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Handlingsplan Skedsmo Røde Kors – 2011 
 

Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors’ hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 

2008. 

 

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden 2008-2011: 

 

1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, og sikre oppslutning 

om internasjonal humanitær rett. 

 

2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer. 

 

3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare livssituasjoner. 

 

4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og medlemsstyrt frivillig 

organisasjon. 

 

1. Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner, 

og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett. 
Skedsmo Røde Kors sine internasjonale forpliktelser er stort sett begrenset til distriktsprosjekt 

gjennom Akershus Røde Kors og den støtten som blir gitt økonomisk i løpet av ett år. 

Skedsmo Røde Kors vil ved behov, etter appeller fra Norges Røde Kors og på eget initiativ, gi støtte til 

internasjonal nødhjelp. 

 

Skedsmo Røde Kors skal bidra til å skape et tryggere lokalsamfunn, samt til dialog og forebygging av 

vold og konflikter.  

 

Skedsmo Røde Kors skal fortsette arbeidet med ungdom blant annet i samarbeidsprosjektet med 

Skedsmo kommune og Ungdommens Hus i Lillestrøm. Sammen arrangeres temakvelder, rollespillet 

”På Flukt” og tematur til Polen for å bevisstgjøre ungdom og forebygge vold og rasisme. 

Tematuren til Polen er en åpen tur for skoleungdom i Skedsmo kommune i alderen 12-18 år. 

 

Skedsmo Røde Kors skal ha sin årlige stand i august. ”Lørdag på Torget”, hvor vi viser frem 

foreningens samlede tyngde og brede interessefelt i samfunnet.  

 

Skedsmo Røde Kors har via Omsorg og Besøkstjenesten et godt samarbeid med Lørenskog kommune 

rundt kulturkafèen på Kurland, med ulike tilpassede arrangementer. Kulturkafèen er et arrangement 

som henvender seg til utviklingshemmede over 18 år.  

 

2. Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer 
Beredskapsutvalget vil i 2011 arbeide videre med ROS-analysen, utarbeidet av Skedsmo Kommune, 

for å klargjøre hva SRK kan bidra med. Det vil bli utarbeidet egne innsatskort for det enkelte oppdrag. 
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Beredsutvalget skal ajourføre beredskapsplanen, og pleie kontakten videre med kommunen. Det skal 

jobbes videre med å få alle aktive medlemmer fra hele foreningen i et automatisk telefon/SMS 

varslingssystem /Voice Broadcast), et varslingssystem som har vært brukt i hjelpekorpset i flere år. 

 

Prosjektet Røde Kors Beredskapsvakt skal startes opp. 

  

Tilpasninger og oppgradering av utstyr vil bli gjort fortløpende i løpet av året. 

 

Skedsmo Røde Kors har som mål å sende sine medlemmer på lokale, sentrale og regionale kurs i 

løpet av året for å sikre et høyt kompetansenivå blant våre medlemmer. Vi ønsker også å sende 

medlemmer på kjørekurs for ambulansepersonell (160-utrykning) samt kjøretreningskurs for 

medlemmer som allerede har dette, men som trenger repetisjon og trening. 

 

Skedsmo Røde Kors skal så langt vi ser det hensiktsmessig, drive en suppleringstjeneste i tråd med 

strukturene i norsk helsevesen. 

 

Skedsmo Røde Kors har i 2010 jobbet med verving av blodgivere til Akershus Universitetssykehus, og 

vil fortsette arbeidet utover i 2011. 

 

3. Røde Kors skal gi hjelp og omsorg til mennesker i sårbare 

livssituasjoner. 
Omsorg, herunder besøkstjenestens virksomhet, fortsette sitt høye aktivitetsnivå og jobber aktivt for 

økt rekruttering av besøksvenner. I løpet av året blir det avholdt et nytt kurs for besøksvenner. 

 

Vi skal fremdeles være i stand til å besøke og hjelpe syke, ensomme, innsatte og andre med spesielt 

behov. Vi vil tilstrebe at det ikke skal være venteliste på å få besøksvenn. 

 

Det skal i løpet av året arrangeres flere hyggekvelder for eldre, vår tradisjonelle og godt besøkte 

Langfredagkafé, 1 busstur skal vi ha og samarbeidet med Kurlands Kafe drives videre.  

Det vil også være videre fokus på visitortjenesten, hvor Skedsmo Røde Kors har noen aktive ildsjeler 

som jobber mot de innsatte på Ullersmo Landsfengsel og Krogsrud Fengsel. 

 

Skedsmo Røde Kors har en aktiv flyktningeguidetjeneste som stadig vokser og har høyt fokus på 

rekruttering av nye medlemmer og guider. 

 

Det arrangeres faste møter for ressursgruppen ca. en gang i måneden, og det er allerede satt opp 

fellesarrangementer for guider og flyktninger jevnt utover i året. Det var svært vellykket med en 

hyggelig busstur til Sverige i 2010, så i 2011 er det allerede planlagt to turer, samt andre spennende 

arrangementer som magedans for kvinner, kulturmix og bowlingtur i tillegg til den årlige 

sommeravslutningen og pepperkakebaking når det nærmer seg jul. 

 

Det skal jobbes videre med integrering av flyktninger/asylsøkere i det norske samfunn, og i 2011 skal 

det kjøres to kurs, et på våren og et på høsten. 
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Ingunn har jobbet aktivt med en egen kvinnegruppe 1 kveld i uken, og disse jobber tett med 

ressursgruppen under arrangementene gjennom året. 

 

Flykningeguiden vil starte opp en mannegruppe. 

 

Flyktningeguiden i Skedsmo er godt etablert og i forbindelse med at Sørum nå ønsker å starte opp sin 

egen flyktningeguide er vi forespurt om å bistå, noe vi har sagt ja til . 

 

Generelt vil også samarbeidet med Skedsmo kommune følges opp videre gjennom året, med 

kvartalsvise møter. 

 

Det inngås en intensjonsavtale om Flerkultur og flykningeguiden mellom Skedsmo kommune og 

Skedsmo Røde Kors frem til 31/12-2013. 

 

Skedsmo Røde Kors har en svært aktiv arbeidsgruppe som møtes hver uke i ca 9 av årets 12 

måneder, hvor de koser seg med ulike typer håndarbeid og en hyggelig prat over en kaffekopp. 

Gruppen ønsker seg nye medlemmer, og vil jobbe med nyverving av medlemmer i løpet av året. 

Arbeidsgruppa jobber godt sammen med Flyktningeguiden, og vil være med på Kulturmix-

arrangementet i august 2011. 

 

Arbeidsgruppa vil jobbe sammen med Besøkstjenesten og bidra på Langfredagskafeen, samt 

arrangere egne lørdagskafeer ca 3 ganger i året, mars, september og november. 

På de ulike arrangementene planlegger de å lodde ut noen av sine flotte arbeider gjennom ”åresalg”. 

  

I løpet av året vil det bli arrangert en teatertur eller liknende for arbeidsgruppens medlemmer, og de 

vil være med på Røde Kors markeringene i august 2011 samt gi støtte til nærmiljøtiltak i slutten av 

året. 

 

Skedsmo Røde Kors viderefører samarbeidsavtalen med Nedre Romerike Tingrett om 

vitnestøtteordning. Avtalen er forlenget til 16.02.2015. 

 

4. Røde Kors skal være en uavhengig, attraktiv, inkluderende og 

medlemsstyrt frivillig organisasjon 
Skedsmo Røde Kors har fokus på å utvikle en god, trygg og stabil organisasjon, og vil blant annet 

fortsette å sende ledere på lederkurs. 

 

Skedsmo Røde Kors ønsker å tilby alle sine medlemmer en forståelse av Røde Kors Grunnverdier ved 

å arrangere Røde Kors-skolens grunnmodul. Enten som separat kurs eller som en integrert del i et 

større kursopplegg. 
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Som Røde Kors-forening har vi en større styrke og respekt blant både barn og voksne i nærmiljøet 

enn det vi kanskje selv er klar over. Vi må kunne tre mer inn blant kommunens befolkning og bli en 

del av deres nettverk og tilbud. 

 

Servicegruppa er en gjeng med spreke pensjonister som hygger seg sammen på mandager med en 

kaffekopp og en trivelig prat. Vi håper gruppen også fremover vil være et trygt samlingspunkt for 

voksne menn ”i sin beste alder”, 60+. 

 

Behovene på nedre Romerike endres og vi må stadig vurdere nye behov som dukker opp, og vi vil i 

den anledning ta initiativ til samarbeidsmøter med de øvrige Røde Kors-foreningene på Nedre 

Romerike. Noen aktuelle oppgaver kan kanskje ha en annen form enn slik vi har jobbet tidligere, og 

et samarbeid på tvers av kommunegrensene kan være hensiktsmessig. 

 

Samlet tilbyr foreningen en stor bredde av kurs, og for 2011 skal vi tilstrebe at våre medlemmer har 

tilgang til alle våre opplæringsplaner og kurs, blant annet ved bruk av e-post og våre internettsider 

som en mer aktiv kilde. 

 

Vi ønsker å starte opp Forum 60+, som blant annet Bærum Røde Kors har hatt god suksess med. 

Dette er et treffsted for engasjerte og aktive pensjonister. 

 

Aktivitet avler aktivitet, og vi skal jobbe for å beholde våre medlemmer ved å gi mulighet for 

deltagelse i ulike aktiviteter. 

 

Turer, opplæring og medlemsmøter bidrar til å skape et godt miljø hvor nye medlemmer skal føle seg 

trygge og velkomne. 

 

Vi har en aktiv ungdomsgruppe, som stadig rekrutterer nye medlemmer. Gruppen vil i løpet av året 

arbeide mot ungdommer i asylmottak i lokalområdet, med Skedsmo kommune som primærområde. 

Gruppen vil jobbe for å bidra til integrering og inkludering av ungdommene i samfunnet, og har i den 

anledning planer om å kjøre flere workshops for og sammen med asylsøkere, samt arrangere noen 

hyggelige aktiviteter for å inkludere dem i den norske kulturen. 

 

Gruppen vil bidra under arrangementet På Flukt og Lørdag på Torget”. 

 

Som forening skylder vi også å ta vare på de som har vært med en stund, sørge for at de tildeles 

oppgaver om ønskelig og huskes i den daglige drift. 

”Gamle” medlemmer er en stor ressurs for Skedsmo, og bør i større grad trekkes inn i foreningen, for 

eksempel for å delta i tidsbegrensende prosjekter. 

 

Vi ønsker å styrke ”VI-FØLELSEN” og signalisere at alle aktive medlemmer er like viktig for å kunne få 

til gode Røde Kors aktiviteter og resultater. 
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Skedsmo Røde Kors står i en særstilling med god økonomi og godt utstyr, og dette er noe vi må 

ivareta. Renhold og vedlikehold på hus, hytte, garasje, kjøretøy og andre eiendeler må følges opp til 

enhver tid. 

Foreningen må kontinuerlig evaluere aktiviteten kontra utstyr slik at dette til enhver tid er 

hensiktsmessig til våre oppgaver. 

  
Skedsmo Røde Kors vil i samarbeid med Akershus Røde Kors arrangere åpne humanitære forum i 
løpet av året. 
 
Skedsmo Røde Kors skal intensivere rekrutteringsarbeidet for å få flere medlemmer. Omsorg ønsker 

å utarbeide en egen informasjonsbrosjyre. Brosjyren skal benyttes i alle offentlige sammenhenger, 

for eksempel stands og informasjonskvelder sammen med eksisterende brosjyrer for hjelpekorpset 

og lokalforeningen. 

 

Røde Kors huset vil fortsatt bli vedlikeholdt og oppgradert slik at det kan være et attraktivt bygg i 
utleiemarkedet samtidig som det skal være en velfungerende base for foreningen mange aktiviteter. 


