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Bilde: Førstehjelpsundervisning og besøk av Forskerfabrikken  

 

Hva er Barnas Røde Kors? 

Barnas Røde Kors (BARK) er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder og skal være en 

arena for sosial og kulturell inkludering. Aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna 

styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Det legges til rette 

for gode mestringsopplevelser, og for at barna skal få nye venner og utvikle sosiale nettverk.  

2017 var et fantastisk år for BARK i Kristiansand. På ett år har antall grupper økt fra en til seks BARK-

grupper.  Ukentlig er over 130 barn med i aktiviteten.  

 

Nye grupper i 2017:  

I 2017 startet Røde Kors BARK-grupper ved skolene i bydelene: 

Lund, Randesund, Tinnheia, Hellemyr, Tveit og Torridal. 

Gruppen som var på Røde Kors-huset ble lagt ned, da vi 

fremover ønsker å knytte oss opp mot skolene. Det planlegges 

for oppstart av grupper i Hånes og Vågsbygd vinter/vår 2018. 

Per desember har vi 35 frivillige og 130 barn er med i 

aktiviteten. Kristiansand er den Røde Kors-foreningen med 

størst BARK-aktivitet i landet. Gitt den store interessen, mener 

vi å ha truffet godt med aktiviteten. Deltakelse på aktiviteten 

koster ikke noe, og det er først og fremst fokus på friluftsliv, 

førstehjelp og lek og moro. Foreldrene uttrykker at det er 

behov for rimelige aktiviteter i nærmiljøet, og hvor barna verken opplever et utstyrs- eller 

prestasjonspress. 



 
 

Om aktiviteten:  

BARK- gruppene møtes ukentlig 1,5 time på 

ettermiddagen. Det legges opp til en halvårlig 

aktivitetsplan, og felles jule- og sommeravslutning for 

alle BARK-gruppen i Kristiansand. Konkrete eksempler i 

2017 har vært natursti, insektjakt, 

førstehjelpsopplæring, hinderløype, matlaging på bål, 

refleksløype, besøk av Røde Kors-ambulansen, 

forskerfabrikken, skitur, akedag m.m.    Bilde: Besøk av Røde Kors-ambulansen 

 

Rekruttering:  

BARK er åpent for alle barn mellom 6-12 år.  Røde Kors jobber for å rekruttere barn og unge som ikke 

omfavnes av andre aktivitetstilbud. For oss er det viktig at tiltaket er åpent for alle og gratis, nettopp 

for å forhindre at noen faller utenfor.  

Fast oppmøtested er alltid på skolene. Lokalt har det vært en suksessfaktor å knytte BARK-grupper til 

skolene. Alle barna kjenner til skolen sin og ofte er det i gåavstand til hjemmene. Vi har tilgang til å 

bruke skolens lokaler, men det er et mål at mest mulig av aktivitetene skal finne sted utendørs. Vi 

ønsker at barna skal bli bedre kjent med sitt eget nærmiljø og danne lokale vennskapsbånd. 

Bydelstilknytningen passer også inn i kommunens ønske om at flere av barne- og ungdomsaktiviteten 

skal finne sted i bydelene, i stedet for å trekke barn og ungdom inn til sentrum.  

 

Oppfølging:  

Aktiviteten drives av frivillige, og det er ikke lagt opp til at foreldrene 

må være med barna i aktiviteten. Hver gruppe har en eller flere 

gruppeledere, og mellom 5-8 frivillige. De frivillige legger i snitt ned ca 

to timer frivillig arbeid i uken, og med aktivitet ca 40 uker i året og 35 

frivillige, utgjør dette 2800 dugnadstimer.  

Ansatt tilrettelegger har ansvaret for oppfølgning av aktivitetsledere, 

innhenting av politiattest, kursing, og generell oppfølgning av frivillige 

og samarbeidspartnere.  

 

Økonomi: Aktiviteten fikk i 2017 støtte på 100.000 kr til utstyr og 

aktiviteter fra Sparebank1 SR-bank. Det er per i dag ingen kommunal 

finansiering. 

          

 


