
«Før turte jeg ikke prate med noen, men da MOT kom ble det fint. Nå tør jeg prate 
med alle sammen». Dette skriver en tidligere tiendeklassing ved Holmlia skole i Oslo som 
i løpet av tre år har hatt jevne besøk av representanter fra stiftelsen MOT i klassen. «Jeg har 

funnet ut av hva som er meg», skriver en annen i sitt evalueringsbrev til MOTs representanter. 
En tredje forteller at han eller hun er stolt over å ha klart å snu ryggen til et kriminelt miljø. 

Catherine Lemaréchal og Sandra Tollefsen er blant de mange i MOT-apparatet som jobber 
med å gi ungdom mot: Mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei.

TeksT: MARTE VEIMO FoTo: MARTE VEIMO Og MOT   
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Mot på timeplanen

INSPIRERENDE FOR ALLE: – Alle snakker om at de gleder seg til MOT-timene, hevder elev Tora Portvik. 
Gleder seg til timene gjør også MOT-informatørene Sandra Tollefsen  (t.v.) og Catherine Lemaréchal.
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Om drømmer
– Dette møtet handler om drømmer.
Catherine og Sandra ser ut over niendeklassen som har plassert seg i 
hestesko på Holmlia skole. Loppene ser ut til å ha lagt seg hos 14-åringene. 
De følger forventningsfullt med på hva de to voksne kvinnene har på planen 
for denne skoletimen.
– Det skal handle om å drømme, om å gripe sjansen der og da, og om å 
oppfylle dem, sier damene i sorte T-skjorter med MOT trykket i rødt.
– Tenk for eksempel på de som startet MOT. De fikk oppfylt sin drøm. Tenk på 
hva MOT har blitt, sier Sandra.

Varmere oppvekstmiljø
Spiren til MOT ble satt i kjølvannet av OL på Lillehammer. Initiativtakere 
var skøyteløperne Johann Olav Koss og Atle Vårvik. I 1997 ble MOT offisielt 
stiftet med den visjon å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø. Målet 
er robuste ungdommer som tar bevisste valg og tør tro på egne krefter.

Catherine og Sandra er to av over to tusen lokale medarbeidere land og 
strand rundt som jobber for dette. Den frivillige jobben deres består i stor 
grad av å lytte til de unge: Høre om deres drømmer og deres favorittfølelser. 
Gjennom møter skal ungdommene utstyres med mentale verktøy, slik at de 
kan gi positiv energi til seg selv og sine omgivelser. Catherine og Sandras 
arena er Holmlia skole i Oslo. Her følger de en klasse i løpet av tre år på un-
gdomsskoletrinnet, med totalt 15 besøk. Tema og ramme for hver samling 

er lagt opp etter MOTs egen kjøreplan. I niendeklasse er fokuset blant annet 
altså på drømmer. Ungdommene skal stimuleres til å sette seg mål.

Øvelser
– Aller først skal vi gjøre en øvelse som viser hvor viktig det er å ha men-
nesker som man stoler på rundt seg, forklarer informatørene. For nesten like 
viktig som det er å drømme, er det å vite at man har folk rundt seg som stiller 
opp for en. Ikke minst er dette viktig for at drømmer skal kunne oppfylles.
Ti elever melder seg frivillig, uten å vite hva de skal. En av dem, Tora, får 
beskjed om å gå opp på en stol og stille seg med ryggen mot. Det går et 
lite  gisp gjennom alle da de skjønner hva hun skal: Lene seg tilbake og falle 
ned fra stolen. Om de andre ikke holder tett sammen, vil Tora deise rett ned 
i det harde gulvet.
– En, to, tre! Tora faller. Og lander mykt i armene til klassekameratene som 
har dannet en sterk  lenke med sine armer. 

En uvanlig drøm
På tavla tegner Catherine tre stjerner og en ungdom som står og ser opp 
mot dem. 
– Tenk igjennom dette. Hvem er dine ledestjerner? Det kan være både am-
bisjoner, drømmer eller rollemodeller, forklarer hun.
Alle skriver ned tre av sine drømmer på et ark, og leser opp etter tur. Yrkes-
mål og familie er blant det som går igjen.
Ytterst i hesteskoen sitter Liv Arnesen og lytter. Hun hadde også en drøm.  

godt liv

EgEn filOsOfi:

«Mot er den viktigste egenskapen et menneske har», 
er en av grunnantakelsene i MOTs filosofi.

Filosofien MOT har utviklet skal hjelpe ungdom til å bli 
bevisste, modige og å kunne se seg selv i en større sam-
menheng. Mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei 
er MOTs grunnverdier.
 

MOT-fakTa:
n  Siden 1997 har ca 220.000 ungdommer opplevd MOTs
  programmer.
n  Siden 1997 har MOT bevisstgjort og styrket motet til
  minst 135.000 ungdommer.
n  MOT har over 2000 lokale medarbeidere i Norge (MOT-
 informatører, MOTivatører og Ungdom Med MOT). 
n  Siden 1997 har MOT-medarbeidere lyttet til ca.
 490.000 drømmer og favorittfølelser - gjennom nær- 
 het og øyenkontakt med ungdom. 
n  MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere. Initiativ-
 takere var skøyteløperne Johann Olav Koss og Atle 
  Vårvik. MOT ble stiftet under VM på ski 22. februar 1997 
 på Tollbua i Trondheim.
n  MOT finansieres av stat, kommuner, skoler, stiftelser og 
 næringsliv.

Kilde: www.mot.no

 

ROBUST UNGDOM: Målet til MOT-bevegelsen er robuste ungdom-
mer som tar bevisste valg og tør tro på egne krefter.
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En drøm som var ganske annerledes. 
– Jeg drømte om å gå på ski til Sydpolen, forteller hun til klassen. MOT-infor-
matørene har nemlig fått med seg den kjente eventyreren og polfareren for 
å snakke om sine drømmer.
– Jeg fikk den drømmen etter å ha lest boka om Roald Amundsens første tur 
dit, sier hun. Og forteller at om det er en litt uvanlig drøm i dag, så var det en 
nesten uhørt drøm den gangen hun var ung.
– Venninnene mine drømte om stort hus, kjekk mann og bil. De kalte meg 
gal, dum og idiot. De mente at drømmen min i beste fall var en guttedrøm, 
sier Liv Arnesen.

– Det umulige er mulig
Den manglende entusiasmen gjorde at det skulle gå mange, mange år før 
hun fortalte noen om drømmen sin igjen. Men det  betydde ikke at den var 
lagt død. 41 år senere la hun i vei mot det store målet. Alene på ski gjennom 
isødet.
– Underveis hendte det jeg begynte å bli sinna. Men det var det dumt å 
bruke energi på. I stedet prøvde jeg å late som at jeg gikk i et galleri med 
moderne figurer, røper polfareren om sin strategi. Etter 120 mil og 50 dager 
på ski, på selveste julaften i 1994, nådde hun det store målet og drømmen 
gikk i oppfyllelse. Hun hadde som første i hele verden bevist det: Også kvin-
ner kan gå alene på ski til Sydpolen. Erfaringene fra denne og andre ek-
spedisjoner hun har gjort, bruker hun til å lære andre om motivasjon og 
mestring. Ikke fordi alle skal til Sydpolen. 
– Overalt er det viktig å få folk til å se at det umulige er mulig. Og det er viktig 
å skape andre rollemodeller. Mange steder i verden er det svært spesielt at 
kvinner gjør det jeg gjør. Det hender jeg får spørsmål om jeg får lov av man-
nen min, forteller Liv Arnesen.

Drømmefond
Den innholdsrike skoletimen er fremdeles ikke over. Hvert år får nemlig 
niendeklassinger landet over mulighet til å søke om støtte til å realisere en 
drøm hos MOTs eget drømmefond. Fondet ble etablert av en annen mål-
bevisst nordmann med ski på beina: Andreas Ebbesen. Han gjennomførte 

sin drøm om å gå Grønland på tvers på ski. Det mest bemerkelsesverdige er 
at da han gjorde dette i 2003 var han bare 13 år gammel. I den forbindelse 
samlet han samtidig inn 75.000 kroner som utgjorde startkapitalen i fondet.
– Nå skal dere få legge inn en søknad hos Drømmefondet, forteller Sandra. 
Elevene får noen minutter til å skrive en søknad hvor de forteller om en 
drøm de gjerne skulle ha realisert.

– Bedre selvtillit
Når drømmesøknadene er skrevet og levert er timen over. Elevene går til 
friminutt før vanlig skole venter.
– Dette er morsomt! Vi lærer mye, samtidig som det er gøy. Det er jo ikke 
vanlig undervisning, sier Tora Portvik. Eleven mener at MOT-prosjektet i sko-
len fører til en bedre skolehverdag for mange.
– Jeg tror mange får bedre selvtillit og lærer å ta egne valg og å stå for det de 
mener. Alle snakker om at de gleder seg til MOT-timene, hevder 14-åringen.
– Hva lærte du i dag?
– At det er viktig å stole på folk, sier Tora som startet timen med å falle bako-
ver fra en stol – og ble tatt imot av gode medelever.

Bli sett og verdsatt
– Det er inspirerende å se effekten positiv oppmerksomhet har på ungdom. 
Vi ser dem, og snakker med dem, ikke til dem, sier Catherine Lemaréchal. 
Den frivillige MOT-informatøren jobber vanligvis med kommunikasjon for 
kunder innen næringslivet, og mener det er lett å trekke paralleller mellom 
å lykkes i næringslivet og å bli trygg på sin egen identitet. 
– Det handler om det samme: Å bli sett og bli verdsatt. Det tvinger frem 
det beste i en. Når vi setter fokus på det som er bra, så forsterker vi det. 
Det gjelder både i næringsliv og blant ungdommen, mener Catherine. Hun 
mener det også som MOT-informatør er mulig å se konkrete resultater av 
jobben hun gjør. Effekten kan blant annet måles etter hvilken grad elevene 
føler seg verdsatt.
– Vi gjør en øvelse i åttendeklasse hvor vi spør i hvor stor grad elevene føler 
seg verdsatt. Vi spør om det samme i tiende, og ser en klar økning. Det er 
utrolig inspirerende!

- HVis Hun kan, så...
«Hvis hun kan gjøre det, så kan jeg også». Denne teorien 
brukes aktivt i MOT, blant annet ved at kjente personer 
som har lyktes stiller opp som MOT-ambassadører. Blant 
ambassadørene er blant andre toppidrettsutøverne  
Aksel Lund Svindal, Morten Gamst Pedersen, Alexander 
Tetty og artister som Marion Ravn og Tone Damli Aaberge.
Kilde: www.mot.no

MOTinfOrMaTØr – nOE fOr DEg?
Rekruttering av de riktige menneskene er det viktigste 
MOT gjør, og suksessfaktor nr. 1, står det i Håndbok for 
MOTs medarbeidere. Aktuelle kandidater skal før de blir 
rekruttert til MOT oppleves som rause, interesserte, mål-
bevisste, oppriktige, mulighetsfokuserte og ungdom-
melige. Er dette deg? Ta kontakt med MOT for å vite 
mer. Alle MOT-informatører får en tredagers skolering før  
oppstart, samt jevnlig påfyll i form av etterutdanning og 
distriktssamlinger.

«Jeg tror mange  
får bedre selvtillit  
og lærer å ta egne 
valg og å stå for 
det de mener.» 
Tora, 14

Gjestfridom i meir enn hundre år!

Fretheim Hotel var på slutten av 1800-talet ein storgard som husa 
rike lordar som kom for å fiske laks i Flåmselva og nyte den vakre 
naturen.

Historiefortelinga har no fått sin verdige plass, og ved å synleggjere 
korleis det var her ein gong, kan gjestene sleppe fantasien og drau-
mane laus.

Den  historiske delen av hotellet er no restaurert med vakre detaljar. 
Peisar og antikke møblar i vakre stover, Sivlebiblioteket og histor-
iske rom, for ikkje å gløyme den gjenskapte tårnsuiten frå 1926 som 
no er satt i stand med atmosfære frå ei svunnen stordomstid. Med ei 
stor himmelseng og fjord- og fjellutsikt blir eit opphald her ei unik  
oppleving. Spør etter historiske rom når du bestiller opphald.

Å holde i hevd mattradisjonane er ei stor og sann glede. Hotellet  
speler på lag med dei lokale produsentane og ynskjer nisjeprodukt 
av høg kvalitet velkomen. Det Bevisste Kjøkken® er namnet på 
matfilosofien, med naturlege råvarer og produkt som varemerke.

Frå 23.-25. april er det Kulturhelg på Fretheim Hotel. Eit av 
høgdepunkta er Sivleforestilling med Jon Eikemo. Helgepakke inkl. 
rom, frukost, middag og Jon Eikemo sin forestilling kr 2195,- pr 
pers i dobbeltrom.

Velkomen til fretheim – eit grønt og historiske hotell 
midt i hjarte av fjord noreg!

mail@fretheim-hotel.no • www.fretheim-hotel.no
Pb 63, 5742 flåm • tlf  57 63 63 00
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MOT-AMBASSADØR: Morten Gamst Pedersen.


