
TRØNDELAGGSMODELLEN

- EN HODEBRA-SATSNING I 10 KOMMUNER -



DRIVE FOR LIFE - SPISSET AKTIVITETSTILBUD

Drive for life er et tilpasset fritidstilbud for ungdom som trenger det aller 

mest - dvs risikoutsatt unge som står i fare for å have i utenforskap. Våre 

tjenestekjøpere er kommuner og fylkeskommuner som satser aktivt på 

forebyggende folkehelsearbeid, som Trøndelag fylkeskommune som 

gjennom Trøndelagsmodellen støtter aktiviteten i 10 kommuner pr år.

Barnevern, skole, SLT og andre relevante fagmiljøer rekrutterer deltakere 

inn til et inntaksteam som setter sammen ett team på 5 – 7 deltakere. 

I dag har vi flere enn 300 ungdommer inn i tiltaket i Norge

HVA ER DRIVE FOR LIFE



HVA ER EN KLUBBKVELD

17.50: Oppmøte - Tilstandssjekk

18.00: Teamprat: trafikksikkerhet - livsstil - team - sosial kompetanse

18.30: Aktivitet I

19.15: Pause

19.45: Aktivitet II

20.45: Rydding

21.00: Slutt

-> Individuell loggføring etter klubbkveld.

-> En månedlig individuell rapport til tjenestekjøper

-> Årsrapport



ETT EKSEMPEL FRA EN KLUBB



HVORFOR ER DRIVE FOR LIFE ET:

• Gjøre noe aktivt (Act)

Hos oss er ungdom i aktivitet - aktivitet som 

interesserer og skaper motivasjon

• Gjøre noe sammen (Belong)

Hos oss er ungdom i små team med sterkt fokus 

på god samhandling, visuell identitet og lojalitet/

utvikler sine egne teamregler

• Gjøre noe meningsfullt (Commit)

Hos oss er aktivitetene praktiske og oppleves 

relevante og meningsfylte for ungdommene



VÅR ARBEIDSMETODE

MESTRING…. aktiviteter og prosjekter fører 

til mestring på vår arena. Denne opplevelsen 

vil ungdommene våre søke etter på andre 

arenaer.

FERDIGHETER …. opplevelser med 

mestring gjennom flere aktiviteter og 

arenaer fører til ferdigheter man tar med 

seg videre i livet.

DRIVE… vi engasjerer ungdommene 

våre gjennom aktiviteter de drømmer om.
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Vi vet at vårt program utgjør en stor samfunnsøkonomisk verdi. Gjennom solid dokumentasjon og 

rapportering beviser vi for stadig flere kommuner og fylkeskommuner at å investere i sine barn og unge 

sparer dem for fremtidige store kostnader. Drive for life har etablert solide rutiner for rapportering og har 

sammen med DNV (Det norske Veritas) fokus på god dokumentasjon av vårt arbeid.

DOKUMENTASJON

av deltakerne i Drive for lifes 

program, går minst ett 

år lengre på skolen

Kommunene får 7 kroner 

tilbake for hver krone

de investerer

Den netto økonomiske gevinsten

er i snitt 1,8 millioner kroner pr.

deltaker i DFL (Ref. DNV 01.01.2018)



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


