
   

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL SEMINAR OM TILGJENGELIGE 

ARRANGEMENTER 

 

Kunne du tenke deg informasjon og kunnskap om ulike barrierer man møter 

på kultur – og fritidsarrangementer hvis man har en fysisk 

funksjonsnedsettelse, og få tips og råd om hvordan man som arrangør kan 

fremme deltakelse og skape møteplasser for alle? 

 

Dato: Lørdag 22. oktober 

Klokken: 13:00 – 16:00 (Dørene åpner 12:30) 

Hvor: Tusenhjemmet kultur- og kunnskapssenter (Prinsens Gate 124, Bodø sentrum) 

Seminaret er gratis, men krever enkel påmelding gjennom dette skjemaet:  

https://forms.office.com/r/gLWmp0nLdT  

Se også vår facebook-event for mer informasjon. For spørsmål eller andre 

henvendelser kontakt prosjektleder Håkon Rossvoll, Norges Handikapforbund: 

haakon.rossvoll@nhf.no  

 

Vi i Norges Handikapforbund ønsker kultur– og fritidsarrangører og alle andre 

som på en eller annen måte tilbyr offentlige arrangementer, eller som 

interesserer seg for temaet hjertelig velkommen! 

https://bodo.kommune.no/Tusenhjemmet/
https://forms.office.com/r/gLWmp0nLdT
https://fb.me/e/2RwJYI9TN
mailto:haakon.rossvoll@nhf.no
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Bakgrunn:  

Norges Handikapforbund er en organisasjon som jobber for at mennesker med 

nedsatt funksjonsevne får de samme mulighetene som andre til å leve i tråd 

med egne ønsker, evner og interesser, og til å bidra og delta fullt ut i 

samfunnet. I begynnelsen av 2021 startet Norges Handikapforbund og Norges 

Handikapforbunds Ungdom, region Nord-Norge opp prosjektet 

«Erfaringskollektivet», støttet av Stiftelsen Dam. Prosjektet går ut på å samle 

inn og systematisere kunnskap og erfaringer knyttet til deltakelse på kultur- og 

fritidsarrangementer, og formidle dette til videre til arrangører som tilbyr 

offentlige arrangementer og som skaper møteplasser i lokalsamfunnet. 

Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til bevisstgjøring og kunnskap som gjør at 

tilgjengelighet ved arrangementer blir noe som prioriteres og vektlegges.  

Bodø er først ut! – og vi i «Erfaringskollektivet» gleder oss til å komme for å 
fortelle om prosjektet, dele erfaringer, tips og forslag til løsninger!   

Vi har tidligere lansert en digital veileder som er et resultat av gjennomgang av 
kildemateriale - og alle samtalene prosjektgruppen har hatt internt og eksternt 
gjennom prosjektforløpet. Veilederen fungerer som et supplement til 
seminarene vi i første omgang skal tilby rundt om i regionen. Vi håper den kan 
være en «hjelp på veien» for alle som arrangerer offentlige arrangementer. Alle 
skal ha muligheten til å delta på det som skjer i sitt nærmiljø!  

   

 

 

 

 

 

 

“Tilgjengelige arrangementer – En 
veileder for deg som skaper møteplasser i 
Lokalsamfunnet 

https://usercontent.one/wp/nhf.no/wp-content/uploads/2022/06/Tilgjengelige-arrangementer-En-veileder-for-deg-som-skaper-moteplasser-i-lokalsamfunnet.pdf?media=1647422183
https://usercontent.one/wp/nhf.no/wp-content/uploads/2022/06/Tilgjengelige-arrangementer-En-veileder-for-deg-som-skaper-moteplasser-i-lokalsamfunnet.pdf?media=1647422183
https://usercontent.one/wp/nhf.no/wp-content/uploads/2022/06/Tilgjengelige-arrangementer-En-veileder-for-deg-som-skaper-moteplasser-i-lokalsamfunnet.pdf?media=1647422183


 

 

 

 

 




