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1 Hvem er Opplevelseskortet? 
 

Opplevelseskortet Join AS er en sosial entreprenør som jobber for å utjevne sosiale forskjeller og 
forhindre sosial eksklusjon for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Vi lever i et av verdens rikeste 
land, men de sosiale forskjellene øker og barn vokser opp i forskjellige verdener med ulike 
muligheter. Utfordringene og ringvirkningene knyttet til økte sosiale forskjeller og sosial eksklusjon er 
store og kjente. Ensomhet, kjedsomhet, depresjoner, helse, rus, kriminalitet som noen. 

 

Målsettingen er å forhindre sosiale forskjeller og sosial eksklusjon og sikre aktivitetstilbud til alle barn 
og unge, uavhengig av familiens inntektsnivå. For barn og unge handler det om å kunne delta på 
samme aktiviteter som deres venner, det å kunne bli med på kino, dra i svømmehallen eller ha råd til 
medlemskontingent i det lokale idrettslaget for å kunne spille fotball, håndball, danse eller være med 
i speideren. Det handler om å gi alle barn og unge muligheten å delta i det sosiale miljøet, der 
vennene er, der interessen deres ligger. Å gi alle barn og unge muligheten til like muligheter til 
opplevelser. 

 

Opplevelseskortet Join fungerer som et samarbeid mellom Kommune, Nav og private og offentlige 
tjenestetilbydere. Et enkelt og ubyråkratisk tiltak som er treffsikkert i forhold til målgruppen.  

 

Opplevelseskortet Join gir alle barn og unge like muligheter. Gjennom 10 års erfaring med fritid- og 
kulturopplevelser til barn og unge i lavinntektsfamilier har vi nå utviklet Norges største digitale 
plattform hvor barn og unge finner sine kultur- og fritidstilbud lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Tjenesteplattformen utgjør en brukerplattform for barn og unge med foresatte, et 
forvaltningsverktøy for kommune og Nav, samt en markedsplattform for alle offentlige og private 
tjenestetilbydere. 

 

Gjennom å sette velvillighet, veldedighet og frivillighet i system har Opplevelseskortet Join gitt 
tusenvis av barn og unge flere muligheter. Metodikken og konseptet er nå videreført inn i en digital 
tjenesteplattform som forenkler dette arbeidet, samtidig som det åpner langt større muligheter. Med 
digital tjenesteplattform når man ut til alle barn og unge og fjerner stigmatiseringen rundt 
barnefattigdom 
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2 Hvorfor Join 
 

Join er et forvaltningsverktøy som forenkler og effektiviserer administrasjon og som gir god oversikt, 
innsikt og kontroll over hvordan tiltakene benyttes og effekten av disse. Kommunen vil samtidig 
kunne tilby sitt næringsliv og foreninger en plattform for å øke bruk av fritid- og kulturtilbud fra de 
respektive tilbyderne. 

 

3 Applikasjonen 
 

  

 

 

 

 

 

        
        
        
        Skjermbilde før innlogging 

 

3.1 Innlogging og utlogging 
 

Mottakere av opplevelseskortet Join skal bruke joinapp.no i webleseren på telefon. 

Innlogging til løsningen er tilgjengelig for alle som er registrerte brukere ved å fylle ut brukernavn og 
passord.  

Utlogging gjøres via profil knappen øverst til høyre 

 

3.1.1 Bytte språk 
 

Velg ønsket språk via hovedmeny knappen øverst til venstre 
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3.2 Behandle tildelte billetter 
 

3.2.1 Oversikt over billetter 
 

Under hvert barn på listen finnes billettene som barna har fått 
tildelt fra kommunen.  

Dersom det er en barnekonto vil ikke søsken synes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Bruke billetter 
 

For å bruke billetter på vegne av ditt barn velger du først barnet det 
gjelder.  

Deretter kan du velge billetten som skal brukes. 

Denne skjermen skal vises til billettkontrollør og brukes når 
tjenesten skal tas i bruk. 

 

VIKTIG: IKKE TRYKK «BRUK BILLETT» FØR DU HAR VIST DEN TIL 
BILLETTKONTROLLØR. BILLETTEN VIL DA VÆRE BRUKT OPP 
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3.3 Hvordan lagre Joinapp.no som app på android eller Iphone 
 

3.3.1 Android 
 

1. Gå til joinapp.no i din nettleser på telefonen 
2. Trykk på de 3 prikkene oppe til høyre 
3. Trykk så på Legg til på startsiden 
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4. Trykk legg til og legg til igjen 
 

 
 
 

5. Nå kan du finne et app ikon på startskjermen 
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3.3.2 Iphone 
 

1. Gå til joinapp.no i din nettleser på telefonen 
2. Trykk på firkant symbolet med en pil nederst i midten 
3. Trykk så på Legg til på Hjem-skjermen 

 

 
 

4. Trykk ferdig 
5. Du har nå join som en app på startskjermen 
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