
MO-LA STIFTELSEN

Dette er MOLA
Meningsfull Oppvekst i Laksevåg - MOLA



FORMÅL FOR STIFTELSEN: 

Arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og unge  
 i Laksevåg bydel.

Ved hjelp av konkrete tiltak å fremme godt tverretatlig  
 samarbeid i bydelen, og fremme samarbeid mellom  

 offentlige etater (stat – kommune), næringslivet og 3. sektor.

Forsøke å skaffe tilveie attraktivt utstyr som kan stilles til  
 disposisjon for lag og foreninger og andre, som arbeider  

 for barn og unge.

Overføre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i stiftelsen  
 til andre.

BAKGRUNN: 

Samarbeidet kom i gang I 1992, men Mola ble første gang 
offisielt registrert som stiftelse  22. januar 1996.

Molostiftelsen startet opp I 1992 som Molo (Meningsfull  
oppvekst i Loddefjord) 

Molo ble etablert med ønske om å gjøre  Loddefjord- 
området til byens beste oppvekstbydel for barn og unge.  
Sammen med næringsliv, borettslag, idrettslag og  
foreninger stilte alle de kommunale etater i Loddefjord og 
politiet seg bak da MOLO ble stiftet.

Fra MOLO til MOLA

Da parlamentarismen ble innført i Bergen kommune,  
medførte også dette endringer for Molostiftelsen. Resten av  
Laksevåg ville være med, og resultatet var navneendringen  
fra MOLO til MOLA ( Meningsfull oppvekst i Laksevåg). 

Meningsfull Oppvekst i Laksevåg 

MOLA   

NOEN AV VÅRE AKTIVITETER 

«Krimfri Påske» er et tverretatlig prosjekt for å gjøre Laksevåg 
bydel tryggere for beboerne ved å redusere mulighetene for 
boliginnbrudd i påsken. Prosjektet er et samarbeid mellom 
Bergen Vest politistasjon, Molastiftelsen, Militærpolitiet på 
Haakonsvern, Hordaland sivilforsvars forening, frivillige lag og 
organisasjoner. Prosjektet ble startet opp i 1995.

«Sommer i Bergen Vest» Aktivitetstilbudene er gitt i samarbeid 
med Bergen Vest politistasjon, Fyllingsdalen og Laksevåg kultur-
kontor, PPT og Barnevernet i Laksevåg, Håkonsvern, Vestkanten og 
Lionsklubbene Bergen Vest og Laksevåg.

I «Sommer i Bergen Vest» arrangeres det ulike kurs i musikk, 
dans, lyd- og filmproduksjon, familiedag, dagsturer og  
«Ungdomsleir på Tråastølen».

Molastiftelsen er initiativtaker og pådriver for «Sommer i  
Bergen Vest». Kulturkontoret har hovedansvaret for  
koordinering og gjennomføring.

«Molaseminar» Lensmannen i Laksevåg tok initiativ til et 
seminar som samlet samarbeidspartnere i bydelen til et seminar 
i Hardanger i 1988. Dette var kjent som Lensmannsseminaret.

I 1992, ved etableringen av Molostiftelsen, fikk seminaret navnet 
Moloseminaret, med politiet som teknisk arrangør. 

Molaseminaret har siden vært arrangert hvert år med god  
tverrfaglig deltagelse.

MOLA er en tverretatlig stiftelse som arbeider for å bedre oppvekstvilkårene 

for barn og unge i Laksevåg bydel.



Prosjekt:
Cope er et foreldreveiledningskurs som Mola gjennom-
førte i 2009-2011. Prosjektet videreføres nå av Bergen 
kommune.

Kjernegruppeprosjektet En kjernegruppe er et  
«tverretatlig oppfølgingsteam» for risikoutsatt ungdom og 
ungdom som sliter med å finne seg tilrette på skolen og 
i samfunnet. Målet med kjernegruppene er å bidra til en 
positiv utvikling for den enkelte ungdom gjennom tverr- 
faglig samarbeid. Etter evaluering av prosjektperioden fra 
2011 til 2013, ble prosjektet avsluttet og er nå lagt inn som 
metode i det tverrfaglige samarbeidet.

Åpent Hus - Elvetun Stiftelsen har utarbeidet en  
tiltaksplan for å bedre miljøet rundt ungdomslokalet  
Elvetun. Molastiftelsen er i 2015 tildelt Storbymidler i tre 
år for å videreutvikle tilbudet til barn og unge i området 
rundt Elvetun. Prosjektet er i en startfase – vi satser på 
ledere som kan bidra til en positiv utvikling av tiltaket. 

Kartlegging av ungdomsmiljø i Loddefjord
Barnevernet bestilte høsten 2012 kartlegging av  
ungdomsmiljøet i Loddefjord. Utekontaktene gjennom-
førte kartleggingen i tidsrommet 26.09 2012 - 13.03 2013 
og kom med flere konkrete forslag til tiltak. Mola hadde 
ansvar for oppfølging av planen. 
Rapporten kan leses på Bergen kommune sine hjemme-
sider : www.bergen.kommune.no 

Støtte til ulike prosjekt Molastiftelsen søker hvert år  
om støtte fra borettslag, Lions, kommune, stat og  
næringslivet. Vestkanten storsenter og OBOS-Storbergen 
er viktige støttespillere. Stiftelsen arbeider på non-profitt 
basis. 
Støtte er blant annet gitt til:
• «Sommer i Bergen Vest» 
• Nattkafédrift ved Nygård kirke. 
• Rusprosjekt ved Olsvikåsen videregående skole.
• Sommeraktiviteter støttet med midler fra «Nasjonal  
  tilskuddsordning mot barnefattigdom».
• Frivillig arbeid blant fremmedkulturell ungdom.
• Musikalfabrikken – et tilbud til ungdom å være med på    
  oppsetting av musikalforestillinger.
• Voks-prosjektet var et tilbud til ungdom som sto i fare for      
  å falle ut av videregående skole. Prosjektet var et sam- 
  arbeid med NAV og  Senter for sysselsetting. Ble avviklet   
  etter to år på grunn av manglende finansiering.

Suksesskriterier:
• Ulike aktører drar lasset sammen.
• Menneskelige relasjoner – det handler om å kjenne til   
  hverandre.
• Medlemmer i Molastyret er personer som har innflytelse  
  i bydelen – hver på sitt felt.
• MOLA samarbeider godt med prosjektmedarbeidere   
  og andre nøkkelpersoner.



Noen medspillere:

Bergen Vest
politistasjon

KONTAKT: 
Dersom du ønsker kontakt med Molastiftelsen, 

finner du kontaktinformasjon på våre hjemmesider  

www.mola-stiftelsen.no

Scann qr koden for å få mer informasjon om Molastiftelsen

Meningsfull Oppvekst i Laksevåg bydel

“Alle baksider
   har en forside”

OPPLEVELSER PÅ KJØPET

Suksesskriterier 
Ulike aktører drar lasset sammen. 
Menneskelige relasjoner – det handler om å kjenne til hverandre. 
Medlemmer i Molastyret er personer som har innflytelse i bydelen – hver på sitt felt. 
MOLA samarbeider godt med prosjekt- medarbeidere og andre nøkkelpersoner. 
 
 
 

Kontakt 
Dersom du ønsker kontakt med Molastiftelsen, finner du kontaktinformasjon 
på våre hjemmesider : www.mola-stiftelsen.no 

 

 
Scann qr koden for å få mer informasjon om Molastiftelsen.  


