
 MOT-Originalens magiske øyeblikk i 2015 og 2016 

 

Kjære Ildsjel med MOT 

Godt nyttår! 

Gratulerer med innsatsen, utviklingen og resultatene i 2015 og 2016.  

Her er 12 magiske øyeblikk fra disse to årene: 

 

1_MOT-løftet 2017                 

I 2015 og 2016 har det vært jobbet intenst med tidenes MOT-oppgradering. Det er de to råeste utviklingsårene MOT har 
hatt med unntak av MOTs start. På MOTs 20 årsdag, 22. februar 2017, rulles MOT-løftet 2017 offisielt ut. Kort oppsummert 
består MOT-løftet 2017 av forenkling, forsterkning og rendyrking. Konsentrasjon og fokus forsterkes. Det settes inn enda 
større kraft på det viktigste av det viktige. 

MOT-løftet 2017 ruster MOT for fremtiden og vil styrke en global og felles forståelse for hvor viktig det er å utvikle robust 
ungdom, som inkluderer alle. MOT er på vei inn i en helt ny periode, og har et potensiale til å bli en inspirerende ungdoms- 
og samfunnsbygger i hele verden. Mer informasjon om MOT-løftet 2017 ligger som vedlegg til dette nyhetsbrevet. 
   

 

2_MOT Thailand stiftet        

17. april 2015 ble MOT Thailand stiftet. Det var en magisk opplevelse i Nongkhai. Thailand er det fjerde MOT-landet som 
stifter egen organisasjon. Motivasjonen er enkel: Utvikle ROBUST UNGDOM, som inkluderer alle. 

      

 

3_MOT Norge: Tidenes beste resultat – Rekordhøy effekt         

2016 startet magisk!  

I januar kunne Marte, Leder MOT Norge, vise frem dokumenterte resultater fra MOT-undersøkelsen 2015 som ble gjort 
blant 10. klassinger. 8.478 elever besvarte undersøkelsen (en økning på 6 % fra året før). 

Undersøkelsen måler bl.a.: «MOT har gjort at jeg er blitt flinkere til å bry meg om andre», «MOT bidrar til klassemiljø der 
forskjeller aksepteres», «MOT hjelper meg til å ta bevisste valg», «MOT har gjort det lettere for meg å si nei». 

Gjennomsnittsscore på MOTs effekt var rekordhøye 5,70 på en skala 1 – 7. Resultatet var også høyt de to foregående 
årene (5,60 og 5,59), og når MOT Norge ytterligere hevet seg er det imponerende. Gratulerer så mye til MOT Norge og 
MOTs lokale medarbeidere som skaper opplevelse gjennom sin væremåte og som gjennomfører MOT-programmet Robust 
ungdom på imponerende bra måte. 

MOT Norge når virkelig inn til ungdom! MOT Norge har virkelig effekt!  
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4_MOT Latvia stiftet             

1.februar 2016 ble MOT Latvia stiftet. Det var en magisk opplevelse i Riga. Latvia er det femte MOT-landet. Motivasjonen er 
enkel: Utvikle ROBUST UNGDOM, som inkluderer alle. 

     

 

5_MOT Sør-Afrika: Internasjonal MOT-konferanse i Cape Town        

I mars 2016 var fem MOT-land samlet til internasjonal MOT-konferanse i Cape Town. Det var magisk å oppleve ungdom i 

Sør-Afrika fortelle om at MOT har forandret deres liv. 

   

 

6_Skolen som samfunnsbygger "erstatter" MOT-turneen og Mestringsreisen 

MOT-turneen og Mestringsreisen hadde sine siste år i 2015 og 2016. Se vedlegg for mer informasjon. 

MOT-turneen besøkte i 2015 og 2016 nærmere 100 steder, og over 40.000 ungdommer fikk oppleve MOT-turneen disse to 

årene. MOT-turnéen har i sju år vært en samfunnsbyggende turné som har reist rundt til skoler og kommuner. 

Mestringsreisen har i 2015 og 2016 besøkt mer enn 60 steder, og over 20.000 ungdommer har fått oppleve og deltatt på 

show og aktiviteter med mestring i fokus. Mestringsreisen har i sine fire år utviklet ungdoms robusthet og mestringsfølelse. 

      

Skolen som samfunnsbygger vil fremover være MOT Norges store tilleggsprogram, og rulles ut offisielt globalt i 2019. 
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7_Gjensidigestiftelsen – både en gavestiftelse og inspirasjonsstiftelse  

Et av de virkelig store magiske øyeblikkene de to siste årene var telefonsamtalen med Gjensidigestiftelsen juni 2016. De 

kunne fortelle at de har tro på MOTs tilleggsprogram Skolen som samfunnsbygger, og vil støtte MOT Norge med 7,5 

millioner kroner de neste årene for at flest mulig skoler kan prioritere å implementere Skolen som samfunnsbygger. 

Skolen som samfunnsbygger kom godt i gang i 2016 og vil få full fart i 2017. Vi kan allerede nå fastslå at Skolen som 

samfunnsbygger har fått en magisk start i MOT Norge, og at dette tilleggsprogrammet blir svært viktig for både skoleledere, 

lærere, ungdom og nærmiljø/lokalsamfunn.  

 

8_Topplag med MOT – en viktig forsterker og påminnelse 

MOT-logoen er en forsterker og påminnelse på MOTs budskap mellom MOT-øktene og i ungdoms hverdag. Både i 2015 og 

2016 har 12 norske topplag i fotball vært ambassadørlag med MOT. Disse bidrar til at MOT når inn enda bedre hos ungdom 

og MOTs budskap forsterkes. Topplag har spilt med MOT på ryggen i 20 år på rad! Det er magisk!!!  

 

9_Årets Nærmiljø med MOT og Lokalsamfunn med MOT (MOT-partner) – kåringer i 2015 og 2016 

Årets Nærmiljø med MOT i 2015 ble Holte skole (Kristiansand) og i 2016 Charlottenlund ungdomsskole (Trondheim). 

Årets Lokalsamfunn med MOT, kåret i 2015, ble Fjell kommune (Hordaland) og i 2016 Aremark kommune (Østfold). 

 

   

10_Årets MOT-informatør (MOT-coach) – kåringer i 2015 og 2016 

Årets MOT-informatør/MOT-coach, som ble kåret i 2015, var Martin Vik fra Stord (Hordaland) og i 2016 Inger-Lise Granli 

Skøien fra Modum (Buskerud). Disse MOT-coachene er fantastiske rollemodeller på å nå inn til ungdom. De er mennesker 

som gløder for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle, og de gjør en utrolig viktig jobb lokalt for å skape varmere og 

tryggere samfunn. Disse menneskene skaper inspirerende og magiske opplevelser i møte med ungdom.  

http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/
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11_Anerkjennelse og tilskudd fra stat             

Den anerkjennelse og de tilskudd MOT Norge har fått fra flere departementer og direktorater i 2015 og 2016 har betydd mye 

for MOTs nivåheving det siste året. Omtrent samtlige offentlige støtteordninger har tidligere vært prosjektbaserte, avgrenset 

faglig eller sektorpolitisk. Denne marginaliseringen har medført at MOT Norge ofte har møtt stengte dører i møte med 

departementer, direktorater og tilskuddsordninger i perioden 2000-2014. De to siste årene har det skjedd en endring: MOT 

er igjen, som for 20 år siden, anerkjent av staten for sin helhetlige tilnærming og sitt fokus på å jobbe i forkant og legge ned 

den forebyggende innsatsen tidlig. Det er både betryggende og inspirerende at regjeringen nå anerkjenner den måten MOT 

mobiliserer ungdom, skole og lokalsamfunn på, og at de tydeliggjør og synliggjør sin verdsettelse gjennom anerkjennelse og 

tilskudd. Det styrker MOTs arbeid i å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Det styrker MOTs arbeid i å skape varmere 

og tryggere samfunn. Det styrker MOT som ungdoms- og samfunnsbygger. 

 

12_MOT Danmark selvstendig        

MOT Global er en styringsgruppe og et internasjonalt kraftsentrum for MOTs konsept, kompetanse, kultur, utvikling, 

fellesskap og felles forståelse, og i tillegg starthjelper til nye MOT-land de første årene. Det å være starthjelper innebærer å 

være tett på ledelsen i MOT-landene, være en sentral aktør på grunnutdanningene/skoleringene og være deltagende 

styremedlem. MOT i alle land er egne driftsorganisasjoner med egen økonomi.  

Desember 2016 hadde MOT Danmark lagt bak seg tre eventyrlige driftsår. Magisk var det derfor for Sigrun og meg 15. 

desember å delta som styremedlemmer for siste gang på styremøtet i København. "Navlestrengen" til MOT Danmark er 

kuttet. I 2017 vil MOT Danmark for første gang også gjennomføre sine grunnutdanninger/skoleringer på egen hånd.  

MOT Global sin rolle fremover blir kun å være en sparringspartner, tilrettelegger og hjelperytter for MOT Danmark. 

       

 

Det er magisk å være på dette kjempestore MOT-laget, som utvikler ROBUST UNGDOM. 

Det er magisk at MOT er en global ungdoms- og samfunnsbygger, som vokser, og har større og større effekt. 

 

Gode Ildsjeler med MOT, 

Lykke til med engasjement og innsats i jubileumsåret 2017! 

Beste hilsener fra MOT-Originalen 
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Vedlegg     MOT-løftet 2017 
 

MOT-løftet 2017 symboliserer punktum på MOTs begynnelse. 
 
Med klassekulturer, skolekulturer og lokalsamfunnskulturer der ungdom får verktøy for å gjøre seg selv robust og bli inkludert – gjennom 
å bli sett og få oppmerksomhet på en positiv måte – vil samfunn og mennesker bygges fremfor å ødelegges. Vi vil få samfunn med 
mindre hyppig mobbing og rusmisbruk, færre uten en eneste venn og styrket psykisk helse.  
 
MOTs overbevisning er at en av fremtidens viktigste nøkler til en tryggere verden er: Robust ungdom, som inkluderer alle. Vi trenger å 
skape en felles forståelse blant ledere og mennesker i hele verden for hvor viktig dette er og MOT brenner for å skape en felles 
forståelse for det. Når ledere rundt om i verden ser viktigheten av robust ungdom, som inkluderer alle, vil de etterspørre totalkonsepter 
som ivaretar dette. MOT er et slikt totalkonsept. MOT er et helhetlig lifeskills-konsept. MOT er i dag viktigere enn noen gang, og vi må 
forberede oss på en ekstrem økning i etterspørselen etter MOT i fremtiden.  
 
MOT skal være en stor samfunnsstøtte, og vil skal jobbe hardt for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Da får ungdom det enda 
bedre. Da får vi bedre skoler og lokalsamfunn. Da blir det mindre terror, massakrer og krig.  
 
MOT løfter tre hovedområder: 

 Det mest unike med MOT 

 Selvgående MOT-partnere 

 Tydelig kommunikasjon 
 
1 «Det mest unike med MOT» løftes 

a) Ungdom bruker MOT på sin måte 
b) Ildsjelene  
c) To MOT-program  
d) Tre MOT-verdier  
e) MOT-logoen  

 
a) Ungdom bruker MOT på sin måte, og opplever eierskap og glede 

- Troen på ungdom som selvbyggere rendyrkes ytterligere. MOTs økter kan sees på som en selvbyggerveiledning, men 
innsatsen gjøres av ungdommene selv imellom øktene. Vår erfaring er at ungdom elsker å være selvbyggere dersom de får 
mulighet, veiledning og verktøy. Det vi vet er at ungdom bruker MOT på sin måte, og opplever eierskap og glede. MOT er en 
annen type læring. Ungdommene former seg selv. De implementerer MOTs budskap inni seg selv. Dette styrker en 
bærekraftig langsiktighet både for ungdom i dag, senere når de blir foreldre, og for hele samfunnet vårt. Vi skaper kulturer og 
samfunn der disse menneskene bygger seg selv, de bygger miljø, de bygger samfunn og de skaper en tryggere verden.  

 
b) Ildsjelene – med passion – som skaper inspirerende og magiske opplevelser 

- Rekrutter rett-prosessen er kraftig hevet. Det blir enda mer krevende å bli en del av MOT-laget. Og når en MOT-medarbeider 
først er kommet på MOT-laget så er det nå et system og en forventning at den enkelte hever seg og kontinuerlig utvikler seg. 
Dette gjøres bl.a. gjennom enda bedre utdanning, og for en MOT-coach aller mest gjennom repetisjon. Desto flere klasser 
man har og desto mer repetisjon hver enkelt MOT-coach får på øktene i klasserommet, desto bedre blir resultatene. Det er 
som i idretten, musikken og skuespillernes verden; øving gjør mester.  
 

c) To MOT-program – i ungdomsskolen og videregående skole 
- Navnet på programmene er endret til Robust ungdom 12–16 (US) og Robust ungdom 16–25 (VGS). 
- Innholdet i begrepet «program» redefineres og skoleledelsens rolle i MOT-arbeidet forsterkes. 
- Øktene i programmet i ungdomsskole og videregående skole er kraftig videreutviklet og forsterket. Det er flere økter og 

innholdet i øktene er forsterket. Øktene henger enda mer sammen. Manus-struktur er forenklet og forsterket. Tanker bak dette 
er følgende: 

o MOT tilpasses enda mer til dagens utfordringer for ungdom og i samfunnet. Vi har et verdenssamfunn med flere og 
flere minoritetsgrupper, i mange land. Vi har et samfunn som stimulerer til sårbarhet og avhengighet av respons. I 
hele verden er det et skrikende behov etter robusthet og det å bli inkludert. 

o MOT ønsker å være enda viktigere for samfunnet fremover. 
o MOT forsterker et opplegg som hjelper ungdom til å bli enda mer robuste, og som inkluderer alle enda mer, fordi 

utenforskapets konsekvenser er så enormt store. 
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o MOT forsterker inspirerende og magiske opplevelser for ungdom i MOT-øktene. Hver enkelt økt kan sees på som en 
inspirerende film, musikal, spennende fotballkamp, teaterstykke eller show, som ungdom ikke vil dra hjem fra. Det 
skal være en opplevelse som gir ungdom uforglemmelige stunder. 

 
d) MOTs tre verdier. Enkle livsverdier, som mer enn 90 % av ungdommene som har hatt MOT på skolen kan og har et forhold til. 
 
e) MOTs logo. Forsterker og påminnelse, styrker bevissthet og mot, kvalitetsstempel, symbol som samler og et symbol som mange 

kan eie. 
 

 
2 «Selvgående MOT-partner» løftes 
MOT-partner er en skole eller en kommune som samarbeider med MOT. Selvgående MOT-partnere skapes gjennom: 

 Solid rotfeste gjennom tett oppfølging de 2-3 første år (Platon: «Begynnelsen er den viktigste delen av arbeidet») 

 Større selvstendighet – vokser videre på egen hånd gjennom gode maler og oppskrifter (fortsatt kontakt – videreutdanning, 
refleksjonssamlinger, service, men «navlestrengen» kuttes). MOT-partnere skal oppleve MOT som «A kind of magic».  
 
 

3 «Tydelig kommunikasjon» løftes 

 Supertydelig HVORFOR, HVA, HVORDAN  

 Tydelig dokumenterte resultater 

 MOT har redefinert sin «bransje»: Ungdoms- og samfunnsbygger 

 MOT er tydelig på hva som er de viktigste innsatsområdene: MOTs program i ungdomsskole og videregående skole 

 MOTs helhetlige lifeskills konsept – «Diamanten» – er tydeliggjort ytterligere 

 Begrepsapparat endret: MOT-coach, MOT-partner, Grunnutdanning, Ung MOTivator, Ung MOT-leder 

 MOT-brua er endret. MOTs byggesteiner har blitt til 7.  Består av MOTs tre verdier og fire prinsipper. Bevissthet og mot er 
mørtelen i brua 

 MOTs verdier og prinsipper er konkretisert i 24 atferdsnormer. Kan brukes som veiledning i eget liv, også som mamma/pappa, 
lærer og leder 

 Oppskrifter, veiledninger og maler er utviklet, forenklet og forsterket 

 Styringsstrukturer og organisering er tydeliggjort 
 
På MOTs 50 års dag, i 2047, vil sannsynligvis folk se tilbake og si:  
 
"Etter MOT-løftet 2017 skjedde dette: 

 MOTs vekst til nye skoler og land fikk et mye høyere tempo  

 De beste MOT-skolene ble enda bedre  

 De svakeste MOT-skolene ble løftet betydelig  

 Det var ingen «dårlige» MOT-skoler på laget mer  

 Avstanden mellom de dårligste og beste MOT-skolene ble mindre, selv om de beste ble enda bedre 

 Det ble mulig å drive MOT med lavere lokal kostnad for skoler/kommuner, og i tillegg få større effekt  
 

MOT-løftet 2017  

 frigjorde energi og styrket kvalitet slik at MOTs effekt, opplevelse og vekst økte 

 ble en viktig årsak til at MOTs helhetlige lifeskills-konsept enkelt kunne spres til nye skoler/ land 
 
MOT har i over 20 år vært i førersetet for å skape en felles forståelse rundt om i store deler av verden på at fremtidens nøkkel for en 
tryggere verden er ROBUST UNGDOM, som inkluderer alle." 
 
Robust ungdom tror på egne krefter, robust ungdom tar bevisste valg, robust ungdom tør å være seg selv, robust ungdom har ikke 
behov for å bli sett gjennom å ødelegge mennesker og samfunn. 
 
Her er et omskrevet Churchill-sitat fra undertegnede som oppsummerer hvorfor MOT: 
You ask, what is our aim? I can answer in two words: ROBUST YOUTH  
– robust youth, who include all  
– robust youth are the future’s key to a safer world  
– robust youth, however long and hard the road may be;  
because with robust youth, we get what we all wish for: A warmer and safer society. 
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Vedlegg     
 

MOT-turneen og Mestringsreisen 

 

I forbindelse med MOT-turneen og Mestringsreisen i 2015 og 2016, ble ca. 150 foredrag og ca.150 årsmøter gjennomført, i tillegg til 

hovedaktivitetene på disse turneene/besøkene. 
 
 

MOT-turneen, forsterket MOTs program/arbeid, og har i perioden 2010-2016: 

 lagt et grunnlag for at MOTs lokale medarbeidere har større effekt med sitt MOT-budskap i etterkant 

 gitt ”lønn som fortjent” til ildsjeler og lokalsamfunn som jobber for å utvikle robust ungdom 

 inspirert til utvidet aktivitet, mangfold og teamarbeid i lokalsamfunnet 

 forsterket glede og eierskap blant ungdom 

 forsterket glede og eierskap blant lokale medarbeidere og lokal ledelse, som har bidratt til styrket forankring, 

samhandling/teamarbeid og kvalitet/prestasjoner 

 skapt en arena for dialog, innspill og utvikling mellom MOT lokalt og MOT sentralt  

Fremtidens effekt av «MOT-turneen 2010-2016»: 

 En god arrangementsmal er lagt slik at skolene og lokalsamfunnene selv kan arrangere MOT-konserter, MOT-show og «MOT-

festival» med inspirasjon i MOT-turneen 2010-2016 

 En enda mer solid plattform er lagt blant skolens og kommunens ledelse i perioden 2010-2016, og denne plattformen vil 

mange av skolene og lokalsamfunnene ha glede av for all tid 

 Det at skole- og kommuneledelse har fått forsterket inspirasjon, eierskap og glede vil også nye MOT-skoler og MOT-

kommuner dra nytte av. Lidenskap og beste praksis deles.  
 
 
 

Mestringsreisen, forsterket MOTs program/arbeid, og har i perioden 2013-2016: 

 gitt ungdom mestringsfølelse 

 gitt enkeltungdommer økt selvtillit og selvrespekt gjennom mestringsopplevelser 

 styrket det lokale MOT-teamets eierskap og glede av MOT 

 styrket fellesskapsfølelse blant ungdom, men også blant lærerne  

 gitt lærerne inspirasjon og en påminnelse i viktigheten av at de kan være "den ene" for alle sine elever og gitt konkrete 

verktøy/metoder til dette. 

 

Fremtidens effekt av «Mestringsreisen 2013 - 2016»: 

 Inspirasjon til «Skolen som samfunnsbygger» 

 En god arrangementsmal er lagt slik at skolene og lokalsamfunnene selv kan arrangere «Mestringsdagen» med inspirasjon i 

Mestringsreisen 2013-2016. 

 En enda mer solid plattform er lagt blant skolens og kommunens ledelse, som vil vare i fremtiden, og smitte nye MOT-skoler 

og MOT-kommuner, både med kompetanse og passion. 

 

 

 
 


