DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT
Statsråden

OTTATT
1 2 SEPT
2011
1 Flatanger korfttutle,

Landets kommuner

Deres ref

Vår ref

201103041-/WHE

Dato

2, 0$.2011

Kandidater til Årets forbilde 2011

Barn og unge trenger gode forbilder blant voksne. Det gjelder også for barn og unge
med innvandrerbakgrunn. Gode forbilder er en forutsetning for vellykket integrering.
Barne-,
og inkluderingsdepartementet skal i år dele ut prisen Årets forbilde
for syvende gang. Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør en særlig
innsats for barn og ungdom. Jeg inviterer med dette landets kommuner til å foreslå
kandidater til prisen i 2011.
I vedlagte notat beskrives kriteriene og fremgangsmåten for utnevning av Årets
forbilde. Jeg ber om at denne invitasjonenvidereformidles til relevante
avdelinger/personer i kommunen. Frist for innsending av forslag på kandidater er 1.
oktober 2011.
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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Vedlegg til brev av23.11
Kandidater til prisen Årets forbilde 2011 - kriterier og fremgangsmåte
Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet skal i 2011 dele ut prisen Årets
forbilde for syvende gang. Prisen går til en voksen med innvandrerbakgrunn som gjør
en særlig innsats for barn og ungdom. Vi inviterer med dette landets kommuner til å
foreslå kandidater til prisen i 2011.
Prisen vil bli utdelt av barne-, likestillings-og inkluderingsminister Audun Lysbakken.
En egen jury vurderer kandidatene og avgjøre hvem som blir Årets forbilde. Barne-,
likestillings-og inkluderingsdepartementet er sekretariat for juryen. Juryen ønsker
forslag på personer som setter barn og ungdom i fokus. Kandidatene kan arbeide med
eller gjøre en frivilliginnsats på ulike felter som for eksempel: sosial- eller
fritidsområdet, innen utdanning og kvalifisering eller bistå ungdom tll å komme inn på
arbeidsmarkedet. Juryen ser etter ildsjeler som:
• er gode rollemodeller
• nyter respekt blant barn og unge
• fremmer likestilling og motarbeider diskriminering på grunnlag av bl.a. kjønn,
seksuell orientering, funksjonshemming og etnisitet
• legger vekti5å dialog og kontakt mellom generasjonene
Forslag på kandidater til prisen må være skriftlig og inneholde:
• Kandidatens navn, postadresse, telefonnummer og e-post adresse
• Beskrivelse av kandidatens arbeid. Dersom vedkommende er ansatt i offentlig
virksomhet, er det viktig at du beskriver kandidatens innsats utover vanlig
arbeidstid/kandidatens frivilligeinnsats
• Begrunne hvorfor kandidaten bør få prisen
• Ditt eget navn, postadresse, telefonnummer og e-post adresse til to personer
som juryen kan kontakte for å få bekreftet kandidatens kvaliteter
Forslaget bør ikke være for langt (mellom to og fire sider).
Vi ber om at denne invitasjonen viderefonnidles til relevante avdelinger/personer i
kommunen. Det oppfordres til å legge ut denne informasjonen på kommunens egne
nettsider, evt. facebooksider. Frist for innsending av forslag på kandidater er 1.
oktober 2011.
Kontaktpersoner i Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet er: Wenche
Hellerud (tlf.22 24 26 09) e-post:whe@bld.de .no og Per Aubrey B. Tenden (tif. 22 24
22 03) e-post: at(L)bld.de .no

