
Folkevenn / Språkkafe / språktrening 

Kjært barn har mange navn. Denne malen søker å beskrive oppretting av 
møteplasser i lokalmiljøet. Dersom det er mange ulike aktiviter med formål i 
tillegg til språktrening kan vi bruke samlebetegnelsen “folkevenn” 

 

HVA  

En språkkafe er en møteplass hvor vi drikker kaffe sammen og snakker norsk 
sammen. En kommer når en har lyst. Akkurat som andre kafebesøk. 

Møteplass mellom nye tilflyttere og lokalbefolkningen som gir mulighet for å 
treffe nye mennesker, ha ulike aktiviteter, få praktisert norsk i trygge 
omgivelser, bli kjent med folk og stedet. 

 

HVORDAN 

• Skaff lokaler, (spør kommunen om tilgjengelige lokaler) Ta kontakt med 
kommunen om de har tilgjengelige lokaler dere kan bruke, skoler, 
biblioteket, sjekk med Frivillligsentralen eller sjekk med andre lag og 
organisasjoner om det er mulig å bruke deres lokaler. 

• Mat og drikke, kan det lages kaffe og te på stedet, skal dere kjøpe inn 
kjeks og frukt eller be noen om å bake? Hva er praktisk mulig å 
organisere 

• Definere hvor mange frivillige som trengs og sørg for at de kommer 

 

HVOR MANGE FRIVILLIGE TRENGS? 

Det kommer litt an på hvordan dere legger det opp og hvor mange som møter 
opp.  Bli enige før oppstart om hvor mange dere bør være og juster etter hvert 
som dere ser behovet.  

Ha nok norskspråklige på kafeen som kan gi muligheter til å praktisere norsk og 
at de har tid til å prate med folk. 

 

 

 



ORGANISERING: 

En gruppe har ansvar for å planlegge aktiviteten. Lurt å peke ut en leder av 
gruppen med hovedansvar for koordinering og fordeling av ansvar. 

• Hva skal skje? Hva trenger vi av utstyr? 
• Få oversikt over frivillig kapasitet og søk etter flere gjennom lokalavis og 

Frivillig.no 
• Skal det bakes noe? Kan noen bake? Det trenger ikke være de som 

møter på språkkafeen 
• Behov for arbeidsfordeling? En gruppe som gjør praktisk tilrettelegging 

en annen som tar hånd om det sosiale samværet? 
• Trenger vi bistand fra andre? Lag avtaler  
• Har dere tilgang på noen som kan ukrainsk, russisk eller polsk? Søk etter 

frivillige med språkkompetanse, finnes det ressurser som kan språket? 
• Kroppsspråk, miming og god vilje bærer langt hvis dere mangler 

språkkompetanse 
• Mulighet for å samarbeide med andre organisasjoner og dele på dager 

man har ansvar. Inngå konkrete avtaler for å unngå misforståelser 

 

FORSLAG TIL AKTIVITETER FOLKEVENN 

• Informasjonsmøter – ulike relevante tema NB språk / tolk 
• Spillkvelder 
• Opplevelser – eksursjoner,  kino på eget språk, bowling, fisktur, 

sightseeing i nærområde   

 

Forslag til et årshjul med aktiviteter. 

VÅR:   

• Plukke søppel.   
• Søppelsortering i samarbeid med ditt lokale renovasjonsselskap  

  

• VINTER / HELÅRSAKTIVITET  
• Kulturell opplevelse, museum, galleri, lokal kunstner, konsert   
• Vinterbekledning   



• Skiskole   
• Feie ulike høytider sammen, jul, påske, Eid, ortodokse høytider  

 

• SOMMER  
• St.Hans-feiring - der folk pleier å samles for feiring  
• Fisketur   
• Picknick i det grønne  
• Kurs om bær og tilberedning.   
• Turmat fra mange land  

  

• HØST  
• September: Soppkurs og sopptur to lørdager etter hverandre.   
• Lokale mattradisjoner, lær å lage norsk mat.   

 

 


