
HVA
SKJER?

Røde Kors satser på
pedagogikk!



I helgen var ni dedikerte frivillige fra Fredrikstad i sør til Geilo i
nord på Kongsberg for å øke sin kompetanse.

Røde Kors i Viken arrangerte kurset «Læring i Røde Kors» og det ble
en intensiv og spennende helg.Fire hovedkursholdere og en
tilrettelegger var med på lag. Sammen ble det sørget for gode
forberedelser, lærerik og involverende undervisning og
undervisningspraksis, refleksjon, individuelle veiledersamtaler og
evaluering.

Uansett hvor i Røde Kors du er, så er læring viktig.

Vi ønsker å sikre kvaliteten i innsatsen vi gjør, gi trygge frivillige og
tilby en opplæring som er motiverende og artig. Visste du at vi har
mer enn 80 ulike kurs og workshops i kurskatalogen til Røde Kors-
skolen? For å formidle innholdet i disse, trengs gode og egnede
kursholdere som kan legge til rette for god læring. Det gledelige er at
stadig flere ønsker å delta på kurs for å lære mer om formidling,
pedagogikk og presentasjonsteknikk.

Her er noen sitater fra deltakerne: 
− Veldig interessant. De ting man jobber med til daglig presenteres
på en annen måte. 
− Bare positivt. Fint å få systematisert elementene i læringen og bra
å møte så mange som er opptatt av det samme. 
− Utfordrende og litt skremmende, men positivt. Vi har tidspress, må
levere og får tydelige tilbakemeldinger. 
− Perfekt antall på gruppa. Jeg har litt nerver, men det er bra. Føler
at det er trygt og jeg er relativt komfortabel. 
− Det er skumlere å ha undervisningspraksis for en så liten gruppe,
men det er veldig lærerikt. 
− Jeg er nok flinkere enn jeg tror selv! 
− Jeg satt til langt på natt og forberedte meg til min presentasjon.
Slitsomt, men veldig artig! 
− Det må være et mål at alle som skal holde kurs i Røde Kors
gjennomfører denne opplæringen.

Nå kommer
SONEKONTORET!



Denne høsten flytter ressurspersoner ut av kontorlokalene i
Drammen for å dra på «sonekontor» . 
Et sonekontor er nettopp det: Et kontor ute i distriktet der
fagpersoner bistår lokalforeninger. Denne høsten vil vi blant annet
snakke om migrasjon, personvern og hjelpekorpsfaglige spørsmål.

Møt sonekontoret!

25. oktober Røde Kors i Ål 
26. oktober Røde Kors Nesbyen 
1. november Røde Kors Ringerike og Hole

Følg med i nyhetsbrevet for mer informasjon! 

Reisetips fra Lørenskog
Røde Kors



Lørenskog Røde Kors er glade for at de endelig kan ta beboere på
sykehjem og omsorgsboliger, samt hjemmeboende med på tur igjen.
− Pandemien har gjort det vanskelig å gjennomføre alle våre
planlagte turer, men nå er vi i gang igjen, sier leder for turkomiteen,
Randi Sandvik.

Nylig tok hun med seg 23 deltagere på tur til Hadeland Glassverk.

− Jeg vil virkelig anbefale Hadeland Glassverk som destinasjon. Der
serveres nydelig mat, og det finnes mange hyggelige butikker på
området. Det er eller mye spennende å se på der. Slike turer gir
deltagere nye bekjentskaper og alle hygger. Det å få kultur- og
reiseopplevelser sammen er helt fantastisk, sier hun.

Hadeland Glassverk ligger i naturskjønne omgivelser på
Jevnaker, i sørenden av Randsfjorden.

Ledersamling 2022: Per
Henrik Stenstrøm vil



snakke om
konflikthåndtering

Har dere problemer i organisasjonen? En konflikt som må løses?

Per Henrik Stenstrøm vil på årets ledersamling i november snakke
om lederutvikling på kort, og lang sikt. Han vil også gi oss nyttige
verktøy når problemene oppstår. For hvordan håndterer vi egentlig
vanskelige kollegaer og problemer som oppstår på en konstruktiv
måte?

Bli med på et underholdende og meget nyttig foredrag med
workshop fra klokken 10-12 på lørdag.

Benytt sjansen og meld deg på nå!

Påmeldingslenke for Akershus - 12. - 13. november, Sundvolden
Hotel.

Påmeldingslenke for Buskerud - 12. - 13. november, Sundvolden
Hotel.

Påmeldingslenke for Østfold - 19. - 20. november, Quality Sarpsborg.

https://forms.office.com/r/j2jMJHyHdf
https://forms.office.com/r/wWqcJUKgVH
https://forms.office.com/r/PAV6MKwjmA


Samleside for Ledersamlingene finner du her
Har du spørsmål om ledersamlingen og påmelding? Ta kontakt med
Henrik på henrik.saterdal@redcross.no

Fra DiBa til MITT RØDE
KORS

Nå gjøres mottak av nye frivillige kun i Mitt Røde Kors.

Tilgangen til "Mottak nye frivillige" følger tilgangene til DiBa. Har du
allerede tilgang til DiBa, har du også tilgang til "Mottak nye frivillige"
i Mitt Røde Kors.

Ansatte med "redcross-mail" må logge inn via «Privat/Incognito
vindu». Dette bør du lese mer om på Korsveien .

Ved spørsmål om utfasingen av DiBa, kontakt Astrid Fretheim
astri.fretheim@redcross.no

Ved spørsmål om "Mitt Røde Kors", kontakt
mittrodekors@redcross.no

ØKONOMI

Søk Frifond midler!

https://rodekorsviken.mailmojo.page/ledersamling2022/
mailto:henrik.saterdal@redcross.no
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/frivillighetoglokalforening/SitePages/Mitt-Rode-Kors.aspx
mailto:astri.fretheim@redcross.no
mailto:mittrodekors@redcross.no


Nå kan frivillige i Røde Kors Ungdom og andre aktiviteter søke
Frifond-midler til ungdomsstyrt, humanitær aktivitet. Det kan
være Tre�punkt, Ungdom eller annet.

Frist for å søke er 30. september.

For 2022 sender hver lokalforening én samlet søknad for Frifond. I
søknadsskjemaet kan man velge å søke på to ordninger:

1. Frifond Aktivitet – til aktiviteter, prosjekter, turer,
medlemsaktiviteter og lignende. 
2. Frifond Grunnstøtte - basert på antall Røde Kors Ungdom-frivillige
registrert i DiBa. 
 
I år søker man Frifond i en ny portal (ikke den tradisjonelle
Søknadsportalen). 
Søknadsskjema finner man i ny Søknadsportal. 
 
Før du søker må du sette seg godt inn i retningslinjene for Frifond
2022 - 2023 . 
Du bør også sette deg inn i informasjonen på denne Korsveien-siden.
Ta kontakt med Anders Ekeland ( anders.ekeland@redcross.no ) ved
spørsmål.

https://rodekors.service-now.com/snp
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00198/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FArbeidsrom-00198%2FDelte%20dokumenter%2FFrifond%2FRetningslinjer%20Frifond%202022%20-%20R%C3%B8de%20Kors%20Ungdom.pdf&parent=%2Fsites%2FArbeidsrom-00198%2FDelte%20dokumenter%2FFrifond
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Okonomi/SitePages/Sok-Frifond-til-lokal-aktivitet.aspx?&originalPath=aHR0cHM6Ly9ub3JnZXNyZGVrb3JzLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp1Oi9zL09rb25vbWkvRWRESm5WOU8xQ05CbUpyY1dhUUZ0VnNCWVJScXViYW5aSTBDMXpHdTZsTGRNdz9ydGltZT0zdkRXbmx4TzJFZw
mailto:anders.ekeland@redcross.no


Frifond 2021-
rapportering

Alle lokalforeninger som mottok Frifond- midler for 2021-2022
må rapportere på disse midlene. Rapporteringsfrist er 30.
september 2022.

Dersom man har mottatt både Frifond Aktivitet og Frifond
Grunnstøtte må man rapportere på begge, gjennom to separate
rapporteringsskjemaer. Man finner rapporteringsskjema og sender
inn i den vanlige Søknadsportalen.

Det er personen som har underskrevet søknaden som er ansvarlig
for at det rapporteres i tide. Søknader om Frifond-midler 2022-2023
behandles ikke før rapport er sendt inn.

Ubrukte midler: Det er lurt å starte med å undersøke om man har
midler igjen. Økonomiansvarlig i lokalforeningen kan hjelpe med
dette. Det er mulig å bruke midlene frem til 30. september, så lenge
rapporten sendes inn innen fristen.

https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/lazy/rapportere


Oversikt over ubrukte midler legges inn i rapporten. Dersom man
ønsker å bruke midlene til noe annet innenfor retningslinjene for
Frifond, kan man sende inn omdisponeringssøknad i
Søknadsportalen.

Søk midler for nasjonale
aktiviteter 2023

Nå kan du søke midler til nasjonale aktiviteter 2023 i
Søknadsportalen.

Alle lokalforeninger og distrikter som søker midler fra Røde Kors i
Norge til nasjonale aktiviteter må benytte Søknadsportalen.

NB! Behov for ekstra midler knytte til økt flyktningrespons, søkes
igjennom ordinære søkemuligheter i Søknadsportalen for 2023

Les mer på Korsveien for detaljert informasjon, frister og viktige
datoer.

https://korsveiensoknadsportalen.azurewebsites.net/lazy/rapportere


Har du spørsmål knyttet til Søknadsportalen? Send en e-post til
soknadsportalen@redcross.no

Utbetaling av penger!

Vi minner om at alle lokalforeninger som har søkt og fått
innvilget støtte via Søknadsportalen for 2022, må sende
refusjonskrav.

Det anbefales fortløpende innsending når aktiviteten eller
anska�elsen er gjennomført. Dette gjelder lokalforeninger som ikke
allerede har fått utbetalt tildelt beløp.

Har dere midler dere ikke får brukt, gi oss beskjed!

Sendes til okonomi.viken@redcross.no

KURS OG

mailto:okonomi.viken@redcross.no


KURS OG
KOMPETANSE

Har du hørt om
RESSURSSYSTEMET?

De kursene du finner her i oversikten i Nyhetsbrevet er bare
toppen av isfjellet. Det finnes nemlig en komplett oversikt over
kommende kurs i Ressurssystemet .

Hensikten med Ressurssystemet er å forenkle administrative
oppgaver i organisasjonen knyttet til:

Kompetanseregistrering og kompetanseoversikt
Administrasjon og oversikt RKH grunnopplæring og ID-kort
(Hjelpekorpset)
Kursvirksomhet og kursadministrasjon
Utstyr, materiell og eiendom

Ressurssystemet er delt inn i tre funksjonsområder. 
Under Administrasjon vil du finne verktøy for kompetanse,
materiell, eiendom og Hjelpekorpsets grunnopplæring og ID-kort.
Under Kurs finner du funksjoner for kursadministrasjon. Under Søk
kan du hente ut informasjon statistikk og rapporter

https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx


kan du hente ut informasjon, statistikk og rapporter.

Lurer du på noe om Ressurssystemet – kontakt
frivilligservice@redcross.no 
Telefon: 22 05 40 00 (tastevalg 3)

Spørsmål om kurs, undervisning og opplæring i Røde Kors sendes til
opplaring@rodekors.no .

20.09. Møt forskerne bak
Sosial puls
I august i år lanserte vi «Sosial puls 2022 – En rapport om de største
humanitære behovene i Norge». Utgangspunktet for analysen vår og
anbefalingene våre i Sosial puls er rapporten «Humanitære behov i
Norge. Status 2022», en systematisk gjennomgang av humanitære
behov som forskerne Roger Hammersland og Anders Barstad i
Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort på vegne av Røde Kors.

Den 20. september vil Hammersland og Barstad presentere
rapporten i et webinar for ansatte og frivillige i Røde Kors. Enhet for
humanitære behov og analyse (HBA) i Røde Kors vil deretter gi en
kort presentasjon av Sosial puls. Til slutt blir det anledning til stille
spørsmål til SSB-forskerne og HBA.

Velkommen til webinar 20. september kl. 17.00 – 17.50

20.09. Webinar: Hvordan lære
bort norsk?
Språkpedagog Hanne Haugli er invitert til å snakke om å lære bort
norsk, med fokus på situasjonstilpasset språk.

Det finnes tause normer for hvordan vi uttrykker oss i ulike
situasjoner som varierer fra samfunn til samfunn. I Norge går vi o�e
rett på sak, mens man innleder med lengre høflighetsfraser andre
steder. Ting vi sier hjemme passer det kanskje ikke å si på et o�entlig
kontor eller foreldremøte. Vi ser på hvordan vi formulerer oss ulikt i
ulike situasjoner gjennom rollespill og eksempler.

Webinarene arrangeres i samarbeid med Røde Kors, Norske
Frivillighetssentraler, Sanitetskvinnene, KIA Norge og Integrerings-
og mangfoldsdirektoratet.

I ettterkant av webinaret inviterer Parviz Salimi og jeg til temakveld
for aktivitetsledere i Norsktrening, Flyktningguiden og øvrige
migrasjonsaktiviteter. Det er sendt ut invitasjon på mail, men

mailto:frivilligservice@redcross.no
mailto:opplaring@rodekors.no


dersom noen ønsker å delta som ikke har fått invitasjon så kan de
gjerne ta kontakt for invitasjon.

Temakvelden er på Teams fra 19:00 – 19:45.

Dato: 20.september 
Tid: kl.18-19.

Klikk HER for å delta

21.09. og 28.09.
Onsdagswebinar:
Kommunikasjon i kriser

Hensikten med dette onsdagswebinaret er å gi en gjennomgang
og teste ut den nye kursmodulen i krisekommunikasjon.

Kursmodulen er lagt opp som en fleksibelmodul som kan
gjennomføres på en temakveld, som et selvstendig kurs eller
webinar, eller som selvstudie. Vi ser frem til å få deres innspill på
hvordan det kan tilpasses og tas i bruk lokalt.

Påmelding i kurskatalogen i ressurssystemet

21.september Kl. 13.30-15.00, kurskode #64121
28.september Kl. 19.30-21.00, kurskode #64122

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWMzZDFhMzYtNGQ1Zi00NTA1LWI0MTUtYTlhNTg4N2ZiMzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c292224a-1c48-4556-85f3-070c63ca41bc%22%2c%22Oid%22%3a%2280197428-ea35-4b0b-81fd-0a1c06597e52%22%7d
https://ressurs.redcross.no/Welcome.aspx


Onsdagswebinarene er fast kl. 13.30-15.00 på partallsuker og 19.30-
21.00 på oddetallsuker,

om det ikke kjøres dobbelt opp både på dagtid og kveld. Her finner
du planen for høstens 
onsdagswebinarer (sharepoint.com)

28.10. Røde Kors-skolen,
grunnleggende pedagogikk
Dette semesteret vil vi ha særlig fokus på å styrke den lokale
opplæringskapasiteten i Røde Kors.

Grunnleggende pedagogikk – Læring i Røde Kors er et fleksibelt
opplæringsløp som kan gjennomføres mer eller mindre digitalt.
Grunnleggende pedagogikk vil bli gjennomført flere steder i landet i
løpet av høsten. Røde Kors-skolen setter også opp et nasjonalt og
digitalt kurs i november.

28.10.2022-30.10.2022 - Oslo Røde Kors, Oslo Røde Kors kurskode #
63595

10.12. Kursholderkurs: Tør du
å lytte
Tør du å lytte er et kurs utviklet for å styrke frivilliges trygghet i
møte med barn og unge som har opplevde noe vanskelig.

Vi trenger flere kursholdere over hele landet, og 10. desember holder
vi nasjonalt kursholderkurs for Tør du å lytte i Oslo. Er du en erfaren
kursholder innen Omsorg eller Hjelpekorps, så meld deg på! Kurs-ID
i ressurssystemet er 61340.

Lokale opplæringskoordinatorer i samarbeid med Røde Kors-skolen
prioriterer hvem som får plass på kurset.

11.12. Kursholderkurs:
Førstehjelp mot selvmord
Røde Kors har sammen med Nasjonalt senter for or
selvmordsforskning og forebygging, utviklet kurset “ førstehjelp mot
selvmord ” hvor hensikten er å gi deltakerne trygghet i rollen som
hjelpere i møte med personer i selvmordsfare. Kurset har ski�et
navn fra «samtale med personer i selvmordsfare» til «førstehjelp

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/Onsdagswebinarer.aspx?Mode=Edit
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-grunnleggende-pedagogikk.aspx
https://ressurs.redcross.no/Event/EventDetail.aspx?id=63595
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-tor-du-a-lytte.aspx
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Kursogopplaering/SitePages/kurs-samtale-med-personer-i-selvmordsfare.aspx


førstehjelp mot selvmord» Kurset er ellers det samme og gir
tilsvarende kompetanse.

Kurset holdes på Nasjonalkontoret.

MELD DEG PÅ KURSET HER!

AKTUELT FRA NORGES
RØDE KORS

Ekstremtørke på Afrikas
Horn

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81tUSUry5s4tDn3xsguR87CxUN1ROR09ZQU9FUUFJN0xWUUtVSEtJWTFHVi4u


(Foto: Jakob Dall)

Etiopia, Kenya og Somalia på Afrikas Horn opplever nå den
verste tørken på 40 år.

Fire regnsesonger på rad har feilet, og det er store sannsynligheter
for at en femte regnsesong også kommer til å feile. I tillegg var
regnsesongen fra mars til mai 2022 den tørreste på 70 år og gjorde
dermed denne krisen både lengre og mer alvorlig enn tørkekrisene i
2010-2011 og 2016-2017. Den allerede alvorlige humanitære
situasjonen kan bli katastrofal hvis det kommer mindre enn
gjennomsnittlig regn i neste regntid. Det forventes at tre områder i
Somalia kommer til å oppleve hungersnød fra oktober til desember
2022, og muligens frem til mars 2023.

Les situasjonsrapporten her.

Beredskap for

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-01618/Delte%20dokumenter/Ferdigstilte%20situasjons-%20og%20landbriefer/Afrika/Ekstremt%C3%B8rke%20og%20matkrise%20pa%CC%8A%20Afrikas%20Horn_september2022.pdf


atomhendelser

Den siste tiden har det vært mange mediesaker om risikoen for
en atomulykke som følge av krigen i Ukraina og særlig de
pågående stridighetene ved kjernekra�anlegget Zaporizjzja.

I den anledning er det viktig å presisere at fagmyndighetene i Norge
vurderer at en eventuell atomhendelse med utslipp av radioaktive
sto�er i Ukraina vil ha begrensede konsekvenser i Norge,

Å øve på hendelser som kan inntre�e er forøvrig en viktig del av
beredskapsarbeidet. I april i sendte nasjonalkontoret ut et forslag til
diskusjonsøvelse med scenarioet atomhendelse til alle distrikter.
Øvelsen er tilgjengelig i øvings- og tiltakskortbanken: øvelse
atomberedskap.

Enhet samfunnssikkerhet og beredskap på nasjonalkontoret har
nylig gjennomført en mer tilpasset diskusjonsøvelse med fokus på
situasjonen ved anlegget i Zaporizjzja. Begge øvelser kan tilpasses
og benyttes av lokal- og distriktsforeninger som ønsker å øve på
scenarioene atomberedskap/atomhendelse.

For andre hendvendelser, kontakt Robert på robert.walmann@redcross.no

mailto:%20robert.walmann@redcross.no

