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Den grønne aktivitetsboksen 
en aktivitets- og konkurransepakke 

til ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter 

Oppslagshefte med komplette aktiviteter og konkurranser 
Premier? JA, selvfølgelig skal det kåres vinnere! Sjekk i 
boksen!

Skap engasjement, vekk konkurranseinstinktet, bidra til 
samhold, gjør noe gøy sammen OG finn grønnere reisevaner.. 



AKTIVITETER OG KONKURRANSER

• kan gjennomføres når dere
ønsker det

• kan gjerne spres ut over året

• HjemJobbHjem kommer
med flere konkurranser i
2021

For å gjøre det enklere har vi delt inn aktivitetene:

Raske    = 5 min.
Korte    = 15-30 min. 
Ukesaktiviteter = "5-day challenge" 

Delta alene
Del inn de ansatte i lag

Digitale aktiviteter 
Fysiske aktiviteter

Innendørs 
Utendørs

Her finner du aktiviteter som kan gjennomføres i din bedrift. 
HjemJobbHjem handler om å endre vaner: 

Ingen kan endre alt, men alle kan endre litt.

Vi tenker at endring skal være lystbetont - krydre det gjerne med en smule 
konkurranseinstinkt. Få med en annen engasjert kollega for å lette arbeidet. 

I den store grønne boksen finner du premier til aktivitetene. For når all endring 
teller, skal det også synliggjøres når noen tråkker til og bidrar. 



 AKTIV BINGO

1. Bingoen inneholder handlinger du kan utføre i
stedet for tall

2. Bingoen spilles mot slutten av arbeidsdagen

3. Har du gjort en av disse tingene i løpet av dagen,
kan krysse av for det

4. Vinneren er den som først får 4 på rad

• KORT AKTIVITET 10 MIN
• DIGITAL/FYSISK
• INDIVIDUELL DELTAKELSE
• UTSTYR: BINGOBRETT

TIPS!
Kan også 
gjennomføres som 
en 5-day challenge. 
Hvem klarer flest i 
løpet av en 
arbeidsuke?

Har prøvd ut 

Pomodoro-

teknikken 

Har tatt en gåtur 
i lunsjen

Fått noen til å le
skikkelig godt

Spist minst 2 

frukt, som en del 

av 5 om dagen 

Har gjort noen 
glade i dag 

Har latt være å 
ta bilen minst 

en gang 
Syklet til jobb 

Inspirert en 

kollega 

Gjennomført 
noe som var 

viktig for meg

Tatt trappen 

istedenfor heisen 

Har gått en rask 

tur for å strekke 

på beina 

Gjennomført et 

"walk 'n' talk"-
møte 

Sendt en hyggelig 

oppmuntrende  

mail til noen som 

trenger det 

Jogget meg en tur 
Startet

en konkurranse

Delt et godt tips 



 IDEALTID 

1. Del inn i lag, opptil 2-5 personer pr. lag. En ansvarlig tar tiden og leder
øvelsen. Lag en fiktiv start/målstrek.

2. På en gitt runde evt rundt bygget der man jobber, skal man i laget
samarbeide om å passere målgang på idealtiden 8 min.

3. Bruk kjapp gange, lett eller rask jogging, sykkel eller sparkesykle. Alle
på laget skal være gjennom løypen minst en gang, og det skal i
utgangspunktet bare være 1 deltager pr lag i løypen om gangen. Her
kan man velge å være 2 og 2 også, for å gjøre øvelsen litt mer sosial.

4. Oppgaven går ut på å passere målgang på idealtiden 8 min. Det er
ikke tillat å bruke andre hjelpemidler enn hodet og logikk, samt
evnene til å diskuterer og samarbeide.

5. Hvilket lag kommer i mål  nærmest 8 minutter og  kan kalle seg
dagens vinnere?

• KORT AKTIVITET 15 MIN
• LAGAKTIVITET
• UTENDØRS
• 4-50 DELTAKERE
• UTSTYR: VALGFRITT SYKLER/

SPARKESYKLER

TIPS! Kan 
også 
gjennomføres 
innendørs. 
Idealtiden 
kan justeres.

Lyst på noen gode helseeffekter? 

Endringer i transportvaner er en av 
årsakene til at vi beveger oss for lite i 
hverdagen. Erstattes bilturer med 
transport for egen energi vil vi 
automatisk øke aktivitetsnivået og være 
godt på vei mot aktivitetsmålet på 30 
minutter om dagen. Det vil gi deg en 
rekke helseeffekter og er godt for miljøet!



 TERNINGTRENING 

1. En morsom staffet. Del inn i lag, opptil 2-5 personer pr. lag.

2. En og en utøver på hvert lag løper frem til et gitt sted (lengde og
avstand kan variere). Her ligger det 2 terninger. Kast først 1 terning,
og til hver av terningens øyne hører det til ulike fysiske øvelser som
skal gjennomføres. 1=knebøy med hopp, 2= sit-ups, 3=push-ups,
4=Liggende sykling, 5=Høye kneløft, 6=Burpees

3. Etter at du nå har funnet ut hvilken øvelse du skal utføre, kaster du nå
på nytt 2 terninger. Summen av disse 2 terningenes øyne sier antall
ganger du skal utføre aktiviteten som du fikk av første terning.
Eksempelvis: Fikk du terningkast 2 ved første kast som tilsvarer Sit-
ups, og deretter ved kast av 2 terninger og får 5 og 4, skal du utføre 9
situ-ups.

4. Etter dette er gjennomført løper en tilbake og veksler med en
lagkamerat.

5. Avtal antall runder på forhånd. Først i mål vinner!

• HURTIGAKTIVITET 5MIN
• LAGAKTIVITET
• UTENDØRS/INNENDØRS
• 4-30 DELTAKERE
• TERNINGER: 2 PER LAG

TIPS! Kan også 
gjøres med 
andre øvelser.

En morsom stafett!

1=knebøy med hopp 
2=sit-ups
3=push-ups
4=liggende sykling 
5=høye kneløft
6=burpees 



 AKTIVITETSAPP
GÅ10 

Bare gå! Det er få ting som er så bra for hode og kropp som det å røre på 
seg. En rask gåtur har dokumentert effekt både på helsa og humøret.

Gå10 er et enkelt verktøy for deg som trenger mer trim og vil ha litt 
drahjelp. Det hjelper å sette seg mål, og følge med på utviklingen. Er du lite 
aktiv fra før, er det å gå både godt nok og det som er lettest å få til. 

Gå10 registrerer de minuttene du går – og gir deg ekstrapoeng når du går i 
friskt tempo.

………

Helsedirektoratet har utviklet og er ansvarlig for appen.

Last opp Appen og registrer deg.
Gå10 for Android
Gå10 for iPhone

Målingen fungerer best om du har mobilen plassert i lomma.

• UTENDØRS
• DIGITAL
• INDIVIDUELL DELTAKELSE
• BRUK GJERNE APPEN SOM 5-DAY

CHALLENGE

TIPS! Kan også 
gjennomføres 
som 30-dagers 
endringsreise.

Bruk gjerne lunsjpausen til 
en rask gåtur, fysisk aktivitet 
og frisk luft gjør godt for både 
kropp og sjel.



 KAHOOT 

Den som styrer quizen

1. Last ned Kahoot-appen og opprett en bruker

2. Søk etter "HjemJobbHjem QUIZ 2021"

3. Start quizen, da får du opp et valg: VELG "Live" (delt skjerm)

4. Velg klassisk (1:1)

5. Nå er forberedelsene klare og du får en "spill-PIN"

Deltakerne

6. Gå inn på www.kahoot.it eller via Kahoot-appen og logg inn
med "spill-PIN"

7. Quizen har 12 spørsmål. Lykke til!

• KORT AKTIVITET 10 MIN
• DIGITAL
• ALLE ANSATTE KAN DELTA

TIPS! Finnes 
mange ferdige 
Kahooter eller 
hva med å lage 
en egen?

En morsom digital quiz!



 STAFETT TRAFIKKSKILT 

• Del inn i lag, her kan det være mange ansatte pr. lag.

• Hvert lag trenger et puslespill. Eske/boks med alle
puslespellbitene plasseres inntil laget. Tomt puslespillbrett på
passe avstand fra laget. Gjerne plassert i god arbeidshøyde.
Laget skal gjennom en stafett ferdigstille puslespillet.

• På puslespillbrettet er hvert skilt beskrevet med tekst.

Puslebiten passer kun på stedet med riktig beskrivelse.

1 2 3 klar ferdig gå - slik gjennomføres stafetten

• Laget står oppstilt i en rekke bakover.

• Klar ferdig gå! Første person ta med seg 2 puslebiter og løper
frem til spillebrettet.

• Hvis man ikke finner plassen til puslebiten, er det ingen stress.
Bare legg dem ved siden av brettet så kan noen annen i laget
finne plassen.

• Det første laget til å løse puslespillet vinner!

• KORT AKTIVITET 15 MIN
• LAGAKTIVITET
• UTENDØRS/INNENDØRS
• MANGE DELTAKERE
• UTSTYR: PUSLESPILL TRAFFIKKSKILT FRA GRØNN BOKS (1 per lag)

TIPS! Kan også 
gjennomføres 
individuelt 
som puslespill.

MORSOM STAFETT SOM OGSÅ GIR BITTELITT LÆRING

Fortell at veiskilter har ulike form og at formen gir 
veiledning til hvilken typ av skilt det er. 

o Alle firkantet skilt = opplysningsskilt
o Sirkelformet blå  = påbudskilt
o Røde = forbudskilt
o Trekantformer = advarselskilt

De ulike formene er adskilte på brettet, og det gjør det 
lettere å finne riktig plass, se kanten på brettet.



1  /  26


	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side
	Tom side



