 	 Jeg har ikke så veldig mye å
gjøre og dødtiden skaper tankekaos.
Det er ensomt.
		Gutt (16)

ÅRSRAPPORT

2015

Gjennom hele skolen gikk jeg inn hit
når jeg følte meg usikker. 			
Tusen takk for at dere har vært der.
		Jente (18)

Jeg skal på overnatting med klassen i
kveld og jeg tror han jeg er forelska i
kommer til å spørre om vi skal være sammen.
		
Jente (12)
De ser på meg og
ler i en sånn
stor gjeng,
og jeg ser at
de baksnakker
meg. Hva kan
jeg gjøre for
å bli bra nok
for deandre
jentene?
Jente (15)

Jeg vil bare si takk for denne nettsiden.
Jeg chatter fordi jeg ikke tørr å ringe…
			Gutt (13)

Jeg vil ha en familie som holder sammen,
som gjør koselige ting. Nå kan jeg begynne å gråte
bare jeg ser en familie som handler
sammen på butikken.
		
Jente (14)

;-D

Jeg vil ikke på skolen
igjen. Hvordan skal
jeg klare å stå opp
om morgenen, møte
de dumme folka
og fortelle at jeg
gjorde ingenting i
ferien..
Gutt (13)
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ET VIKTIG LAVTERSKELTILBUD

INNHOLD

ET MER SYNLIG KORS PÅ HALSEN

«

Synlighet er viktig for tjenesten vår. Det er viktig at barn
og unge vet at det finnes et tilbud for dem, som er nøytralt,
gratis og anonymt.

Jeg vil bare si tusen takk for at dere har vært der for meg, at
jeg har kunnet snakke med dere når livet var svart. Dere
gjorde at jeg har fortalt det til noen andre og nå har jeg fått hjelp.
				

I 2015 hadde Røde Kors jubileumsår, og Kors på halsen var synlig gjennom
den mobile møteplassen, som dro på Norgesturné for å presentere
Røde Kors’ historie, forskjellige Røde Kors-aktiviteter og motivere til frivillighet.
Vi delte små filmsnutter i sosiale medier, produsert av ungdommene i
Ekspertpanelet vårt, og skolekampanjen mot digital mobbing, Bruk Hue,
fikk en ny målgruppe og nye filmer hvor Kors på halsen ble enda mer synlig.
Les mer om disse aktivitetene videre i rapporten.

Denne tilbakemeldingen til Kors på halsen varmer, og viser hvor viktig et
lavterskel samtaletilbud er for barn og unge. Det viser hvor viktig det er med
trygge voksne som lytter til historiene, som tillater seg å snakke om følelser og
som bidrar til at barn og unge får trygghet nok til å snakke med noen rundt seg.
Kors på halsen skal være en tjeneste hvor ingen tema er for små eller for
store, og våre frivillige snakker med barna om alt. I 2015 har de frivillige fått større
kompetanse innen temaene selvmordsforebygging og vold i nære relasjoner.
Vi ser at denne kompetansen er spesielt viktig, fordi mange barn og unge som
kontakter oss lever i vanskelige livssituasjoner. De ønsker å kunne snakke om
disse alvorlige temaene helt anonymt, med noen de kan stole på.
Kors på halsen er viktig i det forebyggende arbeidet. Vi gir barna rom til å
reflektere over livets gleder og utfordringer. Barn og unge fortjener denne
tjenesten, fordi vi ofte erfarer at voksne i deres nærhet ikke tar dem på alvor
eller lytter godt nok etter når de skal fortelle noe. Hos oss er det lov til å snakke
om alt. Det som er vondt, dårlig og trist, men også det som fyller oss med
glede, latter og undring.
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TALL OG TENDENSER I 2015
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VERDIFULLE ILDSJELER
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MED 150-ÅRSJUBILANT PÅ
KIDS EXPO!

I 2015 besvarte frivillige på Kors
på halsen 12 819 henvendelser
på telefon, chat og mail.

De frivillige er Kors på halsens
bærebjelke. Uten dem, ingen
tjeneste.

Sammen med distrikts- og
lokalforeninger i Akershus, feiret
Kors på halsen Røde Kors’
jubileum under Kids Expo.

Barna bygget jubileumslogoen til
Røde Kors i LEGO under Kids Expo.
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VÅRT VERDIGRUNNLAG
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EKSPERTER FORAN
KAMERAET

Ekspertpanelet promoterte Kors på
halsen med egne filmer.

Kors på halsen omfattes av
Røde Kors’ verdigrunnlag.

Kors på halsens ungdomspanel, Ekspertpanelet, er de
unges talerør.
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BARNEKONVENSJONEN I
KORS PÅ HALSEN
Retten til å bli hørt og medvirke
står helt sentralt i Kors på
halsen.
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Nelli Kongshaug
Leder for Kors på halsen
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LÆRTE BARNESKOLEELEVER
Å BRUKE HUE
Bruk Hue-arrangement på
Telenor Arena i oktober.

Alle bildene unntatt redaksjonelle bilder, er kun
illustrasjoner og har ingen kobling til innholdet.
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ISBN: 978-82-7250-103-6

7000 elever tegnet Bruk Hue-hjertet i hånda, før de ble med på tidenes største
selfie i Telenor Arena.

DIKT FRA «DET KREATIVE
HJØRNET»
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TALL OG TENDENSER I 2015

På chat og mail har vi flest henvendelser
om psykisk helse, følelser og relasjoner.
De som kontakter oss om psykisk
helse snakker oftest om depresjon,
selvskading og selvmordstanker.
Følelser spenner over alt fra tristhet,
sinne og uro til glede, forelskelse og
mestring, mens det er vennskap og
kjærlighet – på godt og vondt – som
stikker seg ut under temaet relasjoner.

I 2015 besvarte frivillige på Kors på halsen 12 819 henvendelser på
telefon, chat og mail. På forum, hvor ungdom kan støtte hverandre,
hadde vi en stor økning i trafikken fra 1107 innlegg i 2014 til 1722
innlegg i 2015.
Samtidig som antall telefonsamtaler
går nedover, øker antallet chatter, mail
og foruminnlegg. Det stemmer godt
overens med forskning, som sier at
ungdom med nettilgang foretrekker å
kommunisere på digitale flater. Det er
viktig for Kors på halsen å være tilstede
på de plattformene de unge foretrekker.
I takt med dette rustet vi opp antall
chatlinjer i 2015.
I en evaluering av chatten vår (Norsk
senter for barneforskning, 2013), nevner
informantene at opplevelsen av økt
anonymitet gjør at mange foretrekker
chat. Derfor ser vi også en tendens til at
de mest alvorlige samtalene kommer
inn på chat eller mail, til fordel for telefon.

Mange opplever det tryggere å fortelle
det som er ekstra vanskelig når følelsen
av anonymitet er større.

ANTALL HENVENDELSER

DE ULIKE TEMAENE
På telefon er seksualitet, kropp/helse
og fritid de største temaene. Seksualitet
rommer spørsmål om egen legning,
seksuelle fantasier, onani, samt prevensjon og generelle fakta om sex. Når det
gjelder kropp og helse, er barna opptatt
av pubertet, kroppsbilde og generelle
fakta om kropp. Under temaet fritid
registreres det oftest samtaler om
kjedsomhet, underholdning, faktaspørsmål og hobbyer.

• 5579 besvarte anrop på telefon
• Gjennomsnittlig samtaletid på telefon
var 5 min 31 sek
• 5704 dialoger på chat

VERDIFULLE ILDSJELER
De frivillige er Kors på halsens bærebjelke. Uten dem, ingen tjeneste. Ved utgangen av 2015 hadde
vi 159 aktive frivillige, som svarer barn og unge på mail, chat eller telefon to ganger i måneden.
I tillegg er mange av våre frivillige involvert i andre oppgaver, som for eksempel tilretteleggere for
Ekspertpanelet, kursholdere, redaktør for nyhetsbrevet og ambassadører for Kors på halsen.
Her forteller tre av våre ildsjeler hvorfor de valgte å bli frivillige hos oss.

ANNE BRIT (75) har vært i Kors på halsen i elleve år
Jeg valgte å bli frivillig i Kors på halsen først og fremst fordi
jeg alltid har vært, og fortsatt er, interessert i barn og ungdom.
Deretter fordi jeg ville ha noe utover meg selv som ga
mening – også som pensjonist. Å være med i Kors på
halsen er utrolig hyggelig, givende, til tider skakende og
innebærer uoppholdelige muligheter for personlig utvikling!

• 1536 anonyme mail besvart

ung.no (Bufdir)

1536 besvarte mail

1135 besvarte mail

5704 samtaler på chat

4959 samtaler på chat

5579 samtaler på telefon

7089 samtaler på telefon

HARALD (34) har vært i Kors på halsen i fire år
Min motivasjon for å bli med var at jeg tenkte at telefon, mail
og chat var kanaler som lot ungdom dele sorger og gleder
på sine egne premisser. Jeg håpte at dette var et felt der
jeg kunne bidra på en annen måte enn i min vanlige jobb,
som også omhandler ungdom. Jeg har hele tiden vært
veldig takknemlig for å kunne ta del i dette viktige tilbudet,
og å være frivillig her har absolutt innfridd mine forventninger.
Jeg synes det er svært meningsfylt å oppleve at jeg bidrar til at noen kjenner
seg litt mindre alene med sine tanker og følelser, uansett om det de vil dele
er stort eller lite. I tillegg vil jeg nevne at samarbeidet mellom de frivillige er
helt supert og oppfølgingen fra ansatte bunnsolid og trygg, noe som betyr
mye både for de frivilliges trivsel, samt kvaliteten i det tilbudet vi gir.

2014

2015

BIANCA (23) er helt ny i Kors på halsen
DE VANLIGSTE TEMAENE PÅ:
MAIL		

CHAT 		

TELEFON

Psykisk helse

17 %		

Psykiske helse

16 %

Seksualitet

10 %

Følelser

17 %		

Relasjoner

13 %

Kropp og helse

10 %

Familie/hjem

12 %

På fritida

Kropp og helse		11 %		

7%

*Det er en stor bredde i tematikken i samtalene hos Kors på halsen. I tillegg til temaene ovenfor, registrerer vi statistikk på totalt
14 hovedtema med underkategorier, som for eksempel mobbing/diskriminering, skole/arbeid, vold/overgrep og lov/orden.

• Tjenesten er gratis, på
www.korspahalsen.no
og telefon 800 333 21.
• Telefon og chat var i 2015 åpen
mandag–fredag kl. 14–20 (også
på helligdager).
• Fra 4. januar 2016 er åpningstidene utvidet til kl. 22.

• 1722 innlegg på forum
• 495 besvarte spørsmål på nettsiden

ÅPNINGSTIDER

Jeg har jobbet i Røde Kors på Ressurssenter for ungdom
i ett og et halvt år nå, og tenkte det var på tide med en
forandring og nye utfordringer. Jeg har lenge ønsket å
jobbe i en samtaletjeneste for barn og unge, og kastet
meg ut i det da jeg så muligheten. I Kors på halsen
kommer du i en svært nær kontakt med barn og unge,
og du føler du virkelig bidrar med noe godt. Jeg trives veldig
godt, med kjempegode kollegaer, godt miljø og givende samtaler. Det er
også veldig behagelig at det er helt anonymt, så jeg slipper å finne frem
pentøyet og leppestiften!

• Mail besvares innen 48–72 timer.
• På forum kan ungdom støtte
hverandre. Alle svar godkjennes
og publiseres innen 24 timer.
• Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, og Kors på halsen
utvider åpningstidene ved
spesielle behov.

RAMMER FOR VÅRT ARBEID
• Vi som svarer og de som kontakter
oss er anonyme.
• Vi er trygge, ansvarlige voksne.
• Vi er ikke terapeuter, eksperter,
oppdragere eller kompiser.
• Vi formidler ikke private, religiøse
eller politiske syn.
• Barna snakker med Kors på halsen
som tjeneste, ikke med én bestemt
frivillig.
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7

MED 150-ÅRSJUBILANT PÅ KIDS EXPO!

VÅRT VERDIGRUNNLAG

I 2015 feiret Norges Røde Kors 150 år. Siden 1865 har organisasjonen vært til stede i lokalsamfunnet for
å dekke humanitære behov gjennom frivillig innsats. Og fjoråret var intet unntak. Gjennom 150 små og
store tips til hva man kan gjøre for sine medmennesker, ønsket Røde Kors å mobilisere alle til å skape et
litt varmere samfunn.

Kors på halsen omfattes av Røde Kors’ verdigrunnlag, som innebærer medmenneskelighet overfor alle
mennesker uansett bakgrunn. Dette er formulert som sju prinsipper som gjelder for alle Røde Korsforeninger over hele verden. Henry, som var med oss på Kids Expo, har tolket prinsippene slik at alle skal
forstå hva de betyr:

Hei jeg heter HENRY og jeg vil fortelle deg litt
om Røde Kors. Vi har 7 prinsipper som forteller
oss hvordan vi skal være i Røde Kors.

Entusiaster fra Brikkelauget hjalp oss med
å bygge to fantastiske logoer i LEGO.

HUMANITET betyr at vi alltid
skal være snille mot alle andre.

NØYTRALITET betyr at vi
aldri tar parti i konflikter, vi
behandler alle likt.

Henry skader seg rett som det er – han får brannsår, ramler av sykkelen og kutter seg i
fingeren. Men heldigvis har han nok av gode hjelpere på førstehjelpskurs for barna!

Pippi fikk hjelp av Henry da hun besvimte
på scenen, og de ble gode venner etterpå!

I november var Kors på halsens bidrag
til 150-årsmarkeringen å invitere med
oss ulykkesfuglen Henry, ildsjeler fra
Barnas Røde Kors i Rælingen Røde
Kors og gode førstehjelpere fra
Akershus Røde Kors på «Kids Expo»,
landets største aktivitets- og opplevelsesmesse for barn og barnefamilier.

med hjelp fra de nyslåtte førstehjelperne
i salen, fikk de lagt Pippi i sideleie og
fikk henne til slutt på beina igjen!

FØRSTEHJELP FOR BARN
På standen til Røde Kors holdt vi førstehjelpskurs for barna inne i Henry-teltet.
Henry-dukken er en stakkars fyr som
slår seg rett som det er. Målet hans er
å lære opp barnehage- og skolebarn i
enkel førstehjelp. Hva skal du gjøre om
noen slår seg, blør masse, ramler av

sykkelen eller får et biestikk?
Jo, du skal 1) Spørre hvordan det går
og hva som har skjedd 2) Hente en
voksen 3) Hjelpe.

UPARTISKHET betyr at vi skal
hjelpe alle, uansett hvor de kommer
fra eller hva de tror på.

UAVHENGIGHET betyr at
ingen bestemmer hvem vi
skal hjelpe. Vi hjelper alle som
trenger det.

LEGO-LOGO OG LOGO-LEGO
PIPPI BESVIMTE!
På åpningsdagen ble Røde Kors’
bursdag behørig feiret fra scenen.
Rundt 150 barnehagebarn lærte om
Røde Kors’ historie, før de oppmerksomt
fulgte undervisning i førstehjelp av
Eileen og Henry. I mellomtiden kom
Pippi Langstrømpe snikende inn mellom
barna, sang for full hals og lagde
rabalder! Det ble dramatisk da Pippi
plutselig ble svimmel og besvimte. Men
heldigvis var Henry og Røde Kors der, og

Kors på halsen hadde med sitt eget
Tanketre, hvor barna hang opp lapper
som beskrev hva som gjør dem glade.
LEGO-entusiaster fra Brikkelauget og
Matija Puzar, en av kun 12 i verden som
har den offisielle tittelen «LEGO Certified
Professional», hadde laget grunnlaget
for to fantastiske Røde Kors-logoer i
LEGO som ble bygget ferdig av barna
i løpet av helgen. Deltakelsen på Kids
Expo ble en fin og verdig markering,
helt på tampen av jubileumsåret.

FRIVILLIGHET betyr at alle som vil, kan
være med og hjelpe. Det er fint og
viktig å hjelpe andre.

ENHET betyr at det bare finnes ett
Røde Kors i Norge, men vi har mange
ulike aktiviteter der menneskene bor.

UNIVERSALITET betyr at Røde Kors er
til stede over hele verden.
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EKSPERTER FORAN KAMERAET

TI TING DU IKKE VISSTE…

Kors på halsens ungdomspanel, Ekspertpanelet, er de unges talerør og gir råd om hvordan vi bør
jobbe med alt fra markedsføring til samtalemetodikk. Hensikten er at vi skal utfordres på å være en
tjeneste så nær målgruppas behov som mulig. Med et panel bestående av 18 engasjerte ungdommer,
mener vi at vi er gode på nettopp det.

I 2015 har ekspertene fortalt andre
unge om Kors på halsen. Måned
for måned gjennom hele året ble
reklamefilmene «Ti ting du ikke
visste om Kors på halsen…» spredd
i sosiale medier. Ti av ekspertene
var både manusforfattere og foran
kameraet. Målet var å formidle et
ærlig og ufiltrert budskap om hva
ekspertene tenker at andre unge
burde vite om tjenesten vår. I tillegg
fant panelet relevante saker og
artikler for ungdom, som vi postet i
sosiale medier.

Fabian lager film!

Hvert år har vi seks samlinger med Ekspertpanelet vårt. Ungdommene gjør en formidabel innsats for Kors på halsen, og til og med
ekspertene selv ble positivt overrasket da de fikk en oversikt over hva de faktisk har gjort gjennom årene!

UNGES NETTLIV I FOKUS
I 2015 jobbet ekspertene spesielt med
unges liv på nett, et felt i stadig endring
som gjør det ekstra viktig at vi holder
oss oppdatert. Gjennom to samlinger
hjalp ungdommene de frivillige med
å forstå unges nettbruk og nettvaner,
slik at de skal bli bedre på å ta i mot
samtaler fra barn og unge som trenger
å snakke om nettrelaterte gleder og
problemer.
Mer konkret har ekspertene utarbeidet
forskjellige oversikter over sosiale
medier, hvilke ord og uttrykk ungdom
bruker, en chatordliste med vanlige
forkortelser, samt en fempunktsliste om

hvordan de frivillige bør snakke med
barn og unge om opplevelser på nett.
To av ekspertene skrev en artikkel til
nettsiden vår, og panelet gav også råd og
innspill som har ført til en oppgradering
av foredraget «Livet på nett».

GIR RÅD OG TESTER OSS
Som anonyme brukere har ekspertene
jevnlig testet chat, mail og telefon og
gitt oss tilbakemelding på sine
brukeropplevelser. Tilbakemeldingene
ble samlet i en rapport, slik at våre
frivillige fikk mulighet til å lære hva de
unge mener vi gjør bra og hva som kan
forbedres.

«

Vi fikk en påminnelse 		
om hvor mye vi egentlig
bidrar til, da vi fikk en plakat
med alt Kors på halsens
Ekspertpanel har bidratt til
og fått til i løpet av de årene
det har vært. Som var en del
mer enn man kanskje hadde
sett for seg.

«Ti ting du ikke visste om Kors på
halsen #6 Frivillighet»

Theis 17 år
«...og husk at det er heeelt anonymt!»

9

BARNEKONVENSJONEN I
KORS PÅ HALSEN
Retten til å bli hørt og medvirke står helt sentralt i Kors på halsen.
Først og fremst fordi tjenesten er tuftet på artikkel 12 i Barnekonvensjonen. Men også fordi vi har innsett at for å skape en god
tjeneste for målgruppen, så er det aller viktigste å spørre dem det
faktisk gjelder.

«
Kirsten Sandberg, professor i offentlig rett
ved Universitetet i Oslo, er nordisk medlem
av FNs barnekomité.

Artikkel 12 sier at alle barn har rett til
å si sin mening og bli hørt i saker som
angår dem. Dette gir seg uttrykk i hver
eneste samtale i Kors på halsen. Hos
oss betyr det at det er barnet som
setter agenda. Vi voksne lytter, veileder
og åpner opp for å hjelpe barnet til å
reflektere og finne ut av egen situasjon.
Ekspertpanelet, fokusgrupper og
spørreundersøkelser på nettsidene
våre, er andre måter hvor ungdom får
delta, si sin mening og være med på å
påvirke tjenesten vår.
Kirsten Sandberg, professor i
offentlig rett ved Universitetet i Oslo, er
nordisk medlem av FNs barnekomité.
I fagrapporten som ble gitt ut av Kors
på halsen i 2013, skriver hun om
hvordan Kors på halsen er med på
å styrke barns rett til å bli hørt etter
Barnekonvensjonen:
«I Kors på halsen får barn og unge uttrykt
sin mening i saker som engasjerer dem

«I diskusjonsforumet
på Kors på halsens 		
nettsider får barn og unge
muligheten til å legge frem
spørsmål eller gi uttrykk for
sitt syn og få reaksjoner fra
andre unge.
		Kirsten Sandberg

og opptar dem, enten det gjelder dem
selv, andre unge eller mer generelle
spørsmål. På telefon eller internett kan
de ta opp hva de vil, alt fra rasisme og
rusmidler til familieproblemer, psykisk
helse og kjærlighet. (…) Barnet møter
en voksen som lytter og som kan gi
barnet direkte respons. (…)
I diskusjonsforumet på Kors på halsens
nettsider får barn og unge muligheten
til å legge frem spørsmål eller gi uttrykk
for sitt syn og få reaksjoner fra andre
unge.»
Gjennom forum og én-til-én-samtaler,
har Kors på halsen en unik mulighet til
å samle verdifull kunnskap om hva
barn og unge mener, tenker og føler.
Det gir oss mulighet til å være barnas
talsperson, og bringe det barna sier
videre til våre samarbeidspartnere og
gjennom uttalelser i saker og høringer
som angår barn.
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LÆRTE BARNESKOLEELEVER Å BRUKE HUE

Dikt fra
«Det kreative hjørnet»

Med en gigantisk antimobbeselfie sa over 7000 elleve- og tolvåringer nei til nettmobbing, da de var
samlet til tidenes største Bruk Hue-arrangement på Telenor Arena i oktober. Med oss på laget hadde
vi Kronprins Haakon og Isac Elliot, og Stian Blipp var konferansier.

Mange unge strever i livene sine, og
mobbing, selvskading, press, lav
selvfølelse og selvmordstanker er en
stor del av de daglige samtalene i
Kors på halsen. På nettsiden vår kan
barna støtte hverandre på forum, og
har mulighet til å uttrykke seg på andre
måter enn på mail, chat og telefon.
Men temaene vi ser i samtaler med de
voksne, går også igjen her.
Vi har valgt et dikt fra Det kreative
hjørnet, skrevet av «usynelig_vraket».

7000 elever var samlet i Telenor Arena for å se Bruk Hue. Overraskelseskonsert og
megaselfie med selveste Isac Elliot ble en topp avslutning!

Bruk Hue er Norges største skolekampanje mot digital mobbing, og er et
samarbeid mellom Telenor, Medietilsynet,
Barnevakten og Kors på halsen. Høsten
2015 var første gang Bruk Hue ble vist
for elever på 6. og 7. trinn. Kickoffen
i Telenor Arena markerte dermed
satsingen på en yngre målgruppe, hvor
målet er å jobbe enda mer effektivt
med forebygging av mobbing.
I tillegg til å arrangere en kjempemønstring i Telenor Arena, samarbeidet
gjengen i Bruk Hue enda tettere med
kommunene i 2015. Dette førte til at vi
for første gang klarte å mobilisere alle
skolene i en kommune til å få besøk av
Bruk Hue og ha et felles mobbefokus

i en måned. Tilbakemeldingene fra
Trondheim var utelukkende positive.
Mot slutten av 2015 passerte Bruk
Hue 200 000 elevbesøk siden 2009.
Det gjorde vi med et helt nytt foredrag
til barneskolen, samt et oppusset
foredrag til ungdomsskolen. I de nye
filmene får de unge se hvordan man
kan få hjelp fra Kors på halsen på chat.
Resultatene for 2015 er slående – de
ukene Bruk Hue har vært på turné, har
antall henvendelser til Kors på halsen
fra fylkene vi har besøkt doblet seg.
Det betyr at flere barn og unge fikk
kunnskapen og tryggheten de trengte
for kontakte oss når de hadde behov
for noen å snakke med.

Annsofi har vært Bruk Hue-ambassadør i
en årrekke, og fremførte sin egen sang om
netthets «Don’t slaughter me».

Fra alltid til aldri

Den jenta som alltid er der.
Hun sitter alltid der.
Bakerst i klassen.
Alltid vært der.
Første dag.
Er hun syk?
Har hun forsovet seg?
Andre dag.
Sikkert syk.
Tredje dag.
Ingen smiler.
Nå vet jeg hvor hun er.
Hun kunne bare ikke mer.

Ole Roger reiser landet rundt med Bruk
Hue-foredraget.

Hun var alltid her, nå kommer
hun aldri tilbake
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ÅRSRAPPORT 2015
Postadresse:
Kors på halsen
Oslo Røde Kors
Postboks 3 Grønland
0133 Oslo

E-post:
post.korspahalsen@rodekors.no
Sentralbord Røde Kors:
05003

KORS PÅ HALSENS HOLDNING
I Kors på halsen er målet – for både frivillige og ansatte – å være trygge voksne,
med mot og vilje til å lytte til og ta imot alt som barna forteller oss. Vi skal hjelpe
med å sortere vanskelige tanker og følelser, styrke barnas handlekraft og bidra til
håp for fremtiden.

SLIK ØNSKER VI Å MØTE BARNA SOM KONTAKTER OSS:
Jeg har lyst til å prate med deg
Jeg har tid til å lytte til deg
Jeg tar deg på alvor
Jeg tåler å møte følelsene dine
Jeg tåler å dele din smerte
Jeg tror du kommer til å klare deg
Jeg er ikke forutinntatt
Jeg er undrende og nysgjerrig,
og gir ikke råd før du ber meg om det
Jeg møter deg med respekt,
uten å dømme eller stille diagnose
Du skal vite at jeg vil deg vel

