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Kjære MOT-entusiast 

Her er noen magiske øyeblikk i første halvår 2014 

 

Tidenes høyeste score på effekt. 
Året startet med knall da vi i januar kunne offentliggjøre den årlige undersøkelsen vi gjør i desember. MOT hadde tidenes 

høyeste score på internundersøkelsen som gjøres blant 10. klassinger. Det var også rekordstor deltagelse på evalueringen. 

7.700 elever besvarte undersøkelsen. Gjennomsnittsscore på MOTs effekt var 5,60 på en skala 1 – 7. 

Åtte topplag i fotball med MOT 

Elitelag i fotball har samarbeidet med MOT siden 1997, og åtte topplag spiller i 2014 med MOT på ryggen. Det  

er 18 år på rad med MOT-logo på elitespillere. Sikkert flere som synes det er noe magisk over det.  
 

"Den beste dagen i mitt liv" 

Vegard fra Sogndal fikk sin store drøm oppfylt: http://www.mot.no/2014/04/den-beste-dagen-i-livet-mitt/ 

 

MOT i utlandet tar av 

I mars utdannet vi 22 MOT-medarbeidere i Thailand. Disse kommer fra 15 forskjellige skoler. En historisk opplevelse. Vi 

møtte dedikerte og glødende mennesker som kommer til å bli god MOT-informatører. Disse vil gjøre en stor forskjell for 

ungdoms liv i Thailand. I tillegg til skoleringen møtte vi utdanningsdirektøren i Nong Khai, og hadde viktige møter med flere 

av rektorene ved de 15 nye skolene som nå skal starte med MOT. Vi knyttet til oss viktige nøkkelpersoner i 

utdanningssystemet i Nord-Thailand. Og det blir verdifullt. Toppforankring er helt sentralt for å lykkes slik vi vil med MOTs 

forebyggende arbeid. Samlingen i Thailand har lagt til rette for at vi nå kan gå fra et MOT-prosjekt i Thailand til en MOT-

organisasjon i Thailand.  
 

 
 

MOT Danmark gjennomførte i september sin første MOT-informatør skolering. Deltakere fra ni forskjellige skoler, inkludert 

lokal Mot-ledelse på skolene, sørget for en magisk samling med engasjement og glød. MOT Danmark har to heltidsansatte, 
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og allerede MOT-ambassadører og en egen MOT-kolleksjon på plass. MOT Danmark har kommet utrolig langt på kort tid, 

og vi gleder oss til å se fortsettelsen. 

I Australia ble de første MOT-øktene gjennomført på skoler våren 2014.  

 

Mestringsreisen  

 

Mestringsreisen skal gi mestringsopplevelser til ungdom som enda ikke har tatt dørstokkmila, og skal sørge for 

mestringsopplevelser for ungdom i hele lokalsamfunnet på den lokale mestringsdagen. Denne våren har Mestringsreisen 

besøkt 25 MOT-kommuner og skoler, og hatt fantastiske resultater. 

 

MOT-turneen 

 

MOT-turneen har denne våren og seinsommeren besøkt 50 plasser for å skape magiske opplevelser, og forsterke MOTs 

arbeid lokalt. Turneen har vært fra Søgne i sør til Namsos i nord. Dette er den største turneen MOT hittil har gjennomført. 

 

 
 

"For en fantastisk dag. Dette har gitt energi til MOT-arbeidet i Farsund i minst ti år fremover" MOT-informatør Torrey 

Skeibrok i Farsund. 

 

Finans Norge ny Hovedsamarbeidspartner 

2. april signerte Finans Norge og MOT en historisk avtale. Både administrerende direktør Idar Kreutzer og styreleder Finn 

Haugan i Finans Norge har store forventninger. Og minst like store forventninger har vi i MOT til dette samarbeidet. 

Finansnæringen har en viktig samfunnsrolle og en sterk posisjon – mange steder i landet er finansbedriften en bærebjelke i 

lokalsamfunnet. At det offentlig og skolen tar ansvar for ungdoms oppvekst, er ikke nok. Lasset må dras i fellesskap, og 

næringslivet er viktig. Veldig mange finansinstitusjoner bidrar mye lokalt, og et samarbeidet vil forsterke begge parters 

innsats i ungdomsarbeidet. 



 MOT-Grunnleggerens Magiske Øyeblikk, første halvår 2014 

      
 

 

Blindern videregående skole i Oslo blir nytt nærmiljø med MOT 

I april signerte Blindern vgs avtale. 900 nye ungdommer får MOT fra høsten. 

http://www.mot.no/blindern-vgs-ny-mot-skole-2014-04/  

 

Med MOT som lederfilosofi 

For første gang i historien har fire kommuner kjørt et prosjekt der de vil implementere MOT som lederfilosofi blant 

rådmannens ledergruppe, politikerne, næringslivslederne og idrettslederne. Disse kommunene er også nå i gang med en 

helt ny MOT-pilot: "Skolen som samfunnsbygger". 
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