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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 
 

3.1 Innlogging 
 

Tjenestetilbyderne registrerer seg med Bank ID eller Bank ID på mobil og dette er også måten å logge 
inn på. Dette gjør systemet sikkert og brukervennlig. 

 

Adressen som Tjenestetilbyderne bruker, er admin.joinapp.no 

 

3.2 Valg av språk 
 

 

Ved å klikke på den blå ringen øverst til høyre kan man velge språk eller logge ut av systemet. 
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3.3 Registrere Bruker og Organisasjon 
 

 

Tjenestetilbyder mottar en invitasjon på e-post fra en kommune.  

Klikk på lenken du mottok på e-post og registrer deg med Bank ID. 

Fyll inn org nr til din organisasjon så hentes data fra Brønnøysund.  

Du kan redigere navnet som skal vises dersom du ønsker. 

Du kan nå logge inn. 

 

3.4 Behandle Billettpakker 
 

 

 

3.4.1 Oversikt over Billettpakker 
 

Velg Billettpakker på venstremenyen 

Her har du en oversikt over alle tjenester som du har tilbudt kommunen. Her kan du se hvor mange 
som er tildelt og hvor mange som er brukt.  

Antall adganger er en teller på hvor mange klipp som er brukt, dersom det er et klippekort. 
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3.4.2 Opprette Billettpakke 
 

Trykk på knappen  nede i høyre 
hjørne 

Fyll informasjon om billettpakken du ønsker å 
tildele til din kommune.  

Overskrift på billett – Dette er det første brukerne 
ser i oversikten over tjenester de har fått tildelt 

Beskrivelse – Vær nøye med beskrivelsen av 
tjenesten slik at brukerne ikke misforstår hvordan 
de skal bruke tjenesten. Åpningstider og 
tilgjengelighet for brukerne. Fyll også inn info om 
eventuell pris for ledsagere. 

Link til detaljer - Legg gjerne til en lenke til deres 
egne sider om tjenesten. Kan og være lenke til 
bestillingssider. 

Kommune - Velg hvilken kommune som skal motta 
billettpakken. Om det er flere kommuner som er 
mottakere må det lages en billettpakke til hver.  

«Opprett Nasjonal tjeneste» Ved å krysse av i 
feltet vil tjenesten bli tildelt til alle kommuner som 
har Opplevelseskortet.  

Antall billetter i pakken – For å velge antall billetter manuelt så fyll ut feltet med antall billetter i 
pakken eller velg feltet Ubegrensede billetter.  

Ved å Laste opp CSV fil så kan man legge unike koder på alle billettene slik at hver bruker får en unik 
rabattkode å bruke i deres bestillings system. Dette gjøres ved å Laste opp en CSV fil. Filen skal kun 
inneholde en kolonne med koder og ingen annen info. 

Hvem som kan bruke billetten – Her kan man velge om det er bare billettmottaker eller 
billettmottaker+1 (med ledsager) eller om det er som en familie. 

Antall adganger - Velg antall adganger hver billett skal ha. Velg 1 dersom det er en enkeltbillett og 
flere dersom det er et klippekort. Her kan det også velges ubegrensede antall adganger. Da vil 
billetten fungere som et månedskort. 

Sett aldersgrense hvis det er nødvendig. Dette vil begrense kommunen slik at de ikke kan gi billetten 
til barn under denne alderen. 

Sett gyldig til dato for billetten. Når den skal bli aktiv og eventuelt når den slutter(valgfritt). Dette er 
nødvendig dersom det er en billett med ubegrensede adganger. 

Trykk «Lag billettpakke» og din kommune vil få tilbudet 
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3.4.3 Mottak av brukere 
 

VI oppfordrer alle tjenestetilbydere til å informere sine billettkontrollører om mottak av brukere med 
Join slik at de kan bli tatt imot på en god måte. 

 

 

Slik ser brukernes app ut. Dette er et oversiktsbilde fra en 
foreldrekonto. Det vil se likt ut fra en barnekonto bortsett fra 
navnene 

 

Her kan man velge hvilket barn det gjelder og velge billetten 

 

 

 

                Skjermbilde av appen 

 

 

Når man velger en billett så vil info om den billetten komme på 
skjermen 

Der skal man sammen med billettkontrollør bruke billetten og 
dermed kan brukeren bruke tjenesten. 
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