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Hva er SMIL?
SMIL er et gratis etter-skole-tilbud for elever i 5.- 7. klasse. 
Samarbeidsprosjekt med flere aktører, bla. kommune, skole, idrettsråd. 
Idrettslag, frivillighetssentral. RIK er prosjekteier og har overordnet 
prosjektansvar.

Målsetting
Få med og aktivisere barn og unge i målgruppen som ikke er med i 
organisert idrett, spesielt dem som har følt på barnefattigdom og/eller 
utenforskap.

Målgrupper
• innvandrer bakgrunn, spesielt jenter
• vokser opp i familier med lavinntekt
• fysisk og psykisk sykdom



SMIL er et forbyggende og inkluderende prosjekt som bidrar til mestring 
og læring gjennom idrett og leksehjelp. Det gir muligheter for utprøving av 
idretter, et sunt ekstra måltid og stimulerer til økt fysisk aktivitet. 
Prosjektet er i tillegg kjønnsnøytralt 50/50. SMIL kan være med å bidra til, 
for målgruppen:

• økt trivsel i skolen
• økt fysisk form
• bedre konsentrasjonsevne
• møter nye venner
• mindre sykefravær
• bedre karakterer
• bedre folkehelse



Andre positive tilleggseffekter

• Rekruttering til idretten. Elevene finner sin idrett gjennom SMIL
• Frivillige som påtar seg et ansvar i idretten. Leksehjelp som nå 

er styreleder i Lura IL
• Mathjelpen fra frivillighetssentralen som er uføretrygdet, men 

som via SMIL har fått mulighet til å bidra med sine 
kokkekunster med alt fra hjemmelaget lapskaus til 
fullkorspizza til stor begeistring for deltakerne



Hvordan oppsto SMIL?

Inspirasjon til SMIL er hentet fra tilsvarende prosjekt kalt LIM i Bergen. SMIL ble i 2019 
startet som et testprosjekt av RIK/Folkepulsen i samarbeid med Sandnes idrettsråd, 
Sandnes kommune, Porsholen skole og Lura IL. Området Lura bydel ble valgt ut av 
kommunen basert på levekårsundersøkelser.



Hvor er SMIL?

• Lura bydel, Sandnes
o Porsholen og Lura skole
o Lura IL

• Hundvåg bydel, Stavanger
o Skeie skole
o Idrettsrådet Stavanger og Hundvåg IL

• Utvidelse 2021/2022
o Ny bydel i Sandnes
o Ny bydel i Stavanger
o Nytt prosjekt Haugesund



En SMIL dag

SMIL en dag i uken gjennom hele skole året. Elevene starter 
etter at skolen er ferdig mellom klokken kl. 13.30-14.00 hvor
den første timen går med til mat og leksehjelp. Videre går 
elevene til fysisk aktivitet den siste timen. SMIL avsluttes 
mellom 15.30-16.00.



Bilder fra Lura bydel
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