9. november. Odd Sveum og Karsten Jacobsen bidro som dommere i Sarpsborg.
Tabellen på neste side gir en oversikt over skoler som deltok i First Lego League konkurransen i
2014 med tilhørende antall lag og lionsklubber som bidro økonomisk. Tabellen viser at 15 skoler
i Østfold deltok med 23 lag og at 9 skoler i Akershus deltok med 16 lag. Totalt sponset 10 av 59
lionsklubber 19 lag fra 11 skoler.
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Skole
Grålum u.s
Grålum b.s
Lande b.s.
Hannestad b.s
Kurland b.s
”Frelsesarmeen”
”Odin Media”
Hvaler u.s
Haugåsen u.s
Cicignon b.s
Torp b.s
Larkollen b.s
Vang
Reier
Nøkkeland b.s
Refsnes b.s
Havnås b.s
Hellerasten u.s
Grevlingen u.s
Nordbytun u.s
Nordby b.s
Bakkeløkka u.s
Oasen u.s
Tæruddalen u.s
Stalsberg u.s
Bingfoss u.s
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Sponset av:
LC Tune
LC Tune
LC Tune
LC Greåker
LC Sarpsborg
LC Halden
LC Halden/Iddefjord
LC Hvaler
LC Rolvsøy
LC Fredrikstad

LC Rygge

LC Trøgstad

LC Ås`Nordby

Tabellen under viser mål og måloppnåelse for klubbenes rekruttering og sponsing i forbindelse
med First Lego League konkurransen i 2014.
ØSTFOLD
Mål
15 klubber sponser
hvert sitt lag til
deltagelse i FLL.

AKERSHUS
Resultat

Mål

Resultat

10 klubber har
sponset 17 lag fra 11
skoler og 2 frittstående lag fra i Halden.

12 klubber sponser hvert
sitt lag til deltagelse i FLL

1 klubb har
sponset 2 lag fra 1
skole.

12 klubber sponser hver
sin klasse til en dags
undervisning ved Inspiria
Science Center

1 klubb har
sponset 2 klasser
fra 1 skole.

Kommentarer
Av tabellen over ser vi at målet for lionsåret 2014/2015 langt fra er blitt nådd. Bare 10 klubber i
Østfold og kun 1 klubb i Akershus har sponset elevers deltagelse i FLL-konkurransen. Disse
klubbene har imidlertid t i gjennomsnitt sponset ca. 2 lag hver seg. Det er bra!!!
Inspiria Science Center har fått mange positive kommentarer fra disse lagene og skolene. De
setter stor pris på at Lions sponser lagenes utgifter til utstyr og påmeldingsavgift. Lions blir
oppfattet som en viktig samarbeidspartner og bidragsyter.

Konklusjon
Arbeidet med denne nye ungdomsaktiviteten går tregt. Etter 4 års hardt arbeid er responsen fra
klubbene fortsatt laber. I lionsåret 2014/2015 har bare 10 av 33 klubber i Østfold og kun 1 av 26
klubber i Akershus bidratt. Det er for dårlig! Det er imidlertid gledelig å høre at disse 11 klubbenes bidrag blir satt så stor pris på av elevene og skolene. Takket være støtten fra disse
klubbene har 21 elevlag fått anledning til å delta i FLL-konkurransen 2014. Utfordringen nå er å
få flere klubber til å engasjere seg i lionsåret 2015/2016.

