
Klatreparktur for barn og foreldre i Oslo 

Er prosjektet gjennomført som planlagt? 

Nei 

Utdyp nærmere det som ikke gikk som planlagt 

På grunn av pandemi ble dette et prosjekt som gikk over lenger tid. Istede for en 

klatreparktur ble det arrangert en tur til bondegård da det var dårlig vær og det åpnet 

seg en mulihet her til å samles senere på høsten på bondegård. 

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe 

Målet med prosjektet er at vi skal samle hørselshemmede barn med søsken og foreldre. 

Det å møtes i en klatrepark er en fin aktivitet for denne målgruppen. Her kan man få 

brukt seg motorisk sammen med andre barn/foreldre. 

Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført 

Klatreparken Høyt og lavt Lillestrøm lørdag 27.09.20 

Dette var en dag vi fikk i satand selv om pandemien satt sine begrensinger. Her var det 

tilsammen 8 familier med 23 personer totalt. Barn og foreldre hadde en fin dag isammen 

. Det var godt å møtes ute. 

Bergvang går Asker søndag 31.10.21 

Det ble avlyst klatreparktur p.g.a. ulike restreksjoner med smitte. I stedefor fikk vi 

arrangert en tut til Breivang gård. Her var det ridning og kjøring med hund og vogn. En 

meget vellykket dag som vi kommer til å arrangere ved en senere annledning. 

Klatreparken høyt og lavt Lillestrøm lørdag 30.04.22 

drive.google.com/…/view?…jBgnBjPgw3_4r22uVe6PomixcoD5KsG0EWSmLMk 

I forbindelse med denne turen til klatreparken ble det laget en video se lenken over. 

Dette var en film som ble vist på HLF sitt landsmøte torsdag 16.06.22. Filmen er også 

lagt ut på Facebook. 

Dette var en vellykket dag der tilsammen 28 personer var til stedet fra 10 ulike familier 

med alt fra barn med høreapperat fra 2 år til 13 år. 

Hvor mange deltakere var det fra målgruppen? 

>50 

Skriv antallet deltakere 

64 

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet? 

Alt med forberedelse lage arrangementet legge ut info på facebook og sende epost. Ta 

mot registreringer. Betale arrangementene og kjøpe inn til mat for å grille m.m. 

Hvilke resultater ble oppnådd? 

Flere foreldre fikk samtale rundt det å ha et hørselshemmedt barn. På alle 

arrangementene var det med flere likepersoner som har hatt barn lenge og kjenner godt 

http://p.g.a/
https://drive.google.com/file/d/1cMv5nOb2TVsAINlUKbIwTyUhHZA_7vB_/view?fbclid=IwAR30CF9wd14wNk-DFELZjBgnBjPgw3_4r22uVe6PomixcoD5KsG0EWSmLMk
http://m.m/


til utfordringer man har. Barna fikk treffe andre barn i egen alder og forskjellig alder 

som bruker høreapparat. Her blir det flere som treffes mellom samlingene. 

Er resultatet av prosjektet som forventet? Plasser din vurdering av resultatene på en skala fra 1-10 

9 

Er dette noe som skal gjennomføres på nytt/videreføres? 

Ja 
 
REGNSKAP (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter) 

Regnskap for aktiviteten/prosjektet 

UBRUKT 0 

INNTEKTER  

Express 23 000 

Andre inntekter 3 000 

Ubrukt foregående år 0 

Sum 26 000 

UTGIFTER  

Materiell/utstyr 5 000 

Reise/opphold 0 

Innkjøpte tjenester 18 000 

Andre utgifter 3 000 

Sum 26 000 

Kommentarer til regnskapet 

Vi har fått mye ut av de midlene vi har søkt om. # fine samlinger 
 


