


Velkommen 
til Stovner 
Akademiet

Stovner Akademiet er en lederskole 
for deg som vil utvikle deg, gjøre noe 
nytt og bli en del av et nettverk av bra 
folk i bydel Stovner.

Det er gratis å være med, ingen 
forberedelser eller lekser.

blimed@stovnerungdom.no



Hvem er 
programmet for?

Programmet er for deg som er fra 15 til 19 

år og mener bydel Stovner og folka som 

bor her betyr noe. 

Du har lyst til å utvikle deg og vise folk hva 

du er god på. Du har lyst å jobbe med 

flinke folk som brenner for det de driver 

med. 

Dette er ikke skole, det er ikke jobb, det 

koster ikke penger – men det er bra på 

CV’en. Det er din mulighet til å ta et nytt 

steg, lære mye nytt og til å være med på å 

forme framtidas Stovner.



Hva er  
Stovner Akademiet?
Stovner Akademiet er et prosjekt hvor vi skal ha med oss 
omtrent 15 unge folk fra bydel Stovner. Vi vil gjerne at 
akkurat du skal søke om å bli med.

Deltagerne får jobbe med og lære av eksperter på 
utvikling, engasjement og prosjektutvikling. Til slutt blir 
deltagerne introdusert for noen av de gode prosjektene 
som flinke folk i bydelen allerede driver – og invitert med i 
dem videre. Men du forplikter deg ikke til noe annet enn 
selve kurset. 
 
Vi begynner med å dra på hotell 10.-11. april. Helgen blir 
ledet av et team fra Fundatum som er eksperter på å 
utvikle unge mennesker og hjelpe dem med å nå dit de vil.  
 
Deretter blir det tre kveldssamlinger i løpet av den neste 
uka. Samlingene foregår på Blokk 58 og Deichman 
Stovner. Vi serverer mat på alle samlingsdagene! 
 
 Foruten Fundatum får vi også besøk av talentfulle folk 
som har fått til helt spesielle ting både i og utenfor Bydel 
Stovner. 
 



Helgesamling
Selvledelse

Teambuilding

Identitet og  
verdier

Hva er mine  
styrker?  

Kveldssamlinger
Teamarbeid

Talentbesøk

Relasjonsutvikling 
og kommunikasjon

Personligheter og 
gruppeledelse

Kveldssamlinger
Hvor vil jeg?

Veien videre  
 
Ambisjoner og 
muligheter

Presentasjoner 
og koblingsmøte

lørdag 10. - søndag 11.  
april.  
 
Sentralen, 
Oslo Sentrum

Tirsdag 13. april
 
16.30-21.00   
Stovner

Onsdag 14. og fredag 
16. april
 
16.30-21.00   
Stovner

Innhold i programmet



Om oss som samarbeider om 
programmet
Fundatum er en ideell stiftelse som er spesialister på 
ungdom, utvikling og ledelse. Foruten å ha vært 
involvert i flere tidligere prosjekter på Stovner jobber de 
med frivillige organisasjoner, folkehøyskoler, 
demokratiutvikling og internasjonale prosjekter. 

Blokk 58 er Bydel Stovners Ungdomshus, er 
arrangører for Stovner Akademiet. og er vertskap for 
kveldssamlinger.

Deichman Stovner er samarbeidspartner og vertskap 
for kveldssamlinger.

Lif Laga samler bydelens unge om epleplukking og 
produserer førsteklasses eplesaft. Lif Laga 
samarbeider med et bredt spekter av ideelle aktører på 
Stovner og er vår døråpner videre.

Sparebankstiftelsen DNB er norges største 
gaveutdelende stiftelse. De heier på Stovner, og har 
finansiert hele programmet.



Påmelding
Har du lyst å være med på laget?  

Send en mail til  
 

blimed@stovnerungdom.no 
 

Skriv hva du heter, når du er født, 
telefonnummer og e-post. 

 
Etter det tar vi kontakt med deg!

Hva forplikter du deg 
til?
Om du får plass på programmet 
forplikter du deg ikke til noe 
annet enn å delta på alle 
samlingene i sin helhet. 

Hvordan kan du bli med?

Hva koster det å 
delta?
Ingenting, det er gratis.  
Hele programmet er finansiert 
av Sparebankstiftelsen DNB.

Spørsmål?  
Da kan du ta kontakt med  
Tor Abild tor@fundatum.no 
980 11 953

mailto:blimed@stovnerungdom.no
mailto:tor@fundatum.no


blimed@stovnerungdom.no  


