
 

 

 
Vilkår for samarbeid mellom livsgledeskoler og  

Stiftelsen Livsglede for Eldre 
 

1. Om Stiftelsen Livsglede for Eldre 

Stiftelsen Livsglede for Eldre (stiftelsen) er en ideell folkehelseorganisasjon som arbeider for at alle 

eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi stimulere sosiale, 

åndelige og kulturelle behov for den enkelte. Stiftelsen jobber etter verdiene glede, trygghet, 

engasjement og lagspill. Stiftelsen er religiøst og politisk uavhengig. 
 

2. Om vilkårene 

Vilkårene regulerer samarbeidet mellom stiftelsen og skolen. Ved å godta disse vilkårene 

er skolen forpliktet til å jobbe etter stiftelsens formål og verdier ved å bidra til økt livsglede for eldre i 

nærmiljøet. Vilkårene skal legge til rette for et godt samarbeid.   
 

3. Stiftelsens forpliktelser 

Stiftelsen skal:   
• bidra med oppstartspakke (gule t-skjorter og veileder)  

• gi tilgang til verktøy og inspirasjon som kan være nyttig i livsgledearbeidet  

• være tilgjengelig for veiledning ved behov  

 

4. Skolens forpliktelser 

Skolen skal:  
• opprette kontakt og inngå avtale med sykehjem, omsorgsbolig eller andre 

eldreinstitusjoner i nærmiljøet. 

• gjennomføre livsgledeaktiviteter sammen med eldre i nærmiljøet  

• benytte de gule t-skjortene i forbindelse med livsgledeaktiviteter. De gule t-skjortene er 
stiftelsens eie, og skal ikke brukes ved andre anledninger enn livsgledeaktiviteter. Skolen 

har ansvar for bruk og oppbevaring av t-skjortene. 

• bruke stiftelsens logo og profil i tråd med stiftelsens profilhåndbok  

• svare på en årlig brukerundersøkelse fra stiftelsen  

• sørge for samtykke av alle involverte før publisering av bilder  

 

  



5. Bruk og lagring av data 
Så lenge skolen er registrert som livsgledeskole, har stiftelsen tillatelse til å lagre kontaktinformasjon 
til relevante kontaktpersoner blant ansatte på skolen. Kontaktinformasjonen lagres i stiftelsens CRM-

system, og vil brukes for å kunne gi skolen nyttig informasjon om livsgledearbeidet.   

  

Stiftelsen sender ut en kortfattet, årlig brukerundersøkelse til livsgledeskoler. Undersøkelsene brukes 

for å videreutvikle og forbedre tilbudet fra stiftelsen, og inneholder ikke sensitive 

personopplysninger. All data fra undersøkelsen eies og kan brukes anonymt av stiftelsen.  

 

6. Media 

Skolen har ansvaret for mediearbeid knyttet til egne aktiviteter og uttaler seg kun om disse. Spørsmål 
vedrørende stiftelsens virksomhet skal besvares av ansatte i stiftelsen.  

  

Skolen oppfordres til å sende stiftelsen bilder og tekst fra arrangementer for publisering på 

livsgledeforeldre.no, livsgledeskole.no og sosiale medier.  

 

7. Opphør  

Dersom skolen ønsker å avregistrere seg som livsgledeskole, må skolen samle inn de gule t-skjortene 

og sende dette til stiftelsen for skolens regning. Stiftelsen sørger for at t-skjortene sendes videre til 

tekstilgjenvinning.  

 


