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LIKE SKO 

AKTIVITETSDAG FOR EN LIKEVERDIG SKOLE 

BAKGRUNN  

 

Likestillingssentret og Østlandsforskning avdekket i en rapport fra 2014 

at elever med nedsatt funksjonsevne møter ulike barrierer i sin 

skolehverdag som påvirker muligheten til å tilegne seg læring. En av 

disse barriere handler om holdninger og det sosiale miljøet på skolen.  

 

Å være ung handler ofte om å være mest mulig lik andre og å være del 

av et sosialt fellesskap. Det å ha en funksjonsnedsettelse som gjør at du 

skiller deg ut i mengden eller gjør at du ikke kan delta på lik måte som 

alle andre, kan være utfordrende. Sosial ekskludering medfører 

ensomhet og vil påvirker motivasjon og trivsel på skolen samt 

læringsutbytte. Dette kan igjen øke risikoen for å droppe ut av skolen.  

 

 

FORMÅL  

 

Formålet med aktivitetsdagen er å bidra til å fjerne fysiske og sosiale 

barrierer for elever med nedsatt funksjonsevne i skolen, og bidra til et 

skolemiljø med rom for mangfold. Dette vil kunne skape bedre forståelse 

for hvilke utfordringer som finnes, men samtidig bidra til å se hvilke 

styrker og ressurser som finnes. 

 

 

God tilrettelegging og ikke-diskriminerende holdninger er 

avgjørende for å skape en mer inkluderende og likeverdig 

skolehverdag for alle elver, men spesielt for elever med 

nedsatt funksjonsevne. Vi tilbyr derfor en aktivitetsdag hvor 

alle elever får fysisk kjenne på kroppen hvilke 

funksjonshemmende barrierer som finnes på egen skole.  

 



AKTIVITETSDAG  

 

Norges Handikapforbund, Funkibator og Likestillingssenteret 

har utviklet en aktivitetsdag som består av fire komponenter.  

 

Innhold 

• Foredrag for lærere og skoleledelse 

• Aktivitetsdag for elever som består av en foredragsdel i plenum, 

fire økter med ulike aktiviteter i mindre grupper der elever får 

fysisk kjenne på kroppen hvilke funksjonshemmende barrierer 

som finnes, og en avsluttende økt i plenum. Lærere som ikke 

har undervisning i andre klasser inviteres til å delta sammen 

med sine elever. 

• Elevoppgave om tilgjengelighet i nærmiljøet 

• Kartlegging av skolens fysiske utforming  

 

OM FUNKIBATOR  
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OM FUNKIBATOR  

Stuttbeinte Geir Arne Hageland betegner ofte 

seg selv som Norges mest fleksible mann. Det er 

fordi han selv kan bestemme høyden. 

Egenskapen er et av de mange elementene som 

har formet hans liv. Nå jobber han med å 

inspirere andre til å strekke seg lenger.  

 

 

 

Hjulbeinte Torstein Aanekre ruller rundt, mest i 

sin Panthera X, i høy hastighet. Dette gjøres 

også gjerne med et actionkamera. Han er også 

en aktiv kjelkehockeyspiller og gründeren til 

Mjøsa Pikes (kjelkehockeylaget i Lillehammer). 

 

 

http://www.funkibator.no/


For mer informasjon: 

Geir Arne Hageland, Funkibator, 909 72 682 

 

 

 

 

OM NORGES HANDIKAPFORBUND  

 

Norges Handikapforbund (NHF) er funksjonshemmedes egen 

interesseorganisasjon, med om lag 14000 medlemmer. NHFs 

visjon er et samfunn der funksjonshemmede har de samme 

mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker,  

evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut. For å oppnå 

denne visjonen jobber NHF aktivt med et bredt spekter av  

interessepolitiske saker.  

 

OM LIKESTILLINGSSENTERET 

 

Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter med 

likestilling som fagområde. Senterets målsetting er å bidra til et 

inkluderende og rettferdig samfunn med like muligheter for alle. 

Likestillingssenteret har en aktiv informasjons- og pådriverrolle 

og er en drivkraft for økt likestilling lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. 

 

Senteret tilbyr kompetanseheving på kjønn og likestilling samt 

utviklingsarbeid tuftet på forskningsbasert likestillingskunnskap.  

 

 

 


