
 

Barselskafé 
 

Hovedpoenget med barselscafé, er å samle foreldre som er i permisjon, til å diskutere politiske 

spørsmål som angår dem og deres barn, i en hyggelig og uformell setting. Det er en god mulighet for 

å nå ut til nye medlemmer og nysgjerrige ikke-medlemmer, samt spre SVs politikk utover ordinære 

medlemsmøter. Ofte avholdes politiske møter på ettermiddag- eller kveldstid, som kan være 

utfordrende å delta på dersom man har småbarn hjemme. Barselskafé kan være en anledning for 

personer med småbarn til å møtes på et tidspunkt og sted som er forenlig med det å ha småbarn. 

 

Tema for møtet 

Temaer som kan tas opp under barselskaféen kan for eksempel være barnehageplass og avstand til 

barnehagen, fordeling av foreldrepermisjon, gratis skolemat, lokale fødetilbud, barnetrygd, 

sekstimersdagen. Temaet må være noe som opptar deltakerne og gjerne er aktuelt i lokalmiljøet og 

angår folk med barn. 

 

Lokale 

Velg helst et lokale som folk er vant til å gå på fra før, f.eks. en kafé, et kulturhus eller bibliotek. For 

barselskafé er det lurt å velge et sted som har plass til barnevogner enten i eller på utsiden av lokalet.  

Velg også gjerne et sted som har gode stoler. Det vil gjøre det mer komfortabelt for høygravide og 

foreldre som kanskje blir sittende med et barn på fanget under arrangementet. Det er lurt å finne et 

sted som ikke har et høyt støynivå.  

Alle SVs arrangementer skal, så langt det lar seg gjøre, arrangeres på steder med universell utforming 

og som er omfattet av tariffavtale.  

 

Samarbeidspartnere 

Det kan være en fordel å avholde arrangementet med en samarbeidspartner slik at man kan knytte 

kontakter og få flere til å mobilisere. Eksempler på samarbeidspartner er: LO, Sanitetskvinnene, 

Frivillighetssentraler, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Redd barna, Utdanningsforbundet, 

Jordmorforeningen, lokale helsestasjon, Bunadsgeriljaen, osv. Det kan være utfordrende å finne en 

samarbeidspartner fordi de ikke vil koble seg til et politisk parti. Men det finnes ulike nivå på 

samarbeidet; det beste er om de er med og arrangerer og står offisielt som partner, men det kan 

også være at en fra organisasjonen f.eks. holder et kort innlegg og at de er med på å invitere til 

arrangementet.  

 

Ofte kan det være lurt å alliere seg med en lokale kjenning som f.eks. kan holde et innlegg eller delta 

i en samtale om temaet. Det må være en talefør og energirik person. Det er mye viktigere enn at hen 

representerer «riktig» organisasjon. Det beste er en lokal kjent person. Vi ser at det har mobilisert i 

seg selv med en noe kjent skuespiller/historieforteller/forfattere osv, mer enn representanter fra 

organisasjoner. Det er bedre å bestille spørsmål fra sistnevnte, som de kan stille etter innlegg på 



 

vegne av sin organisasjon. Sett opp en liste med kjente som dere vil spørre og spør 

så kjapt som mulig. De er frie til å snakke om det de ønsker innenfor temaet. 

 

Eksempel på kjøreplan 

 Kl.11.00: Velkommen ved møteleder 

 Kl.11.05: En lokal kjenning holder en innledning om temae(ene) som tas opp. Kan også være 

en subjektiv fortelling/historie om ulikhet lokalt. Evt. en representant for en organisasjon. 

 Kl.11.25: Sofasamtale som ledes av møteleder med to til tre gjester som kan diskutere 

utfordringer og løsninger omkring temaene som tas opp. 

 Kl.12.00: Åpne for spørsmål fra publikum 

 Kl.12.20: Slutt 

 

Servering 

Dersom arrangementet ikke avholdes på et sted som har servering av mat eller drikke kan lokallaget 

vurdere om de ønsker å ordne med servering. Hvis lokallaget har midler tilgjengelig går det an å 

bestille servering. Eventuelt kan frivillige fra lokallaget bidra ved at et par stykker baker noe og tar 

med kaffe på en stor termos til gjestene.    

 

Forslag til huskeliste og ansvarsfordeling 

 Booke lokale 

 Invitere gjester  

 Finne en arrangementsvert som sørger for å holde kjøreplanen 

 Lage plakat eller løpeseddel for arrangementet og distribuere disse 

 Lage Facebook-arrangement 

 Kontakt med fylkessekretær eller sentralt for bistand (f.eks. med utforming av plakat og 

Facebook-banner) 

 Evt. ordne med mat og drikke 

 Ansvar for å ordne med SV-materiale til arrangementet for å vise at det er et SV-arrangement 

(f.eks. roll-up, beachflagg, plakat) 

 Trenger lokallaget midler for å kunne gjennomføre arrangementet, kan det søkes om midler 

fra Organisasjonsfondet  

https://www.sv.no/sok-organisasjonsfondet/

