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Hvorfor skal utekontakter jobbe opp mot skoler, der det  
allerede er pedagogisk og ofte sosialfaglig personale? Ute- 
kontakters rolle, mandat og funksjon er oppe til jevnlig 
diskusjon. Praksis varierer, men mange oppsøkende tjenester 
velger å bruke tid på å jobbe oppsøkende på skoler i sine 
kommuner og bydeler. Skolene blir ansett som en viktig arena 
for å komme i kontakt med ungdomsgruppa i sin helhet, gjøre 
utekontaktens tilbud kjent og se ungdommens situasjon  
med et nytt blikk.

Kompetansesenter rus – Oslo (Korus) har oppsøkende sosialt 
arbeid som et av sine nasjonale spisskompetanseområder. 
Gjennom dette har vi god kjennskap til, og lang erfaring med 
fagutvikling og samarbeid med det oppsøkende feltet både 
i Norge og internasjonalt. Det har skjedd en gradvis faglig 
utvikling i det oppsøkende feltet, og i løpet av det siste tiåret 
har kompetansesenteret blant annet jobbet fram en egen 
fagbok i oppsøkende sosialt arbeid og et dokumentasjonspro-
gram for mindre oppsøkende tjenester. Oppsøkende arbeid 
på skoler har likevel vært lite i fokus i faglitteraturen og i den 
faglige diskusjonen. Dette til tross for at en uformell kartleg-
ging viser at hovedparten av de oppsøkende tjenestene  

FORORD
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i Norge driver oppsøkende arbeid på skoler. På den nasjonale 
konferansen for oppsøkende sosialt arbeid (Gatenær) i 2012 
var det stor interesse for temaet der over 80 personer deltok 
på en workshop om oppsøkende arbeid på skoler. Dette med-
førte at kompetansesenteret tok initiativ til å samle et utvalg 
tjenester for å nedtegne ulike erfaringer fra deres arbeid på 
skoler.

Vi ønsker å rette en stor takk til de ansatte og til artikkel- 
skriverne i utekontaktene i Asker, Tromsø, Stavanger, Nord-
strand, Vestre Aker og Gamle Oslo for deres bidrag til erfarings- 
heftet og for den tålmodigheten de har utvist gjennom 
arbeidet med å ferdigstille artiklene.

Et redaksjonsutvalg ved kompetansesenteret, bestående av 
Monica Hoen Island, Henning Pedersen, Anniken Sand og Gus 
Strømfors har bidratt som veiledere, redigerere og prosjekt- 
ansvarlige ut mot artikkelskriverne i denne prosessen. 

Vi håper erfaringsheftet kan være et bidrag til inspirasjon  
for oppsøkende virksomheter, ansatte på skoler og andre  
instanser som allerede jobber med, eller vurderer å jobbe 
med oppsøkende arbeid på skoler.

RAGNHILD AUDESTAD
Avdelingsdirektør Korus - Oslo
OSLO, JUNI 2013
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Oppsøkende sosialt arbeid med ungdom har de siste ti årene 
vært i betydelig utvikling, både faglig og i antall. Da Ute- 
seksjonen i Oslo ble opprettet i 1969, ble arbeidet utført av 
unge og entusiastiske medarbeidere uten mye formell ut- 
danning. Organisatoriske og byråkratiske strukturer var  
preget av uformell og muntlig kommunikasjon. Den siste 
formelle opptellingen av oppsøkende virksomheter ble gjort 
i 2004, og viste at det er om lag 80 virksomheter som driver 
oppsøkende sosialt arbeid i sine lokale ungdomsmiljøer. De 
vanligste betegnelsene på virksomhetene er utekontakt, ute-
seksjon eller ungdomskontakt. De ansatte kalles feltarbeidere 
eller oppsøkere. Virksomhetene er ikke lovpålagt, så en kan 
anta at kommunene finner tjenestene så viktige at de etablerer 
og driver dem til tross for stramme budsjettrammer.
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Kvalitativt har tjenestene utviklet seg på flere måter. De fleste  
av medarbeiderne har yrkesutdanning fra sosialt arbeid,  
pedagogikk og ulike samfunnsfag fra universitet og høgskole. 
Mange ledere har videreutdanning i ledelse. Det foregår en  
utstrakt systematisk faglig veiledning av ansatte. De siste ti 
årene er det i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus 
etablert en kompetansegivende videreutdanning. Det er utviklet 
et samarbeid med Universitetet i Göteborg, og deltakerne  
i videreutdanningen kommer fra kommuner over hele landet.  
I tillegg har utdanningen hatt deltakere fra Sverige, Danmark 
og Finland. Dette har samlet sett stimulert til utveksling av 
erfaringsbasert kunnskap innenfor oppsøkende sosialt arbeid 
med ungdom i hele Norden. Et viktig tiltak for styrking av de 
kvalitative sidene ved tjenestene har vært utgivelsen av fag- 
boken, Ute/inne – oppsøkende sosialt arbeid med ungdom  
(Erdal (red) 2006). Bidragsyterne til Ute/inne kommer fra lokale 
oppsøkende virksomheter. 
 Helse- og omsorgsdirektoratet har etablert regionale  
kompetansesentre for rusfeltet. Disse skal drive kompetanse- 
utvikling innenfor sin region. Kompetansesenter rus – Oslo 
har fått i oppgave å drive kompetanseutvikling i oppsøkende 
ungdomsarbeid på nasjonalt nivå. Senteret har vært en sentral 
faktor for den nasjonale, kvalitative utviklingen av arbeidet. 
De ulike oppsøkende virksomhetene fungerer innenfor svært 
ulike lokale kontekster. Målgrupper og målsettinger for arbeidet 
er ulike. Organisatorisk tilknytning og politisk styring varierer 
i stor grad. Det betyr at det er utfordrende å utvikle et samlende 
faglig og ideologisk fundament for det oppsøkende arbeidet på 
tvers av ulike kommuner. Kompetansesenter rus – Oslo ser det 
som sin oppgave å medvirke til at lokale erfaringer kan spres 
over hele landet. 
 Denne artikkelsamlingen fokuserer på og beskriver erfaringer 
fra oppsøkende arbeid innenfor skolens rammer ut fra ulike 
utekontakters ståsted. Tradisjonelt har det oppsøkende feltet 
vært et muntlig felt, og erfaringene har i hovedsak blitt over-
ført til andre gjennom historier og fortellinger. En slik muntlig 
overføring av kunnskap har sine begrensninger. Over tid har 
historiene en tendens til å endres ut fra ideologiske og organi-
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satoriske behov og ønsker. Ved å samle erfaringene i en skriftlig 
artikkelsamling håper vi at mange kan få oversikt over, og 
tilgang til, andres lokale erfaringer. Forhåpentligvis kan disse  
stimulere til lokal utvikling og tilpasning i egen virksomhet. 
Flere av bidragene i denne samlingen bruker begrepet tradisjo-
nelt feltarbeid. Det knytter seg til at oppsøkende arbeid (felt- 
arbeid) med ungdom tradisjonelt har foregått ute, i offentlige 
rom, på steder der ungdom i sin alminnelighet, også de som er 
utpekt som målgruppe, ferdes. Det tradisjonelle feltarbeidet er, 
som annet feltarbeid, basert på frivillighet og taushetsplikt.
 Erfaringer fra oppsøkende arbeid på skoler er i liten grad 
beskrevet i skriftlig form. I de tre kanskje mest sentrale bøkene 
om oppsøkende arbeid i Norge; Lie 1981, Hjort 1988 og Erdal 
2006 (red), er det ingen beskrivelser av oppsøkende arbeid på 
skoler, verken på ungdomsskoler eller videregående skoler.  
Disse bøkene er i hovedsak skrevet ut fra erfaringer fra opp- 
søkende arbeid i sentrumsområdene i de store byene. Skoler 
fins i alle norske kommuner og beskrivelser av erfaringer fra 
oppsøkende arbeid innenfor skolens ramme vil derfor kunne  
ha gyldighet for hele det oppsøkende feltet, både i store og  
i små kommuner. 

SKOLEFELTING – EN NY ARENA
Tradisjonelt har hovedarenaene for det oppsøkende arbeid 
med ungdom vært ute på offentlige arenaer som gater, plasser, 
buss- og jernbanestasjoner. Noen innearenaer, som kafeer og 
ungdomsklubber, har likevel også vært viktige områder for 
feltarbeidere. Det er i dag mange tegn på at ungdom samler seg 

DENNE ARTIKKELSAMLINGEN FOKUSERER 
PÅ OG BESKRIVER ERFARINGER FRA OPP-
SØKENDE ARBEID INNENFOR SKOLENS 
RAMMER UT FRA ULIKE UTEKONTAKTERS 
STÅSTED

“

”



14

K
O

M
P

E
TA

N
SE

SE
N

T
E

R
 R

U
S 

– 
O

SL
O

på andre arenaer enn de gjorde for få år siden. Utekontaktene 
rapporterer at ungdom bruker tradisjonelle utearenaer i bety-
delig mindre grad enn før. Bruk av dataspill og internett gjør at 
flertallet av unge er hjemme hos seg selv eller hos venner. Mange  
utekontakter har derfor revurdert hvilke fysiske områder de 
skal utøve sitt oppsøkende arbeid på. Skolen har framstått 
som et nytt område for mange utekontakter. Det betyr ikke at 
offentlige uteområder er uaktuelle steder å drive oppsøkende 
arbeid med unge, men skoler er for mange utekontakter blitt et 
område som kommer i tillegg og kan supplere det uteorienterte 
oppsøkende arbeidet.

 

Skoler representerer på mange måter en gunstig arena som 
ramme for oppsøkende arbeid. Først og fremst fordi det er her 
det store flertallet av ungdom befinner seg. Nesten all ungdom 
går på ungdomsskolen, og 80-90 prosent går i videregående 
skole. Her er det altså mulig å komme i kontakt med helt vanlige  
ungdommer som fungerer bra i sin egen tilværelse og livssitua- 
sjon. Samtidig er det mulig å etablere kontakt med ungdom 
som utgjør utekontaktenes tradisjonelle målgruppe: unge som 
har såpass store utfordringer i livet sitt at de kan ha behov for 
hjelp og støtte fra profesjonelle. Feltarbeidere er opptatt av 
at kontakten med dem ikke skal være stigmatiserende for de 
unge. Det finnes forutinntatte meninger om at ungdom som er 
i dialog med utekontakter har alvorlige personlige problemer 
knyttet til rusmidler og kriminalitet. Dette kan forklares med 
at møter mellom ungdom og utekontakt i stor grad skjer om 
kvelden eller natta. I tillegg er det fysiske området for kontak-

DET FINNES FORUTINNTATTE MENINGER 
OM AT UNGDOM SOM ER I DIALOG MED 
UTEKONTAKTER HAR ALVORLIGE PERSON-
LIGE PROBLEMER KNYTTET TIL RUSMIDLER 
OG KRIMINALITET

“

”
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ten ofte tradisjonelle steder for bruk og omsetning av rusmidler 
og samlingssteder for unge som utfører kriminelle handlinger. 
I noen tilfeller kan dette medvirke til at enkelte ungdommer 
holder seg unna og ikke ønsker kontakt. Når skolen blir den ytre 
fysiske rammen for kontakt, et sted hvor nesten all ungdom 
befinner seg, svekkes faren for stigmatisering betydelig. 
 Ansatte i skolehelsetjenesten har gjort lignende erfaringer. 
Mange ungdommer henvender seg til skolehelsetjenesten. 
Kontakt med dem oppleves i liten grad å være stigmatiserende. 
Det gjør det mulig å komme i kontakt med, og være til hjelp for 
ungdom som står i særlig utsatte og utfordrende livssituasjoner. 

BEHOVET FOR ROLLEAVKLARING
Når feltarbeidere arbeider i skolen oppstår noen nye utfordrin-
ger og dilemmaer. Disse er på ulik måte beskrevet og drøftet i 
bidragene i denne artikkelsamlingen. Innenfor skolens fysiske 
område er det skolens egne normer og regler som gjelder. Det 
er derfor helt grunnleggende at den oppsøkende virksomheten 
skjer ut fra godkjenning og forståelse fra skolens ledelse og 
ansatte. I dette samarbeidet er det viktig å tydeliggjøre at 
feltarbeiderne ikke er en integrert del av skolen. Det vil si at 
feltarbeiderne ikke er ansatt av skolen med rektor som øverste 
leder, og at feltarbeiderrollen derfor skiller seg fra rollene til 
skolens ordinære ansatte. Feltarbeiderne må utføre arbeidet 
sitt ut fra egne premisser og egenart, og en avgjørende forutset-
ning for dette er at premissene er avklart på forhånd. Det betyr 
konkret at det er enighet om målsettingen for arbeidet og hvor 
grensene for arbeidet går. Et eksempel på dette kan være at 
feltarbeiderne ikke kan ta ansvar for generell ordensproblema-
tikk på skolen eller fungere som støtte- og hjelpepersonell for 
enkeltelever med behov for faglig oppfølging. 

SKRIFTLIGE AVTALER
Flere utekontakter forteller at de har arbeidet mye med 
å avklare målsetting og rolle med skolen. Ikke alle har en 
skriftlig avtale. Vi tror at en skriftlig samarbeidsavtale kan 
være fornuftig for begge parter. En slik avtale tydeliggjør hva 
partene faktisk er enig om, slik at det er lettere å forholde seg 
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til eventuelle uenigheter som kan oppstå senere. En skriftlig 
samarbeidsavtale markerer også at det dreier seg om et sam-
arbeid mellom to likeverdige og selvstendige parter. Dette kan 
noen ganger være viktig å markere med tanke på at skolen som 
system, og en oppsøkende virksomhet for ungdom, er svært 
forskjellig organisert, og kan ha ulike tanker og metoder i 
arbeidet med ungdom. Det likeverdige i samarbeidsrelasjonen 
kan markeres gjennom en skriftlig avtale. I tillegg kan avtalen 
tydeliggjøre utekontaktens posisjon innenfor kommunens 
generelle hjelpetilbud til unge. Dette kan være viktig både i 
forhold til skolens ansatte og til elevene. 
 En annen fordel ved skriftlige avtaler er at de kan fungere 
som tydelige og klare utgangspunkt når det oppsøkende arbeid 
på skolen skal evalueres. Dette bør skje med jevne mellomrom, 
både internt hos oppsøkerne og i felleskap med skolens ansatte. 
 Bakerst i denne artikkelen har vi tatt med en «huskeliste» 
over punkter vi mener bør/kan tenkes på når det etableres 
skriftlige avtaler med ulike skoler og utekontakter. Disse er 
ment som ideer og innspill og ikke som noen fasit. Uansett, 
konkrete avtaler må ta utgangspunkt i de spesifikke forholdene 
som gjelder for hvert enkelt samarbeid.

KONTAKTEN MED ELEVENE
Behovet for å tydeliggjøre feltarbeidernes rolle er særlig stort 
med tanke på skolens elever. Det er viktig å understreke hensikt 
og målsetting med feltarbeidernes tilstedeværelse på skolens 
område, og at kontakten med dem er frivillig for elevene. Det er 
også viktig å informere om hvordan feltarbeiderne praktiserer 
taushetsplikten og hvor grensene for denne går. Her er det 
sentralt å være tydelig på at taushetsplikt og opplysningsplikt 
skal praktiseres ulikt ut fra alder og sakens alvorlighetsgrad. 
Denne informasjonen er det avgjørende å legge stor vekt på. 
Det vil si at den sannsynligvis må gis mange ganger i ulike 
fora på skolen: inne i klasserommene, i store fellesmøter med 
elevene, og til enkeltelever eller mindre grupper av elever i 
løpet av frikvarterene. Informasjonen bør gis i en form og i et 
språk som de unge forstår, og aller helst i dialog med de unge 
slik at uklarheter kan diskuteres og avklares med en gang. Det 
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sentrale er at de unge oppfatter at feltarbeiderne er personer 
de kan snakke med om alt mulig; fra konkrete situasjoner og 
hendelser i hverdagen, til personlige vanskeligheter de står 
overfor i egne liv. 

 
 

Noen feltarbeidere legger vekt på at deres tilstedeværelse er 
tydelig og forutsigbar. Dette skjer gjennom at det er de samme 
personene som er på skolen hver gang, at de er tilstede på faste 
dager og at elevene selv kan ta kontakt med dem enten på et 
bestemt rom eller ute i frikvarteret. Dette gjør det mulig for 
elevene å nærme seg feltarbeiderne i sitt eget tempo og på sin 
egen måte. Ofte dreier de første samtalene seg om hverdagslige 
og «ufarlige» temaer, og etter hvert som de unge har oppar-
beidet tilstrekkelig tillit til feltarbeiderne vil de kanskje ta opp 
spørsmål som er mer personlige og sårbare. Denne utprøvings-
prosessen er den samme som feltarbeidere opplever når de går 
oppsøkende på tradisjonell måte, på offentlige arenaer.
 Ungdom er sårbare i forhold til å oppleve seg annerledes enn 
andre. Feltarbeidere er opptatt av å ikke sykeliggjøre ungdom 
som forteller dem om de vanskelighetene og utfordringene 
de møter i hverdagen. Det er viktig at disse vanskelighetene 
i utgangspunktet forstås innenfor hva som oppfattes som 
normalutvikling for ungdom. Det vil si at ungdommer flest 
opplever tilsvarende utfordringer. Det finnes selvsagt enkelte 
ungdommer som befinner seg i særlig belastende situasjoner 
som trenger hjelp og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten.

FELTARBEIDERE ER OPPTATT 
AV Å IKKE SYKELIGGJØRE UNG-
DOM SOM FORTELLER DEM 
OM DE VANSKELIGHETENE OG 
UTFORDRINGENE DE MØTER  
I HVERDAGEN

“

”
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PROSESSEN BAK SKRIFTLIGGJØRING  
AV ERFARINGENE
Feltarbeidere i hele landet har på ulike måter og i ulike muntlige 
fora belyst og utvekslet egne erfaringer fra arbeid på skoler. 
På Gatenær, den siste nasjonale konferansen om oppsøkende 
arbeid i 2012, ble det avholdt en egen workshop om temaet; 
oppsøkende arbeid i skolen. Interessen blant deltakerne på 
konferansen var stor og om lag 80 personer deltok. Ut fra den 
store interessen inviterte Kompetansesenter rus – Oslo til et 
eget oppfølgingsseminar. Hensikten med seminaret var å drøfte 
behovet for, og ønsket om, å skriftliggjøre de ulike erfaringene 
utekontakter har med oppsøkende arbeid på skoler. Invita-
sjonen gikk bredt ut til hele det oppsøkende feltet. De som har 
skrevet bidragene i denne artikkelsamlingen sa seg villig til å 
skriftliggjøre sine egne erfaringer. Det var flere utekontakter 
som driver skolefelting, men som av ulike grunner måtte si 
nei til å skrive egne bidrag. Det har vært viktig å få beskrevet 
erfaringer både fra større byer og mindre kommuner. Det har 
vært vår hensikt å belyse ulikheten i erfaringer og oppfatninger 
ut fra ulike organisatoriske og politiske kontekster. 
 Vi har ønsket at bidragene skulle omhandle ulike temaer. 
Utekontaktene som skriver har fått i oppgave å skrive om 
ulike sider ved oppsøkende arbeid på skoler. Uteseksjonen i 
Stavanger har et omfattende arbeid på skoler i kommunen. De 
har holdt på i mange år, og de fikk dermed i oppgave å beskrive 
helheten i arbeidet sitt. Både med hensyn til de strukturerte og 
formelle sidene, og de delene som knytter seg til de faglige  
og metodiske sidene ved arbeidet. 
 På grunn av oppgavens omfang er derfor bidraget fra 
Uteseksjonen i Stavanger større enn de andre bidragene. 
Utekontakten i Tromsø har særlig skrevet om oppfølging av  
enkeltelever. Utekontakten i Asker skriver om bruk av aktivi- 
teter innenfor skolens rammer. Utekontakten i Bydel Nordstrand 
skriver om samarbeidet med lokale skoler. Utekontakten i Bydel 
Vestre Aker, skriver om hvordan de driver det konkrete skole-
feltingsarbeidet. Utekontakten i Bydel Gamle Oslo skriver om 
den generelle helheten i arbeidet og om konkrete erfaringer med 
etablering og bruk av avtaler.
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Alle har i flere omganger sendt utkast til redaksjonsutvalget i 
kompetansesenteret, som så har redigert og bearbeidet teksten. 
Hver enkelt forfatter er ansvarlig for sitt kapittel.
 Vi håper at dette heftet kan være til nytte og glede for 
oppsøkende virksomheter som driver, eller ønsker å starte opp, 
feltarbeid på skolene. I tillegg er det vårt håp at også andre 
grupper av sosialarbeidere som arbeider innenfor skolen samt 
øvrig personale vil lese om feltarbeidernes erfaringer. 

HUSKELISTE TIL UTARBEIDELSE AV SAMARBEIDS-
AVTALER/KONTRAKTER FOR SKOLEFELTING:
 • Det er viktig at avtalen gjenspeiler at den er mellom  
  to likeverdige parter som i utgangspunktet har ulike  
  oppgaver og mandater for arbeidet sitt. 
 • Tydeliggjøring av gjensidig forventninger til hverandre  
  kan være en fordel
 • Utekontaktens særegne rolle og mandat i forhold  
  til ungdomsgruppen må respekteres
 • Kontrakten bør gjelde på det konkrete nivået, det vil   
  si mellom utekontakten og den enkelte skole. Det vil  
  si ikke på det overordnede nivået, mellom kommunen/ 
  bydel og utdanningsetaten. Dette for å ta hensyn til   
  konkrete lokale forhold samtidig som utekontaktens  
  rolle og mandat blir tatt hensyn til
 • Arbeidets hensikt og målsetting bør beskrives på en  
  måte som gjør det mulig å oppsummere og evaluere
 • Det er en fordel om tidspunkt og frekvens for arbeidet  
  blir tydeliggjort 
 • Spørsmål om taushetsplikt/tausehetsrett/opplysnings- 
  plikt bør beskrives
 • Det kan være fornuftig å beskrive hvordan samarbeids- 
  spørsmål/konflikter skal behandles
 • Det bør beskrives regelmessige møtepunkter for  
  å drøfte det løpende arbeidet
 • Praktiske forutsetninger, for eksempel tilgang  
  til kontor/samtalerom
 • De som er ansvarlige/kontaktpersoner for partene  
  bør navngis 
 • Faste kontaktpersoner
 • Faste møtepunkter med samarbeidspartnere
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   – ERFARINGER 
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Av Charlotte Larsen og Tonje Hoff, Uteseksjonen i Stavanger
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UTESEKSJONEN I STAVANGER
Uteseksjonen i Stavanger er organisert i avdeling Ungdom  
og Fritid, som igjen er en del av kommunalavdeling oppvekst, 
der alle tjenester for barn og unge under 18 år er samlet. 
Uteseksjonen i Stavanger har 13 feltarbeidere fordelt på tre 
team. To team driver oppsøkende arbeid i bydelene og ett 
team konsentrerer seg om sentrumsområdene. 
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BAKGRUNN FOR OPPSTART AV OPPSØKENDE  
ARBEID I UNGDOMSKOLENE
I 1984 ble fire tiltak for unge rusmisbrukere i Stavanger 
beskrevet og evaluert av Rogalandsforskning (Gilje 1984). 
Rapporten foreslo en dreining av uteseksjonens ressurser inn 
mot yngre ungdommer og mot mer arbeid i bydeler framfor 
sentrum. Anbefalingen var å prioritere unge i alderen 12-16 år, 
som er i risikosonen for å etablere et rusmiddelmisbruk. Arbeidet 
skulle rettes mot «enkeltungdommer som er i ferd med å miste 
sine relasjoner til viktige arenaer som hjem, skole, arbeid og 
organisasjoner som de har vært medlem av» (Gilje 1984, s. 204). 
Dette skulle gjøres i samarbeid med skole, ungdomsklubb, 
organisasjoner og lag.
 I 1984 hadde uteseksjonen et bydelsteam og fikk i løpet av 
året tilført ressurser til å starte arbeidet i ytterligere en bydel. 
Feltarbeiderne erfarte at de traff lite ungdom ute. Vi ønsket 
å prøve ut om skolen kunne være en arena for oppsøkende 
arbeid. Gjennom deltakelse i det tverrfaglige samarbeidet i by-
delen, fikk uteseksjonen tilgang til skolearenaen. Det ble gjort 
gode erfaringer med å ha feltarbeidere tilstede i friminuttene. 
Erfaringene ble formidlet videre av skolens ledelse blant annet 
i møter med rektor. Etter hvert fikk uteseksjonen også mulighet 
til å drive oppsøkende arbeid i andre bydeler.
 I 2011 startet uteseksjonen med oppsøkende arbeid på 
Johannes Læringssenter, som gir skoletilbud til nyankomne 
flyktninger og innvandrere over grunnskolealder. Dette sam-
arbeidet kom i stand gjennom direkte kontakt med skolens 
ledelse. Uteseksjonen ble invitert inn i et samarbeid om å ta  
tak i uro og sosiale konflikter. 

Målsettinger med oppsøkende 
arbeid på ungdomskolene
OVERORDNET MÅL MED Å OPPSØKE UNGDOM  
PÅ SKOLEARENAEN
Uteseksjonens overordnede målsetting er tidlig identifisering  
av negativ utvikling hos ungdom og tidlig intervensjon 
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(Uteseksjonen, 2012). Vi ønsker å avdekke symptomer på 
problemutvikling gjennom systematisk oppsøkende arbeid 
og observasjoner i ungdomsmiljøer i sentrum og i bydelene. 
Feltarbeiderne er spesielt oppmerksomme på risikofaktorer 
som vanskelige hjemmeforhold, lite voksentilsyn, skulk, tidlig 
debut på alkohol og tobakk, ungdom som tilbringer mye av fri-
tiden sin i offentlige rom, kriminalitet, ukritisk bruk av sosiale 
medier, mobbing, dårlig psykisk helse og sosial eksklusjon.
 Feltarbeiderne oppsøker enkeltungdom som har behov for 
hjelp eller støtte, etablerer kontakt og motiverer dem til å ta 
imot hjelp. Dette skjer gjennom individuell oppfølging eller 
tiltak for grupper av ungdom. Uteseksjonen samarbeider med 
foresatte, skoler, PPT, barnevern, helsesøstre, helsestasjonens 
familiesenter, ungdomspsykiatrien og andre.

TILTAK PÅ TEAMNIVÅ
De to bydelsteamene konkretiserer tiltakene i egne handlings-
planer. Om lag femti 8. klasser får et en-times undervisnings-
opplegg av uteseksjonen, og femten skoler får informasjon av 
uteseksjonen på foreldremøter for 8. trinn. Andre tiltak knyttet 
til skoleoppsøkende kan være å informere om uteseksjonen  
i 7. trinn på utvalgte skoler. Andre skolerettede tiltak kan være 
å ha ulik temaundervisning i klasser. Eksempler på dette er 
mobbing, «gaming», nettvett, rus, seksualitet og andre tema 
som ungdom er opptatt av. Teamene setter også i gang fokus-
grupper for å bli bedre kjent med ungdomsmiljøet. Uteseksjonen 
har i tillegg gruppesamtaler for å bidra til å begrense negativ 
atferd i konkrete miljøer. Dette skjer i samarbeid med foreldre, 
fritidsklubb og skole og foreldre. Bydelsteamene deltar også i 
tverretatlige samarbeidsmøter på bydelsnivå, totalt åtte faste 
møter i året.

VI ØNSKER Å AVDEKKE SYMPTOMER PÅ PROBLEM-
UTVIKLING GJENNOM SYSTEMATISK OPPSØKENDE 
ARBEID OG OBSERVASJONER I UNGDOMSMILJØER  
I SENTRUM OG I BYDELENE 

“

”
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HVORFOR BRUKE SKOLEN SOM ARENA FOR  
OPPSØKENDE SOSIALT ARBEID
Bydelsteamene treffer få ungdommer ute i bydelene på dagtid. 
Det er først og fremst i sentrum ungdom treffes på dagtid, og 
dette området ivaretas av sentrumsteamet. I høst og vinter-
halvåret er det også få treff i bydel på kveldstid, og skolen blir 
dermed en viktig arena for etablering og opprettholdelse av 
kontakt med ungdomsmiljøene.
 I sentrum treffer vi mange unge som ikke har hørt om 
uteseksjonen. Dette er blant annet fordi omkringliggende 
kommuner ikke har uteseksjon/utekontakt. Dette byr på 
utfordringer med hensyn til å formidle budskapet vårt og skape 
nødvendig tillit. Det er heller ikke gitt at vi treffer de samme 
ungdommene over tid slik at vi får mulighet til å bygge rela- 
sjoner. Som feltarbeidere har vi i noen tilfeller opplevd at 
ungdommer stikker av når vi kommer. Når vi ved en senere 
anledning har blitt kjent med disse ungdommene har de sagt at 
de stakk fordi de var redde for at vi som fremmede voksne ville 
dem noe vondt.
 For noen ungdommer er bysentrum forbundet med spen-
ningssøking. Dette kan bety at de ønsker å skjule sin egentlige 
hensikt med sentrumsbesøket og derfor er avvisende overfor 
offentlige feltarbeidere. Dette kan blant annet handle om at de 
ikke kjenner til uteseksjonens taushetsplikt.
 Ved å drive oppsøkende arbeid på ungdomsskoler har vi en 
mulighet til å gi ungdommene informasjon om hvem vi er og at 
de også kan treffe oss i sentrum. Dette betyr ofte at vi trenger  
å bruke litt mindre tid på å formidle budskap og skape tillit når 
vi treffer ungdommene i sentrum eller på andre arenaer. 

UTESEKSJONEN ØNSKER Å VÆRE 
TILSTEDE OG TILGJENGELIG DER 
UNGDOMMEN BEFINNER SEG. DET 
Å VÆRE TIL STEDE FOR DEM PÅ 
EN ARENA DE SELV ER TRYGGE PÅ, 
GJØR AT VI KAN NÅ UT TIL FLERE 

“

”
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TILGJENGELIG FOR MANGE
På skolene treffer vi potensielt en større del av ungdomsgruppen  
enn ved det ordinære oppsøkende arbeidet (LOSU, 2012). 
Skolen er en arena der mange ungdommer er tilgjengelige for 
kontakt. Uteseksjonen ønsker å være tilstede og tilgjengelig der 
ungdommen befinner seg. Det å være til stede for dem på en 
arena de selv er trygge på, gjør at vi kan nå ut til flere. Studier 
bekrefter at ungdom foretrekker hjelp som er kjent, trygg  
og lett tilgjengelig (Gustavsson og Tømmerbakken, 2011). 

LETT TILGJENGELIG HJELPETILBUD
For mange ungdommer vil krav om å oppsøke kontorer og ha 
timeavtale heve terskelen for kontakt med hjelpeapparatet 
(BLD, 2009). Feltarbeiderne er tilgjengelige for møter med 
ungdom der og da, uten forhåndsavtaler. De vektlegger at 
ungdommene kan komme med alle slags problemstillinger, og 
det stilles ingen betingelser for kontakten. Dette blir ansett som 
avgjørende for å kunne være et lavterskeltilbud (BLD, 2009). 
Elever i ungdomskolen fremhever viktigheten av hjelp som er 
tilgjengelig her og nå, på ungdommens arena (Gustavsson og 
Tømmerbakken, 2011).

IKKE-STIGMATISERENDE ARENA
For å alminneliggjøre kontakten med uteseksjonen og bidra  
til at det ikke er stigmatiserende å ha kontakt med oss, er 
feltarbeiderne opptatt av å ha en bred kontaktflate blant 
ungdom. Ved å oppsøke ungdom i skolen er vi tilgjengelige 
på en nøytral arena som er kjent for ungdommene. Fordi de 
fleste deltar er ikke arenaen stigmatisert, og den identifiseres 
heller ikke med problemer og problematferd. Dette kan senke 
ungdommenes terskel for å ta kontakt. De ungdommene som 
trenger å prate med oss om mer personlige og alvorlige tema, 
vil oppleve at andre elever ikke forbinder oss med noen som 
bare prater med de som har store problemer.
 Feltarbeiderne kan gå inn i klasserommet i friminuttet. De 
hilser på alle som er der når de kommer inn, og spør ut i rom-
met om det går bra med ungdommene. De som svarer tilbake 
er gjerne ungdom som sier at alt er bra. Feltarbeiderne følger 
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opp og får ungdommene til å fortelle om hverdagslivet sitt. For 
eksempel om en fotballturnering de har deltatt på, eller en serie 
de følger på TV. Ungdommene som er tilstede erfarer at utesek-
sjonen prater med dem alle, og om helt vanlige ting. «Dersom 
ungdommene får et inntrykk av at det er kun de som har store 
problemer som har kontakt med uteseksjonen, skapes det for 
høye terskler for kontakt. Det er nettopp disse tersklene opp- 
søkende sosialt arbeid har som mål å senke» (Erdal, 2006, s.139). 

TREFFER UNGDOMMER VI ELLERS IKKE MØTER 
Det er en utfordring å fange opp ungdom som ikke skiller seg 
ut med tanke på atferd eller utseende, men som likevel er i 
en vanskelig livssituasjon. Gjennom det oppsøkende arbeidet 
på skolene etablerer vi kontakt med ungdom vi ellers ikke 
treffer, og som ikke synes det er naturlig å ta kontakt med oss. 
Uteseksjonen treffer ungdom som i liten grad oppholder seg på 
andre offentlige arenaer, men som har behov for støttetiltak. 
«Dersom man bare kontakter de ungdommene som åpenbart 
er i målgruppa ut fra synlige tegn på problemer, blir utvalget 
gjerne for smalt» (Erdal 2006, s. 139). 
 I skolen opplever uteseksjonen at det i all hovedsak er ung-
dommen selv som tar initiativ til kontakt og ber om samtaler. 
De kommer uten at vi har drevet kontaktetablering og opp- 
bygging av tillit mot dem som enkeltindivider. 

 
Et eksempel er en jente som henvender seg til 
feltarbeiderne i friminuttet og ber om å få en prat. 
Feltarbeiderne kjenner henne ikke fra før, og har 
ikke pratet med henne tidligere. Hun forteller at 
hun har en stebror med store omsorgsbehov. Dette 
gjør at hun føler seg oversett og lite ivaretatt 
hjemme. Jenta bruker samtalen til å fortelle om 
sin egen situasjon.

BYGGER OPP RESPEKT OG TILLIT 
En av grunnverdiene i arbeidet er at kontakten med oss er 
frivillig. Ungdommen kan derfor velge å ha kontakt med oss, 
eller velge ikke å ha det. Opplevelsen av å kunne påvirke eget 
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liv, har en positiv effekt på relasjonen mellom feltarbeiderne og 
ungdommen. Feltarbeiderne har en annen rolle enn lærerne på 
skolen. Ungdommene trenger ikke å forholde seg til oss hver 
eneste dag. Dette kan bidra til at mange tør å åpne seg på en 
annen måte. 
 Vi kan oppleve at ungdommene selv bringer dette inn som 
tema i samtalen. Noen forteller at de også går til psykolog eller 
til andre hjelpere og snakker. Ofte forteller ungdommen at 
de opplever at det er psykologen som bestemmer hva de skal 
prate om og at dette ofte ikke er tema knyttet til hverdagslivet 
deres. Derfor vil de gjerne prate med feltarbeiderne, fordi da 
får de anledning til å prate om det de er mest opptatt av her og 
nå. Feltarbeiderne har selv en opplevelse av at ungdommene 
trenger tid for å bli trygge i relasjonen og at de temaene som 
er viktige for dem vil bli tatt opp når de er klare for å prate 
om dem.
 De erfaringene enkeltungdommer får fra kontakten med 
uteseksjonen, spres gjerne i nettverket deres. Dersom en ung-
dom opplever å ha fått hjelp med noe som har vært vanskelig, 
forteller de dette til venner. Det gjør at ungdom vi i utgangs-
punktet ikke kjenner, oppsøker oss, fordi de har hørt fra andre 
at det er ok å snakke med uteseksjonen.

RESSURSBRUK I SKOLEN
Innsatsen og ressursbruken på skolene varierer gjennom året. 
Det brukes mye ressurser i oppstarten av nye skoleår. Det 
planlegges slik at vi likevel skal ha tid til oppsøkende arbeid  
på kveldsvaktene, og feltarbeiderne går gjerne oppsøkende  
i friminuttet på skolene der vi har informasjonsoppdrag.  
Vi erfarer at ungdom de treffer kjenner til uteseksjonen, og 
refererer til besøk i klassene. Vi får alltid nye henvendelser 
etter informasjonsrundene på skolene. Det oppleves derfor  
som meningsfylt å bruke så mye ressurser på dette. 

SAMARBEID MELLOM UTESEKSJONEN OG SKOLENE
Det er ikke laget noen skriftlige samarbeidsavtaler på hva som 
skal være uteseksjonens rolle og oppgaver på skolene. En av 
grunnene til dette er at skolene er organisert forskjellig, og har 



30

ST
A

V
A

N
G

E
R

 K
O

M
M

U
N

E

ulike behov. Feltarbeiderne organiserer og planlegger samar-
beidet ut i fra hver enkelt skoles behov og ønsker. For eksempel 
samarbeider vi på en skole med miljøarbeiderne om et fast 
mobbeopplegg på 8. trinn. På andre skoler gjøres dette av  
lærerne som bruker statens mobbeprogrammer. 

Feltarbeiderne har fått posisjon i skolene gjennom kontakt  
med rektorer og lærere. Uteseksjonen har nedfelt det oppsøkende  
arbeidet i skolen i sine planer og rapporter, og det er en inn-
arbeidet praksis. Vi har ikke opplevd at det stilles spørsmål 
ved vår tilstedeværelse på skolene, verken i samarbeidsmøter 
med andre etater, i interne ledermøter der uteseksjonens leder 
deltar, eller i møter på overordnet nivå der virksomhetsleder 
deltar. Heller ikke når overordna plandokumenter er godkjent 
av virksomhetsleder, når bystyret behandler handlings- og 
økonomiplanen der uteseksjonens arbeid inn mot skoler fram-
kommer, eller i forbindelse med vår årsmelding. Vi opplever 
i stedet at vår innsats inn mot skolene blir trukket fram og 
etterspurt. Vi har derfor ment å ha tilstrekkelig godkjenning for 
å bruke ressurser inn mot skolene og få innpass der. I dag er det 
oppsøkende arbeidet i skolen beskrevet i flere kommunale plan-
verk som virksomhetsplanen til Ungdom og Fritid, kommunens 
handlings- og økonomiplan og i den ruspolitiske handlings- 
planen fra 2011. 

BESKRIVELSE AV OPPSØKENDE ARBEID  
PÅ UNGDOMSKOLENE I STAVANGER
Bydelsteamene oppsøker alle de 15 ungdomskolene i Stavanger 
ukentlig. Det er faste par av feltarbeidere som driver oppsøkende  
arbeid på den enkelte skole og som har kontakt med ansatte. 
Hvert årskull av ungdom i Stavanger er på rundt 1500 personer. 
Til sammen er det ca. 4500 elever ved ungdomskolene i Stavanger. 
De fleste skolene får besøk av uteseksjonen på faste dager. 

VI OPPLEVER I STEDET AT VÅR INNSATS INN MOT 
SKOLENE BLIR TRUKKET FRAM OG ETTERSPURT

“

”
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PRESENTASJON AV UTESEKSJONEN  
FOR ELEVER OG FORELDRE
Feltarbeiderne starter skoleåret på høsten med å avtale med 
skolene når de kan komme og presentere seg for 8. klassingene  
og deres foreldre. Feltarbeiderne får et overblikk over alle 
elevene på trinnet, vi prøver å huske navn og ansikt på elever 
som forteller om hendelser som bekymrer, som ikke mestrer de 
sosiale reglene i klassen eller som på andre måter skiller seg ut. 
Vi lærer oss noen navn og husker historier som blir fortalt, slik 
at vi kan bruke dette som en inngang til kontakt med ungdom-
mene neste gang vi treffer dem. 
 Skolene har alltid et foreldremøte tidlig på høsten for 8. 
klasseforeldre. Uteseksjonen får 10-15 minutter til å presentere 
seg, og informere om at vi er tilstede på skolen og har samtaler 
med elevene. Foreldre som ikke ønsker at deres barn skal tas ut 
av timen for samtale, blir bedt om å reservere seg for dette via 
kontakt med lærer eller sosiallærer.

PLANLEGGING AV FELTARBEIDET 
Feltarbeiderne planlegger skoleoppsøkende på teammøter hver 
mandag morgen. Det avklares om det er kommet henvendelser  
som gjør at vi vil bruke mer tid på enkelte skoler eller se etter 
enkelte konkrete elever. Før vi drar til skolen, har vi en ny  
gjennomgang av formålet med oppsøkingen den dagen; om vi 
skal prate med noen bestemte ungdommer, eventuelt sjekke ut  
en konkret hendelse i bydelen eller om vi har tema vi ønsker  
å ta opp med rektor eller sosiallærer. Feltarbeiderne ankommer 
skolen når det store friminuttet starter. Dersom vi skal prate 
med en lærer eller rektor, legges det inn tid til dette før eller 
etter friminuttet. 

DEN OPPSØKENDE RUNDEN
Elevene får lov til å være inne i gangene, klasserommene og  
i kantinen på de fleste skolene. I løpet av den halvtimen fri- 
minuttet varer, beveger feltarbeiderne seg både inne i skole-
bygget, i klasserom og ute i skolegården. Vi ser gjerne også 
etter ungdom ved matbutikker som ligger nær skolen. Fri-
minuttet går fort, og det betyr at feltarbeiderne ofte bare har 
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mulighet for en kort prat med ungdommer før feltarbeiderne 
forflytter seg videre. Feltarbeiderne tar kontakt med mange 
ungdommer og prater med både kjente og ukjente. Avtaler 
bekreftes, eller inngås. Ungdommer som feltarbeiderne treffer 
ute på kvelden, hilser vi kanskje bare på, fordi vi har andre 
anledninger til å få pratet med dem. Etter en oppsøkende 
runde, velger vi gjerne å sette oss ned ute eller i kantinen, slik 
at ungdom selv kan ta kontakt med oss. 
 Feltarbeiderne opplever ofte at ungdommer vi treffer i 
friminuttene tar opp personlige tema. De forteller historier om 
seg selv og om andre. Er det flere ungdommer som er til stede 
sammen, vil vi følge opp det som blir sagt på en annen måte 
enn om ungdommen er alene. Vi forsøker å bidra til at ungdom-
men ikke deler personlige opplysninger med hele grupper av 
unge. Derfor spør vi mindre om personlige tema når vi prater 
med en gruppe ungdommer. Feltarbeiderne vil se om de kan 
trekke ungdom som har noe å fortelle til side, og dermed kunne 
prate uten at de andre hører det som blir sagt. Vi vil ofte spørre 
om de vil treffe oss til en samtale etter friminuttet. 

FERDIGHETER OG METODE I KONTAKT MED UNGDOM
Feltarbeiderne legger til rette for at ungdommen skal bli trygge 
nok til å kunne ta opp vanskelige temaer i samtaler. Vi formidler  
at ungdommene kan prate om det de selv vil. Det å kunne ha 
samtaler om hverdagslige ting, bidrar til å gjøre kontakten med 
feltarbeideren trygg (Gustavsson og Tømmerbakken, 2011). 
I kartleggingsfasen, når feltarbeiderne ønsker å bli bedre 
kjent, hender det ofte at ungdom kommer med tilsynelatende 
overflatiske problemstillinger. Måten de forteller sin historie på 
og hva de vektlegger, trigger noen ganger feltarbeidernes mage- 
følelse med hensyn til bekymring. Mangel på samsvar mellom 
det de forteller og kroppsspråket deres kan vitne om at ung-
dommen har en eller annen form for bekymring. Ungdommen 
kan virke nølende, eller de kan åpenbart pynte på virkeligheten 
sin. Noen ser en i øynene, noen ser bort og noen flakker med 
blikket når ulike spørsmål blir stilt. Her er det viktig at 
feltarbeideren bruker sin kompetanse med hensyn til risiko- og 
beskyttelsesfaktorer, og vurderer kontekst og helhetsinntrykk. 
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Det at feltarbeiderne har tid og tar ungdommenes hverdagslige 
utfordringer på alvor, kan bidra til å skape tillit. Når en tillits-
full relasjon er etablert, viser det seg av og til at det ligger en 
større og mer alvorlig problematikk i bunn.
 I det følgende eksempelet ser vi hvordan feltarbeiderne gir 
jenta tid til å bli trygg fordi de mistenker at hun vil ta opp et 
alvorlig tema:

Vi møter Malin på det vi bruker som samtalerom 
på skolen. Det er læreren hennes som har formidlet 
kontakten og fått Malin til å møte til avtalt tid. 
Læreren har sagt at hun ikke helt forstår hva som 
plager jenta. Malin sier hun har det bra, men er 
stille og trekker seg mye vekk fra de andre. Nå skal 
Malin prate med feltarbeiderne uten at læreren  
er til stede.
 Vi møter ei jente som er sjenert og sier lite. Hun 
ser mye i gulvet og virker forknytt i kroppen. Vi 
spør om familieforhold, fritid, venner og skole. Hun  
svarer i første omgang at ting er fint.
– Joda, jeg har det bra, sier hun og smiler  
 litt forsiktig.
– Læreren din sier at du i det siste har vært mye   
 alene. Er det noe spesielt som har skjedd?
Hun trekker på svaret og vrir seg litt på stolen. Vi 
får her en magefølelse på at dette er viktig for jenta 
og vi velger å følge dette sporet.
– Ikke noe spesielt, men ...
– Det ser ut som om du tenker på noe i hvert fall …
– Det blir bare verre ... Dere kan uansett ikke  
 gjøre noe …
– Vi vil uansett gjøre det beste vi kan for å støtte  
 deg ... noen ganger hjelper det å få snakket om  
 det med andre.
– Jo, men, voksne forstår ingenting … Dere forstår  
 ikke hvordan det er å bli kalt hore hver dag …
 Vi velger å følge denne åpningen videre.
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Ved å vise interesse, stille utdypende spørsmål og formidle 
hvordan de oppfatter det ungdommen forteller dem, vil felt- 
arbeiderne åpne for fortrolighet. Det legges stor vekt på å være 
interessert og vise at vi virkelig ønsker å forstå det ungdommen 
vil formidle. Ungdom med sosiale og emosjonelle vansker 
har stort behov for å bli lyttet til og føle at de blir forstått og 
anerkjent (Gustavsson og Tømmerbakken, 2011). Disse ungdom-
mene er i overvekt blant de som har samtaler med feltarbeiderne 
i skolen. 
 Ungdommene får anledning til å vise flere sider ved seg selv, 
ikke bare det som er problematisk. Det kan være lettere for 
ungdom å vise sårbarhet og fortelle om vanskelige hendelser, 
når de får bekreftelse på sine ressurser og sterke sider. I slike 
relasjoner kan ungdommene redefinere sin situasjon og etter 
hvert føle seg bedre. Dette kan igjen bidra til at de får mer 
kapasitet til å ta til seg faglig kunnskap (Gustavsson og  
Tømmerbakken 2011). 

 

Feltarbeiderne anerkjenner ungdommens tanker og meninger,  
og inntar en veiledende rolle. Vi reflekterer sammen med de 
unge over mulige alternative valg i vanskelige situasjoner. 
Samtalene har som mål å bidra til utvikling av innsikt, dømme-
kraft, handlekraft og integritet. Dette åpner opp for at ungdom 
kan løse egne problemer på en bedre måte og at de kan endre 
seg i eget tempo (Gustavsson og Tømmerbakken, 2011). 
 Det er nødvendig at feltarbeiderne tolker de ulike situasjon- 
ene som oppstår underveis, og ser an når det er riktig å ta 
kontakt med ungdommene. Hvis tidspunktet er feil kan 

DET KAN VÆRE LETTERE FOR UNGDOM 
Å VISE SÅRBARHET OG FORTELLE OM 
VANSKELIGE HENDELSER, NÅR DE FÅR 
BEKREFTELSE PÅ SINE RESSURSER OG 
STERKE SIDER

“

”
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henvendelsen virke både forstyrrende og invaderende og føre til  
at ungdommene avviser videre kontakt. Vi ser etter små invita- 
sjoner i blikk, kroppsspråk eller ting som blir sagt som åpner 
for at vi kan nærme oss.
 Ofte kan feltarbeiderne merke seg blikk, bevegelser eller  
annet kroppsspråk som sier noe om forholdet mellom ungdom-
mene og hva det blir pratet om. Hvis ungdommenes kroppsspråk 
sier noe annet enn det som blir ytret verbalt, kan feltarbeiderne 
kommunisere at de har oppfattet at situasjonen kanskje ikke er 
helt slik som det i utgangspunktet ble gitt uttrykk for. 
 Det er også sentralt for feltarbeiderne å ha kjennskap til 
sjargong og koder som brukes i ungdomsmiljøet. På den måten 
får de mulighet til å snakke med ungdommene om tema de 
ellers ikke diskuterer med andre voksne.
 Denne kunnskapen tilegner feltarbeiderne seg gjennom 
observasjon og tilstedeværelse i ungdomsmiljøene. Evnen til å 
tilpasse språk og væremåte til de ulike miljøene er avgjørende 
for å komme i posisjon blant ungdommene.

DOKUMENTASJON ETTER OPPSØKENDE
Feltarbeiderne skriver feltrapport når vi er tilbake på kontoret. 
Der registreres antallet ungdommer vi har truffet, fordelt på 
alder og kjønn. Det å vurdere hvem de skal registrere som treff 
er en vurderingssak siden vi hilser på så mange ungdommer i 
løpet av et friminutt. I Stavanger teller vi ungdom vi har pratet 
med, og det kreves mer enn at vi bare har hilst på dem for at 
kontakten skal registreres som et treff. Den informasjonen som 
feltarbeiderne får av elever på skoleoppsøkende blir ikke jour-
nalført eller skrevet ned i individuelle registre. I feltrapport- 
ene kan det likevel skrives stikkord om tema for samtaler eller 
spesifikke observasjoner, men ungdommenes navn blir ikke 
registrert. For eksempel «… ungdommer i 10. trinn ved en skole 
forteller at det er mange rusmisbrukere i bydelen. De forteller 
at disse tar kontakt, noe som virker skremmende. De har også 
hørt om et hus som ligger et kvartal bortfor skolen der ungdom-
mer kan gå og ruse seg …»
 Noen navn blir likevel registrert i interne arbeidsdoku-
menter, blant annet i de tilfeller der det drives kartlegging av 
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kontakter inn mot miljøer det er knyttet bekymring til. Her kan 
bruk av nettverkskart være et nyttig verktøy: Feltarbeiderne 
skriver inn navn på ungdommene og tegner linjer mellom hvem 
som har kontakt med hvem. Slik vil man få oversikt over hvilke 
ungdommer som har sentrale posisjoner i miljøet og følge med 
på nye rekrutteringer. Informasjonen vil videre bli brukt til 
planlegging av intervensjon. 
 Etter et skolebesøk vil også feltarbeiderne diskutere det som 
er blitt observert, og eventuelt legge en plan for neste runde.

HVORDAN KARTLEGGE PÅ SKOLEARENAEN?
Ved samarbeidsmøter, foreldremøter osv. blir vi ofte oppfordret 
til å gi en beskrivelse av ulike ungdomsmiljøer. Vi blir også 
gjerne kontaktet av samarbeidspartnere og media etter at det 
har vært konkrete, bekymringsverdige hendelser i et bestemt 
ungdomsmiljø. Det å kjenne ungdomsmiljøene bidrar også til at 
vi kommer i posisjon og oppnår tillit i miljøene. Vi har innsikt i 
ungdommenes hverdag og kan snakke om den verden de ferdes 
i. Det å kunne gi nøkterne og nyanserte beskrivelser av det som 
foregår i ungdomsmiljøene, vil ofte kunne bidra til å begrense  
overdramatisering av hendelser som ellers lett kunne blitt 
hauset opp av rykter og generaliseringer. Samtidig kan tidlig 
identifisering av et problem sørge for at situasjonen tas alvorlig 
og at det settes inn tiltak. Ved å være grundige og etterrettelige 
i vår beskrivelse av ungdomsmiljøer, opplever vi at både ung-
dommene selv og andre samarbeidspartnere får tillit til oss.
 Kartleggingen av ungdomsmiljøene gjøres på ulike måter. 
Vi innhenter kunnskap om ungdomsmiljøer/oppvekstmiljøer 
fra eksisterende undersøkelser, som kommunal levekårsunder-
søkelse med tall fra bydelene, skolenes trivselsundersøkelser 
og kommunens ungdomsundersøkelse, med tall fra bydelene. 
Feltarbeiderne innhenter også informasjon fra andre instanser 
som kjenner ungdommene, slik som skolens lærere, miljø- 
arbeidere, helsesøster og fritidsklubben. Dette skjer både i 
formelle fora som samarbeidsmøter samt i uformelle treff ved 
at en stikker innom tjenestene når man er på oppsøkende turer  
i bydelen. Feltarbeiderne får også informasjon om ungdoms- 
miljøene fra elever ved skolene og tidligere elever.
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I tillegg gjør feltarbeiderne egne observasjoner i friminuttene. 
Vi ser hvordan ungdommene grupperer seg, hva slags atferd de 
har, hvilken klesstil de har, om de avviser oss eller viser oss 
tillit ved å prate. Vi merker oss hvem som unngår kontakt og 
om de isteden tar kontakt med andre jevnaldrende. Vi registrerer  
historiene som fortelles oss, og ser hvilke ungdommer som er 
lite tilstede på skolen eller ikke går inn til timene. Vi observerer 
i tillegg endringer og utvikling hos ungdom vi har kjent over 
tid; deres mentalitet, utseende, væremåte og hvem de omgås. 
 Feltarbeiderne kan drøfte hendelser som skjer i skolegården  
med lærere. Vi kan redegjøre for en observasjon, og spørre  
læreren hvordan han/hun oppfattet denne situasjonen. Felt- 
arbeiderne vil ikke dele informasjon de har fra oppfølging av 
individuelle ungdommer, men prate om den konkrete episoden 
på skolen. Tilbakemelding på episoden fra lærerne kan imidler-
tid være at observasjonen er knyttet til en konkret elev som det 
er knyttet spesiell kunnskap til. For eksempel utestenging, lav 
frustrasjonsterskel eller noe annet. Dette kan bidra til at felt- 
arbeiderne velger å etablere kontakt med eleven for å sette  
i gang endringsprosesser.
 Kartleggingen skjer kontinuerlig, og teamene drøfter og 
sammenfatter informasjonen i teammøter og ved andre over-
lappinger. Noen team lager nettverkskart. Det avklares hvem 
som har ansvar for å følge opp en bekymring ved å prøve å 
komme i posisjon hos ungdommen, og eventuelt involvere andre 
i oppfølgingsarbeidet.
 «Evnen til å forstå og tolke, se sammenhenger, blant annet  
sammenhengen mellom individets indre verden og de ytre 
vilkår og betingelser det lever under, framstår som sentralt 
både i sosialt arbeid generelt og i oppsøkende ungdomsarbeid» 
(Strømfors, 2006, s.193).

INDIVIDUELLE AVTALER OG OPPFØLGING AV ELEVER
Feltarbeiderne gjør avtaler med ungdom på flere måter. Vi av-
taler en tid for samtale mens vi er i skolegården, eller så får vi 
telefonnummer og ringer senere for å avtale tid. Feltarbeiderne 
har gjerne de første samtalene i skoletiden, og vil etter hvert 
motivere ungdommene til å møte til avtale utenom skoletiden. 
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Skolen låner ut rom som kan brukes til samtaler. Etter en 
samtale får ungdommen en lapp med til læreren, som bekrefter 
at de har vært til samtale med feltarbeidere. Vi oppfordrer 
ofte ungdom til å fortelle foreldrene sine at de har pratet med 
uteseksjonen, men det avhenger av årsaken til henvendelsen. 
Når ungdom forteller om vanskelige hjemmeforhold, vil vi ofte 
bruke mer tid på å få oversikt over situasjonen sammen med 
ungdommen før vi involverer mor og far.

DOKUMENTASJON
Alle oppfølgingssamtaler enkeltungdommer har med utesek-
sjonen blir journalført. Ved første samtale undertegner de unge 
et samtykkeskjema, der de godtar at det nedtegnes informasjon 
om dem. Vi har et elektronisk journalsystem, der ungdommene 
er registrert på navn.

INFORMASJONSOPPDRAG
Uteseksjonen tilbyr å delta i klasseundervisning når det gjelder 
tema som ligger innenfor våre kompetanseområder, som blant 
annet nettvett, mobbing, rus og seksualitet. Feltarbeiderne kan 
også på eget initiativ be om å få komme i enkelte klasser for å 
ta opp tema vi vet er spesielt aktuelle for denne klassen, eller 
ha gruppetiltak i skoletiden for utvalgte elever. Dette gjøres 
gjerne i samarbeid med helsesøster eller miljøarbeider på skolen.  
Uteseksjonen kan også ha temaforelesninger for foreldre, 
innenfor områder vi har kompetanse på. 

UTESEKSJONEN TILBYR Å DELTA  
I KLASSEUNDERVISNING NÅR DET 
GJELDER TEMA SOM LIGGER INNEN-
FOR VÅRE KOMPETANSEOMRÅDER, 
SOM BLANT ANNET NETTVETT, 
MOBBING, RUS OG SEKSUALITET

“

”
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Hvordan komme i posisjon  
overfor skolen?
KONTINUITET I RELASJONENE MELLOM  
FELTARBEIDER OG SKOLENS ANSATTE
De optimale rammene for å drive oppsøkende arbeid i skolen, 
er faste feltarbeidere på faste skoler, til faste dager og over  
lengre tid. Denne kontinuiteten bidrar til at feltarbeiderne blir 
et kjent tilbud både for elevene og skolens ansatte, og er en 
viktig forutsetning for et positivt samarbeid med skolene. Hvis 
vi mister denne kontinuiteten over en periode, ved for eksempel  
skifte i personalet, permisjoner eller langtidssykdom, vil en 
raskt merke en negativ utvikling med hensyn til samarbeidet. 
Skolene forholder seg ikke til uteseksjonen som helhet, men 
som oftest til de feltarbeiderne som er ansvarlige for den  
enkelte skolen.

HVA KAN UTESEKSJONEN TILBY?
I arbeidet med å få innpass i skolen, vektlegger feltarbeiderne 
følgende kompetanser. 
Vi kan:
 • Gi skolen informasjon om forhold vi oppdager på skolen,  
  i bydelen eller i ungdomsmiljøene
 • Skolen kan henvende seg til oss i tilfeller der læreren/  
  skolen vet at en elev har behov for hjelp, og de selv ikke  
  har mulighet til å følge opp
 • Vi kan bistå skolen ved å tilby våre ressurser  
  og kompetanse
 • Være en samtalepartner der ulike problemstillinger  
  kan drøftes, uten å navngi elever
Ved siden av den kontinuerlige kommunikasjon med elevene, 
tilbyr uteseksjonen skolene å følge opp enkeltungdom skolen  
har uttrykt bekymring for. Dette forutsetter at eleven selv 
samtykker til at uteseksjonen blir kontaktet og informert om 
bekymringen. Noen skoler kommer med mange slike henven-
delser, og feltarbeiderne går da inn i en dialog med kontakt-
lærer der det diskuteres videre oppfølging av eleven.
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IVARETA SAMARBEID MED LÆRERNE
Selv om uteseksjonens oppsøkende sosiale arbeid ved skolene 
er en etablert aktivitet, erfarer vi at samarbeidet stadig på må 
avklares og vedlikeholdes. Ved skifte av personale i nøkkel-
posisjoner ved skolene (rektor, rådgiver, sosiallærer, miljø-
arbeider, helsesøster) eller når det ansettes nye feltarbeidere i 
uteseksjonen, er det nødvendig med møter for å avklare ansvar, 
oppgaver og forventninger. Feltarbeiderne deltar på møter der 
vi informerer om våre tjenester, og klargjør forhold som angår 
for eksempel tillatelse til å prate med elever i skoletiden. Det 
er ikke alle skoler som ønsker dette. Noen skoler ønsker ikke 
at visse elever snakker med uteseksjonen om egne problemer 
uten at det er gitt samtykke fra foresatte. Lærerne mener at de 
har plikt til å informere foreldrene først, noe som kan føre til at 
bekymringer de har ikke formidles videre til andre instanser: 
«Noe av det vi ser i skolen, kan være så vanskelig for oss at vi 
bruker forskjellige strategier for å unngå det. Vi kan også være 
redde for at forholdet til de foresatte blir dårlig hvis vi tar opp 
de vanskene vi opplever, med eleven og klassen» (Gustavsson  
og Tømmerbakken, 2011, s. 96).

Noen lærere tar ikke kontakt når de er bekymret for elever,  
og vil ikke at elever skal tas ut av timer. De ønsker heller ikke 
å benytte seg av vår kunnskap om ungdomsmiljøene. Det kan 
være flere grunner til dette. Den viktigste årsaken er nok at 
lærernes første instans for drøfting av bekymring er skolens 
interne ressursmøter. Her drøftes bekymringer med blant annet 

VED SIDEN AV DEN KONTINUERLIGE 
KOMMUNIKASJON MED ELEVENE, 
TILBYR UTESEKSJONEN SKOLENE Å 
FØLGE OPP ENKELTUNGDOM SKOLEN 
HAR UTTRYKT BEKYMRING FOR 

“

”
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sosiallærer, rektor, helsesøster, miljøarbeidere og andre. Det kan 
til tider virke som det er høy terskel for å melde inn bekymring 
på disse møtene. I tillegg opplever vi at noen lærere er bekymret  
for elever som mister undervisning. Det er viktig for lærere at 
det er «godkjent» av skolens ledelse og foreldre når elevene tas 
ut av timene for samtaler med uteseksjonen. Feltarbeiderne 
finner imidlertid ofte noen ansatte på skolen som er interesserte 
i samarbeid, og disse kontaktene blir vedlikeholdt. Uteseksjonen 
har ikke kapasitet til å opprettholde tett kontakt med alle lære-
re på en skole, og feltarbeiderne må gjøre en priorietering. Det 
må også vurderes hvilke møter som har størst nytteverdi, for 
eksempel har trinnmøtene for lærere på 8. trinn erfaringsmessig  
vist seg å være en god arena for å starte et lærersamarbeid.
 I etableringen av skolesamarbeidet, må feltarbeiderne være 
tydelige på hvilke typer oppdrag vi kan ta på oss, og hvilke 
rammer som gjelder for vårt arbeid. Feltarbeiderne må være 
tydelige på hvilken rolle vi har, for eksempel i tilfeller der 
skolen mener at vi praktiserer en for streng taushetsplikt. Det 
kan dreie seg om situasjoner der foreldre reagerer på at vi har 
hatt kontakt med barna deres uten at de har fått beskjed om 
det, eller der feltarbeiderne konfronteres med tidligere fore- 
stillinger om at uteseksjonen har kunnskap om bekymrings- 
fulle hendelser i ungdomsmiljøene uten å informere om det. 

DELING AV INFORMASJON 
Uteseksjonen deler ikke informasjon på individnivå uten sam-
tykke fra den det gjelder. Vi kan dele informasjon om generelle 
trender og utvikling i ungdomsmiljøene. Vi kan informere om 
hva vi opplever som bekymringsfulle tendenser og hvilke tiltak 
vi ønsker å sette i verk. For eksempel har vi hatt skole- og 
foreldremøter hvor vi har informert om nasking i bydelene og 
oppfordret foreldre til å iverksette ulike tiltak hjemme. 
 Det å fokusere på hva vi kan tilby og hva vi kan si, samt  
å gi eksempler på godt samarbeid fungerer ofte som en buffer 
mot forestillinger om at uteseksjonen ikke deler informasjon 
eller samarbeider.
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OPPSØKENDE ARBEID OVERFOR FLYKTNINGER  
OG INNVANDRERE PÅ JOHANNES LÆRINGSSENTER
I 2010 startet uteseksjonen oppsøkende arbeid på Johannes  
Læringssenter. Bakgrunnen for dette var at vi fikk en henven-
delse samme året om å delta på ressursmøter ved skolen. Vi 
ble enige med skolen i første omgang om å gå oppsøkende 
på skolen for å bli kjent med elevene, i stedet for å delta på 
ressursmøter. Vi så nytteverdien i å bli kjent med ungdommene 
ved skolen fordi vi ofte observerte ungdommer med etnisk 
minoritetsbakgrunn i sentrumsområdene. Dette var en gruppe 
vi på det tidspunktet var lite i kontakt med, og som vi ønsket  
å bli kjent med.

Oppsøkende arbeid på Johannes Læringssenter skiller seg fra 
hvordan vi jobber på ungdomsskolene. Arbeidet ved skolen gir 
andre utfordringer, og da særlig språkmessig. 
 I stedet for å gå oppsøkende i friminuttene, er vi tilstede 
under skolefrokosten. Her spiser alle elevene som tar grunnskole  
for voksne frokost, og det er en fin arena for oss å bli kjent med 
elevene på. Samtidig gir det oss mulighet til å informere alle 
elevene om vårt tilbud. Vi bruker da tolk på de mest sentrale 
språkene. Tolkningen blir foretatt av lærere ved skolen. Vi har 
også informert elevrådet ved skolen om vårt tilbud, og så har 
hver enkelt elevrådsrepresentant informert sine klasser om 
uteseksjonen i etterkant.
 Vi får også i stor grad andre typer henvendelser fra disse 
elevene enn det vi får på ungdomsskolene. Noen av ungdommene  
her får avslag på sine søknader om opphold i Norge, noe som 
ofte fører til frustrasjon og depresjoner. Andre ungdommer kan 

NOEN AV UNGDOMMENE HER  
FÅR AVSLAG PÅ SINE SØKNADER  
OM OPPHOLD I NORGE, NOE SOM 
OFTE FØRER TIL FRUSTRASJON  
OG DEPRESJONER 

“

”
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ha vanskeligheter med å finne seg til rette i et nytt land,  
og mange har forlatt familien sin i hjemlandet. 
 Vi har opprettet et godt samarbeid med skolens rådgiver  
og sosiallærere. Dette gjør at vi også får henvendelser fra dem. 
Som regel har vi et møte med rådgiver eller sosiallærer sammen 
med ungdommen, noe som sikrer at vi får nødvendig informasjon  
fra skolen om personen det gjelder.

UTESEKSJONEN SOM DEL AV DEN KOMMUNALE  
TILTAKSKJEDEN FOR UNGDOM
I Stavanger er det få helsesøstre ved ungdomskolene, og det 
sosialpedagogiske arbeidet ved skolene er ulikt organisert. 
Noen få skoler har miljøarbeider/miljøterapeut, men de fleste 
har en sosiallærer eller rådgiver med ansvar for elever med 
ulike vansker. Barneverntjenesten har en uttalt prioritering 
av de yngste barna. Dette blir merkbart ved at terskelen for 
tiltak overfor ungdommer oppleves som høy og ved at de har 
få tjenester å tilby ungdom med begynnende eller moderate 
vansker. Uteseksjonen erfarer at barneverntjenesten videre- 
sender ungdom og foreldre til oss, når de selv ikke kan gi 
tilbud om tiltak. Uteseksjonen blir spurt om å ha samtaler 
med ungdommen, støtte ungdommen i å få til endringer i eget 
liv, iverksette familiesamtaler om kommunikasjon og regler i 
hjemmet med mer. Uteseksjonen har mulighet til å fange opp 
ungdom som har problemer, og sette i gang endringstiltak på  
et tidligere stadium enn det barneverntjenesten kan. 

AVDEKKING OG VIDEREFORMIDLING AV ALVORLIGE 
BEKYMRINGER TIL BARNEVERNTJENESTEN
Hvert år besøker vi åttendeklassene i kommunen for å 
informere om ulike temaer. Ett av temaene vi tar opp er vold 
og vi opplever at mange ungdommer har behov for å snakke 
med oss om dette etterpå. Det at vi åpner opp, setter ord på 
problemet og viser til praktiske eksempler på vold, bidrar til 
at ungdom finner det trygt å ta dette temaet opp med oss. Vi 
er tydelige på at vold er alvorlig, så alvorlig at vår meldeplikt 
til barnevernstjenesten aktiveres. Vi er opptatt av at ungdom 
som er involvert i en voldssak, blir inkludert i prosessen, og at 
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prosessen skal være så forutsigbar som mulig for personen det 
gjelder. Dette innebærer at ungdommen alltid skal få tilbud om 
å lese bekymringsmeldingen før den blir sendt og få lov til å 
komme med kommentarer. 
 I samtaler hvor det eksempelvis er høyt konfliktnivå i 
familien, er det naturlig for oss å spørre om vold og å være 
konkrete i forhold til dette. 

I en samtale med en gutt som vi har snakket noen 
ganger med, forteller han at faren klikka i helga.   
– Hva har skjedd? 
– Jeg kom for seint hjem, bare en time altså!  
 Så klikka han heilt bare for det.
– Hva gjør pappa når han klikker da? 
– Han blir jævla forbanna, og skjeller meg ut.  
 Han spør ikke engang om hvorfor jeg kommer  
 for seint.
– Forbanna?...
– Ja, du vett, heilt mongo i hove.
– Hva gjør han når han blir mongo i hove?
– Han hyler og skriker og så kasta han  
 fjernkontrollen i veggen …
 – Dette hørtes ikke greit ut. Hva gjør du når  
 pappa blir så sinte?
– Kan jo ikke gjøre noe, for da blir det bare  
 ennå verre …
– Hva kan skje hvis det blir verre da? 
– Han har jo kastet meg i veggen før, akkurat  
 som en annen fjernkontroll liksom.

FORESPØRSLER OM URINPRØVETAKING
Uteseksjonen deltar i tverrfaglige team, der formålet er å 
samarbeide og samordne forebyggende tiltak. Gjennom dette 
samarbeidet er det laget en plan for tidlig intervensjon ved 
rusbekymring. For noen år tilbake fikk uteseksjonen og helse-
stasjon for ungdom forespørsel om å tilby urinprøvetaking til 
ungdom. Dette skulle være et frivillig tilbud, og skulle inngå 
som en del av tiltakskjeden for å forebygge bruk av illegale 
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rusmidler. Uteseksjonen var skeptisk til konsekvensen av bruk 
av urinprøver. Feltarbeiderne erfarte at ungdom i samtaler med 
dem innrømmet rusbruk, og at vi kunne komme i posisjon til 
tiltak uten å ta urinprøver. Det å gå inn i en kontrollørrolle, 
kunne medføre at ungdom som hadde noe å skjule trakk seg 
bort, og ikke lengre hadde tillit til feltarbeiderne. Uteseksjonen 
gjennomførte i 2011 en kartlegging av hasjbruken blant 
ungdomsskoleelever, tiltakskjeden og behov for nye tiltak. 
Kartleggingen bidro til en tydeliggjøring av de enkelte instan-
senes ansvar for å identifisere og følge opp en rusbekymring. 
Gjennom en klargjøring av hva som kjennetegner en ungdom 
med rusproblematikk, ble konklusjonen at det ikke er en 
positiv urinprøve som avgjør ungdommens behov for tiltak, 
men en vurdering av ungdommens helhetlige livssituasjon. 

TAUSHETSPLIKTEN
Taushetsplikten Uteseksjonen i Stavanger praktiserer har 
hjemmel i Forvaltningsloven § 13-13e. Unntak er opplysnings-
plikt og meldeplikt til Barneverntjenesten. Informasjon som 
blir gitt i fortrolighet vil ikke bli videreformidlet til andre uten 
samtykke fra ungdommen selv. Vi opplever sjelden utfordringer 
knyttet til innhenting av samtykke, og våre erfaringer viser at 
dette skaper tillit og trygghet hos ungdommene. 
 Taushetsplikten er en viktig motiverende faktor for at 
ungdom skal ta kontakt. Elever forteller at hvis de sier noe til 
kontaktlærer, sosiallærer eller helsesøster, opplever de at infor-
masjonen raskt deles mellom ansatte på skolen og at foreldre 
blir involvert. Mange ungdommer har behov for å sette ord på 
problemstillinger og oppleve at noen lytter til dem uten at det 
nødvendigvis iverksettes tiltak. Å forklare eleven hva taushets-
plikt, meldeplikt og opplysningsplikt dreier seg om er derfor 
viktig for å opprettholde tilliten mellom ungdommen  
og uteseksjonen.
 På oppsøkende arenaer velger Uteseksjonen i Stavanger  
å ivareta en etisk forankret taushetsplikt overfor ungdommene. 
Tilliten vi oppnår ved dette gir oss innpass i ulike ungdomsmil-
jøer. Når for eksempel feltarbeidere oppsøker røykehjørnet på en 
skole, vil de ikke gi informasjon om hvem som røyker videre. 
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UTFORDRINGER KNYTTET TIL TAUSHETSPLIKTEN
Uteseksjonen får ofte spørsmål fra skoler og foreldre om 
hvordan vi kan ha sosialfaglige samtaler med elevene i skole- 
tiden uten at foreldrene blir informert om dette. Vi forklarer at 
ungdom har egne rettigheter, og skal behandles som selvstendige  
individer med stor innflytelse på eget liv. Med dette mener vi at 
ungdommen selv skal få avgjøre om de ønsker å snakke med en 
annen voksen uten at foreldrene umiddelbart blir informert. Vi 
forteller lærerne at vi som fagpersoner gjør en vurdering av i 
hvilken grad informasjonen som blir gitt i samtale med utesek-
sjonen er av en slik karakter at det er nødvendig at foreldrene 
trekkes inn.Vi kan i dette tilfellet vise til Barnekonvensjonen 
(artikkel 12) og Barneloven (§ 31). I tillegg blir foreldre infor-
mert på foreldremøter i 8. klasse, om at de kan reservere seg 
hos kontaktlærer, dersom de ikke ønsker at uteseksjonen skal 
snakke med deres barn.
 Det kan hende at informasjon om elever blir gitt til oss  
uten at vi kan bruke informasjonen videre. 

For eksempel kan en lærer si: «Jeg vil at du skal 
holde et øye med Stine i 9C. Faren har havnet i 
fengsel og vi tenker at hun kan få det litt vanskelig 
fremover …» Vi opplever at å holde øye med ikke   
er en tilstrekkelig avtale for å følge opp Stine  
og vil prøve følgende løsninger:
- Uteseksjonen ber lærer om å høre med Stine  
 om hun er interessert i kontakt.
- Uteseksjonen ber om å få bruke informasjonen  
 fra lærer til å ta direkte kontakt med Stine.

Uteseksjonen i Stavanger sitter som representant i flere av 
skolens eksterne samarbeidsfora. Det har vært en viktig prosess 
å avklare roller og taushetsplikt med hensyn til dette. På slike 
møter deles ikke informasjon om navngitte personer. Om en er 
bekymret for enkeltungdom tas dette på tomannshånd etter 
møtet. I løpet av disse møtene har uteseksjonen gjentatte ganger 
blitt utfordret når det gjelder taushetsplikten. Vi blir ofte spurt 
om vi har kontakt med eller kjenner til enkelte ungdommer. 



47

Er dette ungdom vi har under oppfølging, opplyser vi om at vi 
kjenner dem. Dette med bakgrunn i at skolen allerede er kjent 
med at vi har hatt kontakt med ungdommene fordi de får med 
seg melding om at de har vært i samtale med oss. For videre 
opplysninger kreves det at skolen eller uteseksjonen innhenter 
samtykke. Gjelder det ungdom som uteseksjonen ikke har 
oppfølging med, krever vi at skolen avklarer om eleven ønsker 
kontakt med oss, før de kommer med en konkret henvendelse.

AVSLUTNING
Målsetting for uteseksjonen er tidlig identifisering av negativ 
utvikling, og tidlig intervensjon. Vi etablerer kontakt med 
ungdom og pleier relasjoner med dem. Dette bidrar til at vi kan 
oppdage negativ utvikling før problemene blir omfattende, og 
komme tidlig i posisjon for å sette inn tiltak. Det at uteseksjonen  
blir en del av ungdommens skolehverdag, senker terskelen for 
at ungdom selv tar kontakt når de har behov for våre tjenester. 
Vi erfarer at deltakelse på skolearenaen bidrar til at vi kan ta 
tak i vansker på et tidlig tidspunkt, og finne løsninger i samar-
beid med andre voksne i ungdommens naturlige hjemmemiljø. 
For ungdom som utvikler et rusproblem, har rusingen ofte 
startet mens de hadde tilhørighet i bydelen. Samtidig er det 
slik at bare et fåtall av ungdommene er å treffe ute på dag- og 
kveldstid. De fleste oppholder seg hjemme hos seg selv eller 
andre. Skolen er en viktig arena for komme i kontakt med 
ungdommene og oppdage tidlige tegn på at ungdommen har  
en vanskelig livssituasjon.

MÅLSETTING FOR UTESEKSJONEN ER 
TIDLIG IDENTIFISERING AV NEGATIV 
UTVIKLING, OG TIDLIG INTERVENSJON. 
VI ETABLERER KONTAKT MED UNGDOM 
OG PLEIER RELASJONER MED DEM

“

”
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For de to teamene som driver oppsøkende arbeid i bydelene, gir 
arbeidet på skolen ikke bare en mulighet for å få kontakt med 
store deler av ungdomsgruppen, men de får også posisjonert seg 
overfor det pedagogiske personalet. Ved å være kontinuerlig 
og synlig tilstede på skolen, får vi et godt samarbeid rundt 
de ungdommene det er knyttet utfordringer til. Vi får innsikt 
i hvordan skolene opplever ungdomsmiljøene, og vi får delt 
vår erfaring og kunnskap om ungdommenes livssituasjon med 
andre voksne som har innflytelse på ungdommens hverdag.

Oppsøkende arbeid i skolen bidrar til at vi kommer tett på 
ungdomsmiljøene og kan tilby våre tjenester og gjøre dem kjent 
for store deler av ungdomsbefolkningen i kommunen. Utesek-
sjonen er et supplement til de tjenestene skolen selv kan tilby 
elever med vanskelige oppvekstforhold. Våre metoder bidrar  
til at flere unge får den hjelpen og støtten de trenger.

VED Å VÆRE KONTINUERLIG OG 
SYNLIG TILSTEDE PÅ SKOLEN, FÅR 
VI ET GODT SAMARBEID RUNDT DE 
UNGDOMMENE DET ER KNYTTET 
UTFORDRINGER TIL 

“

”
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Oppsøkende arbeid på skolen er en av flere sentrale oppgaver 
for Utekontakten i Tromsø. Jeg vil ha fokus på den konkrete  
jobbingen og våre møter med enkeltungdom. Gjennom 
artikkelen vil jeg introdusere dere for Phillip og Nicolai, to av 
mange ungdommer utekontakten har kommet i kontakt med 
gjennom skolearbeidet.
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UTEKONTAKTEN I TROMSØ
Vår utekontakt driver oppsøkende sosialt arbeid blant barn, 
unge og unge voksne i alderen 13-23 år, som antas å være i 
risikosonen med hensyn til rus og kriminalitet, eller andre 
former for psykiske eller sosiale problemer. Utekontakten i 
Tromsø er en avdeling innenfor den kommunale resultatenheten 
for rus og psykiatri, men jobber tett med andre kriminalitets- 
og rusforebyggende tjenester gjennom ulike forebyggende 
tiltak. Arbeidsoppgavene som utføres er i hovedsak oppsøkende 
arbeid i sentrum og på videregående og ungdomsskoler. 
 Målsettingen med det oppsøkende arbeidet er blant annet:  
Å være i dialog med ulike ungdomsmiljøer i kommunen, 
etablere tillitsforhold til utsatte grupper samt å kartlegge og 
bygge opp kunnskap om risikomiljøer. I tillegg skal vi kartlegge 
og drive oppfølging av utsatte ungdommer som ikke har 
etablert kontakt med det ordinære hjelpeapparatet eller som 
trenger utekontaktens innsats som supplement til det øvrige. 
Utekontakten er den eneste sosialfaglige aktøren som har en 
systematisk tilstedeværelse i rus- og ungdomsmiljøene i Tromsø 
sentrum gjennom hele året. Utekontakten har i dag åtte faste 
ansatte. Det er ønskelig at de ansatte på utekontakten har en 
bredt sammensatt utdanningsbakgrunn, og for tiden er våre 
stillinger besatt av barnevernspedagoger, pedagoger, verne- 
pleier og sosialantropolog. Avdelingen er lokalisert på brygga  
i Tromsø sentrum hvor vi har både kontorer og en møteplass for 
våre målgrupper.

MÅLSETTINGEN MED DET OPPSØKENDE  
ARBEIDET ER BLANT ANNET: Å VÆRE  
I DIALOG MED ULIKE UNGDOMSMILJØER  
I KOMMUNEN, ETABLERE TILLITSFORHOLD 
TIL UTSATTE GRUPPER SAMT Å KARTLEGGE 
OG BYGGE OPP KUNNSKAP OM RISIKO- 
MILJØER 

“

”
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OPPSØKENDE ARBEID PÅ SKOLENE
De siste syv årene har utekontakten, i tillegg til å jobbe 
oppsøkende i sentrum, drevet oppsøkende arbeid på flere 
ungdomsskoler i Tromsø. Dette har bidratt til å utvide vår 
kontaktflate og arbeidet har en supplerende funksjon til vårt 
sentrumsarbeid. Foruten mer tradisjonelt oppsøkende arbeid  
i skolegården og i skolens korridorer og oppholdsrom, driver  
vi individuell rådgivning og gatemeglingsgrupper på skolene.  
Videre driver våre feltarbeidere rådgivning og erfaringsutveks-
ling med lærere på ungdomsskolene gjennom veletablerte sam-
arbeidsfora. Vår begrunnelse for å starte oppsøkende arbeid på 
skolene var et ønske om å nå en yngre målgruppe, og strategien 
vår ble å etablere kontakt med disse på skolen. Videre ønsket vi 
å få satt i gang en målrettet oppfølging i samarbeid med skole 
og andre instanser, slik at vi kunne forebygge at unge søker mot 
sentrum og får fotfeste i mer belastede og risikoutsatte miljøer. 
Er det da slik at utekontakter kan bidra med noe som skolens 
eget pedagogiske personale ikke kan håndtere selv? 

Muligheter i det oppsøkende  
arbeidet på skolen? 
Et forhold som skiller utekontakten fra skolens øvrige personale, 
er at de fleste feltarbeidere har en annen rolle og innfallsvinkel 
til å snakke med ungdom om oppvekstforhold, familie, venn-
skap, drømmer, rus og kjærester. Vi har anledning til å bruke 
tid på enkeltungdom eller å snakke med unge i mindre grupper. 
Vi samtaler med unge i vår jobb hver dag, og denne type dialog 
har på mange måter blitt vår spisskompetanse. Samtalene er 
ofte med ungdom som sliter på ulike områder, og vårt mål er 
da også å fange opp unge som står i fare for å utvikle alvorlig 
psykiske eller sosiale problemer. Vi bruker ofte begrepet 
risikoutsatt ungdom. Bakgrunnen for at en ungdom er i risiko-
sonen for problemutvikling, kan være utfordringer i livet deres, 
som at foreldrene gjennomgår en komplisert skilsmisse, at de 
har blitt utsatt for overgrep, at de har fått en kjæreste med 
rusproblemer e.l. I andre tilfeller kan risikoutsattheten knyttes 
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til belastninger som har vedvart i mange år, som for eksempel 
ungdom fra hjem der det av ulike grunner har vært omsorgs-
svikt. Ofte føler de unge vi jobber med at de ikke passer inn 
eller har energi nok til å tilpasse seg. Dette kan skyldes at de 
har mye å tenke på, eller mange ting som de må jobbe hardt for 
ikke å tenke på. Det er de unge utenfor og i ytterkanten av de 
velfungerende sosiale fellesskapene vi jobber mest med. Mange 
har også individuelle vansker som gjør at de trenger ekstra 
oppfølging for å kunne utnytte sitt potensial fullt ut. Det som 
er felles for de fleste av disse unge er at de trenger voksne som 
kan lytte og hjelpe dem med å rydde i livet deres og få dem 
videre fra den rasteplassen som de befinner seg på. Hvordan 
kan utekontaktene bidra i slike endringsprosesser og hvilken 
rolle spiller det arbeidet vi legger ned på skolene? 

Et første avgjørende steg for at vi skal kunne arbeide med 
endring sammen med risikoutsatt ungdom er at det etableres 
kontakt mellom ungdommene og utekontakten. Det er store 
variasjoner innen gruppen av risikoutsatte unge. Et stort antall 
av de unge vi forsøker å nå har en rekke dårlige erfaringer 
med voksne fra tidligere, og mange vil søke å unngå nye tette 
relasjoner til voksne for å forhindre nye negative erfaringer. 
Det er derfor viktig at vi som feltarbeidere er avslappet, nær-
værende og har en positiv innstilling til de ungdommene som vi 
henvender oss til. Samtidig skal vi være ytterst oppmerksomme 
på hvordan hver enkelt reagerer på våre framstøt. Hvordan vi 
opptrer og hva vi sier kan lett bli vurdert opp imot formanende 
irettesettelser de har opplevd fra andre voksne. Vi må kvalifisere 

DET ER DE UNGE UTENFOR 
OG I YTTERKANTEN AV DE 
VELFUNGERENDE SOSIALE 
FELLESSKAPENE VI JOBBER 
MEST MED

“

”
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oss for kontakt dersom vi skal få innpass hos de utsatte unge. 
Om vi ønsker å så en tanke om at utekontakten kanskje er noen 
som vil og kan hjelpe, er det viktig at den unge blir fascinert av 
og nysgjerrig på signalene vi gir og det vi tilbyr. Det er av stor 
betydning for den videre kontaktetablering og relasjon at de 
unge får en forståelse av at vi også forstår hva som sies mellom 
linjene. Det tar ofte tid å få ungdom trygge nok til at de selv 
tar kontakt og presenterer en utfordring, og da kan det være til 
hjelp at vi formidler noe av det vi tror vi ser under overflaten.
 Som oppsøker er det viktig å prøve å finne en balanse 
mellom å invitere seg inn i en samtale og så holde på den 
unges interesse, for så å kunne avslutte samtalen når den unge 
signaliserer at vi har vært der lenge nok. Som utekontakter 
beveger vi oss inn på ungdommens territorium. Vi møter dem 
på skolen i friminuttet eller på deres fritidsarenaer ute på 
kveldstid, og det må forvaltes med respekt. Det er de unge 
selv som bestemmer om de vil samarbeide med oss for å få til 
endringer i sine liv. Ofte kommer vårt oppfølgingsarbeid og de 
tette samarbeidsrelasjoner med enkeltungdom i gang gjennom 
en mer generell kontakt i det oppsøkende arbeidet. Over tid glir 
dette over i et mer målrettet endringsarbeid dersom de unge har 
behov som de tror utekontakten kan hjelpe dem å finne ut av. 
Historien om vårt møte med Phillip illustrerer en slik prosess. 

PHILLIP8 – EN GUTT PÅ VEI UT AV SKOLEN
Phillip har akkurat fylt 15 år når vi møter ham 
første gang. Vi møter og observerer ham i gangene 
på skolen og noen ganger i byen. Et kjennetegn er at 
han er smilende og ofte kjapp til å spørre hvordan 
vi har det. Slik vi ser ham er han for det meste 
utadvendt og glad, en sosial og kreativ gutt som har 
mange gutter og jenter rundt seg. Men hvorfor er 
han så sjelden i timene? Det bekymrer både oss og 
lærerne at det kan se ut til at han også trekker med 
seg flere andre elever på skolen ut av undervisningen 
når han selv skulker. Han har en betydningsfull 
sosial posisjon blant mange unge fordi han har 
erfaring, og lytter og gir råd til andre. Utekontakten 

8 Personen er anonymisert.
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har forsøkt å etablere en god kontakt med Phillip 
over lengre tid ved å smile, gi klapp på skulderen og 
å vise med blikket at vi ser ham og liker ham. Etter 
hvert har det utviklet seg slik at han selv tar kontakt 
med oss når vi møtes og så har vi små samtaler. I 
samtalene forsøker vi å kartlegge hva gutten har av 
ressurser og hva han ønsker å få til. Han forteller 
oss at han bor med sin far og farens nye kjæreste. 
Han klager over at han er sliten og trøtt og at det er 
mange konflikter hjemme, særlig med far. På skolen 
opplever han konflikter med lærerne. Han sier at 
han verken gidder å være hjemme eller tilstede i 
timene på skolen. Utekontakten har snakket med 
lærerne, og de forteller at de har meldt bekymring 
til barnevernet i år, men at saken er henlagt med 
den begrunnelsen at den eneste problemstillingen 
er skolefravær. Lærerne synes imidlertid han virker 
sløv og liker ikke at han er så lite til stede i timene; 
de mistenker at han ruser seg. En dag dukker 
Phillip uventet opp i lokalene til utekontakten. 
Han sovner ganske raskt i en stol og vi klarer ikke å 
vekke ham. Når vi omsider får litt liv i ham, gir han 
oss telefonnummeret til far så vi kan ringe ham og 
be ham komme og hente gutten. Når vi ringer er far 
glad for å bli kontaktet og kommer raskt ned til våre 
lokaler. Far gir uttrykk for at han er takknemlig  
for at vi har ringt. 
 Etter denne episoden går vi mere aktivt på gutten 
og får etter hvert avtalt å ha faste samtaler på et 
kontor på skolen. Vi velger å ikke ha fokus på rus, 
men lar heller gutten prate om hvordan han har det 
og hvordan han opplever sin livssituasjon. Phillip 
forteller at moren reiste fra ham og flyttet langt 
vekk fra Tromsø da han var baby. I våre samtaler 
setter han ord på noe av den sorgen han bærer i 
seg. Når vi går nærmere inn på hvorfor han ikke er 
i timene forteller han at det henger sammen med 
manglende mestringsfølelse, spesielt i matte. Han vil 
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ikke være den som ikke kan noe, den utilstrekkelige 
som bare mislykkes. Samtidig uttrykker han at han 
ønsker å få til fagene på skolen og har lyst til å bli 
til noe. Han ønsker å få en jobb og kunne tjene sine 
egne penger. Vi oppsummerer det vi har sett og hørt, 
og spør om vi kan få lov til å hjelpe Phillip videre 
med disse tingene. 

FRA KARTLEGGING TIL HANDLING
Gjennom samtalene med Phillip får vi hans tillatelse 
til å undersøke med skolen om gutten er utredet av 
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT). Det er han 
ikke. Vi ber skolen undersøke hvordan han ligger 
an, spesielt i matematikk, og det viser seg at han 
ligger på 5-6 klasse nivå. PPT blir nå involvert. Med 
utgangspunkt i det gutten har sagt at han ønsker 
å få til, ber vi om å få i stand et felles møte med 
Phillip, far og den av lærerne han er mest trygg på. 
Målet for samtalen er å finne ut av hvordan alle kan 
bidra til at Phillip skal oppleve mer mestring både 
på skolen og hjemme gjennom å delta mer aktivt i 
undervisningen og å minske konfliktene med nære 
voksne. Phillip sier han er med på alt, hvis det kan 
få en slutt på konflikter som oppstår mellom ham og 
far hver morgen. Konfliktene har ofte utgangspunkt 
i at Phillip ikke vil stå opp. 
 Vi inviterer gutten sammen med far og kontaktlæ-
rer til et møte. Både far og kontaktlærer sier seg vil-
lig til å møte gutten og utekontakten regelmessig ett 
kvarter hver fredag ettermiddag for å evaluere uken. 
Det blir understreket at gutten virkelig ønsker å få 
til å være tilstede i timene, men at han trenger litt 
hjelp. Alle vil gjerne hjelpe. Med bakgrunn i sam-
tykke fra gutten forteller vi far at gutten er veldig 
glad i ham, men at han blir utmattet av konfliktene 
de har hver morgen. Far er enig i at det ikke er bra 
og forteller at det også tar mye energi fra ham. Far 
forteller videre at han er bekymret for gutten, og at 
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han ønsker sterkt at Phillip skal gå på skolen og at 
han skal trives der. Far og kontaktlærer enes om at 
det ikke skal være konflikter hjemme knyttet til om 
gutten går på skolen eller deltar i undervisningen. 
Phillip må selv ta ansvar for dette. Forhold knyttet 
til Philips tilstedeværelse og deltagelse på skolen 
skal tas på møte, og da skal fokus være på hva han 
har fått til i løpet av uken. På samme måte skal 
gutten også gi tilbakemelding til far og kontaktlærer 
om hva han har opplevd som positivt hjemme og 
på skolen den siste uken. Gutten sier at han vil 
legge ukepengene sine inn som en pott, slik at han 
får 20 kroner av sine egne penger for hver dag han 
gjennomfører med det timeantall vi har blitt enige 
om. Far sier at han vil gi en bonus på 50 kroner for de 
uker hvor han gjennomfører alle dager. 
 Etter tre uker er fraværet nesten borte. Phillip 
forteller at han har fått mer overskudd og energi 
nå som han slipper å begynne dagen med vonde 
konflikter hjemme. Phillip har blitt utredet av PPT 
og han har søkt seg inn på en videregående studie- 
retning som er tilrettelagt for unge med praktisk 
kompetanse. Hjemmesituasjonen har gått fra å være 
en konfliktfylt arena som gutten forsøkte å unngå, 
til å bli en positiv arena der han kan hente energi og 
anerkjennelse. Et annet viktig mål i denne saken var 
å vise gutten at voksne rundt ham virkelig bryr seg 
om ham. Dette oppnådde vi gjennom de ukentlige 
samarbeidsmøtene mellom Phillip, far, kontaktlærer 
og utekontakten. I dag er Phillip godt i gang med 
sin videregående opplæring. Han trives og gjør det 
godt på skolen. Utekontakten har ikke lenger faste 
samtaler med gutten, men snakker med ham når han 
treffes ute i vårt oppsøkende arbeid. 

I historien om Phillip ser vi hvordan vår intervensjon springer ut 
av den generelle kontakten vi oppnådde med Phillip gjennom 
vårt oppsøkende arbeid. I andre tilfeller kan arbeidsallianser 
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mellom ungdom og utekontakter på skolen oppstå ved at skole- 
personalet formidler kontakt mellom en bestemt ungdom og 
utekontakten på bakgrunn av deres vurderinger og bekymringer 
for den unge. Dette er tilfellet i den påfølgende beskrivelsen av 
vårt møte og arbeid med Nicolai. 

NICOLAI – SKOLEN BER OM HJELP  
FRA UTEKONTAKTEN 

Det er før jul, ute blåser en kald vind snø over 
skolegården. Utekontakten er på en ungdomsskole 
og går rundt i gangene i storefri. En sosiallærer på 
skolen tar kontakt og spør om hun kan drøfte en 
ungdom med oss. Hun forteller at de har en ny gutt 
i 10. klasse som heter Nicolai og har hatt sin første 
høst på skolen nå i år etter at han flyttet til byen i 
sommer. Sosiallæreren forteller at skolen er bekymret 
fordi gutten verken er aktiv i timene eller gjør lekser. 
I tillegg har han har mye fravær. Han kommer 
for sent, han forlater skolen i løpet av dagen og 
foreldrene møter ikke til utviklingssamtaler. To 
kontaktlærere har forsøkt å snakke med gutten, 
men han sier ingenting. Kontaktlæreren lurer på 
om han kan ha en diagnose eller en veldig lav IQ 
ettersom de opplever ham som uvanlig fraværende 
og apatisk. Vi blir oppfordret til å ta kontakt med 
rektor fordi hun har mer informasjon. Rektor forteller 
at hun har vært i kontakt med den forrige skolen 
og har fått vite at skolen har meldt bekymring til 
barnevernet ved flere anledninger på grunn av 
mye festing hjemme og mangelfull oppfølging av 
gutten. Barnevernet har henlagt saken hver gang 
skolen har meldt, til tross for at skolen har meldt 
bekymring tre ganger siste skoleår. Utekontakten 
tilbyr skolen at vi kan ha en samtale med gutten 
og forsøke å kartlegge den aktuelle situasjonen 
dersom gutten ønsker det.
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DEN FØRSTE SAMTALEN
På tross av hva en kanskje kunne forvente, velger 
Nicolai å ta imot tilbudet om en samtale. Samtalen 
gjennomføres på sosiallærer og helsesøsters kontor 
av en feltarbeider. Vi velger kun å være en i denne 
samtalen fordi vi ønsker at situasjonen skal opp-
leves som trygg, og ikke som en utspørring av to 
ukjente voksne. I samtalen formidler utekontakten 
skolens bekymring. Han forteller at det er helt 
frivillig for Nicolai om han vil snakke og at det ikke 
har noen konsekvenser om han sier nei. Nicolai er 
overraskende åpen i samtalen. Gjennom å invitere 
ham til å lage sin egen historiske tidslinje av viktige 
begivenheter, kommer det frem et bilde av en sårbar 
gutt, som på grunn av en ulykke var innlagt på et 
sykehus i Oslo i sju måneder da han var seks år 
gammel. Moren var der i perioder, men siden de var 
flere søsken måtte hun pendle mellom hjemmet og 
den lille gutten på sykehuset. Fra samtalen rundt 
Nicolais tidslinje blir det også tydelig at det er noen 
vennskap som har virket inn på hvilke perioder som 
har vært bra og mindre bra i livet hans. Han forteller 
detaljert om egen oppvekst. Han forteller om en 
barndom med foreldre som har festet mye i helgene. 
Barna ble ofte sendt på overnatting hos venner. 
Nicolai forteller at han i liten grad har opplevd å 
få aktiv oppfølging hjemme. Foreldrene har sjelden 
vært hjemme på kvelden og han forteller at han 
heller ikke blir vekket av foreldrene om morgenen. 
Nicolai forteller videre at mor drikker ofte, far 
drikker også, men han drikker seg ikke full slik 
Nicolai beskriver det. Etter at foreldrene ble skilt 
i sommer flyttet Nicolai og søsknene sammen med 
mor til Tromsø. Far kommer og bor hos dem når mor 
er på jobb ute av byen tre uker av gangen. Nicolai 
beskriver faren med stor grad av stolthet. «Min far 
er en sånn person som må jobbe hele tiden. Når han 
ikke er på jobben arbeider han i hagen, ordner huset 
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eller bilen, og han hugger ved hele tiden».
 Nicolai uttrykker også bekymring for sin yngre 
bror som er tolv år og går i 7. klasse. De henger 
begge mye i byen og broren er en del av hans nye 
omgangskrets som stort sett består av ungdom fra 
16 år og oppover. Vi avklarer med Nicolai at vi kan 
dele den informasjonen vi har fått med skolen, og 
vi ber om tillatelse til å ta kontakt med foreldrene. 
Vi tilbyr gutten ukentlig oppfølging gjennom faste 
samtaler og det ønsker han. Vi sier også at vi vil 
invitere far, mor og kontaktlærer til å delta i ett av 
de ukentlige møter med oss og Nicolai. Etter møtene 
snakker vi med kontaktlærer og informerer i korte 
trekk om innholdet og konklusjonene fra samtalen. 
Vi blir enige om at skolen og utekontakten skal 
sende en bekymringsmelding til barnevernet i lag. 
Utekontakten starter uavhengig av dette et indivi-
duelt oppfølgingsarbeid med gutten. 

OPPFØLGINGSARBEIDET STARTER MENS  
VI VENTER PÅ BARNEVERNETS RESPONS

Til det første møtet vi har avtalt kommer far, men 
Nicolai uteblir. Han sender melding til far mens vi 
har møte. Far leser meldingen høyt for oss andre. 
Nicolai skriver at han hadde blitt redd far i går da 
de kranglet. Vi benytter dette møtet til å presentere 
guttens bekymring for foreldrenes bruk av alkohol. 
Far sier at han ikke drikker hjemme, men at han 
ofte går ut på pub om kvelden og at det hender han 
kommer sent hjem. Vi snakker om at det er viktig 
at far er tilstede og følger opp Nicolai med lekser og 
aktiviteter, og at han trenger hjelp for å komme på 
skolen om morgenen. Far er ydmyk i møtet, og sier 
at han virkelig ønsker å bli flinkere til å følge opp 
gutten. Vi informerer også om Nicolais bekymring 
for sin yngre bror. I møtet blir vi enige om at far 
skal ta med både Nicolai og lillebroren til en ny 
samtale på utekontakten.



64

T
R

O
M

SØ
 K

O
M

M
U

N
E

I samtalen med utekontakten skriver far, Nicolai 
og lillebror en ønskeliste med tre punkter som er 
viktig for at alle skal trives bedre hjemme. Far 
ønsker at barna kommer hjem til faste tider for å 
spise. Lillebror ønsker å vite når far kommer hjem 
om ettermiddagen eller kvelden. Han forteller at 
han ofte har opplevd å være alene hjemme gjennom 
hele ettermiddagen og kvelden helt fram til klokka 
to om natta, uten at han vet hvor noen av de andre 
befinner seg, eller når de kommer hjem. Nicolai 
ønsker at far eller mor står opp sammen med dem 
om morgenen og at de kan spise frokost i lag. Vi 
blir enige om at dette er viktige punkter for å endre 
hverdagen i en positiv retning. Det blir fars og mors 
ansvar å følge opp og skape disse endringene, og vi 
bruker tid på skolemøtene til å snakke om hvordan 
det går. 
 I fem måneder fortsetter utekontakten med opp-
følgingen av Nicolai og familien gjennom møtene på 
skolen. Det skjer ikke de helt store endringene, men 
begge ungdommene er mindre i byen og de er mer 
tilstede på skolen. Det viser seg at det fremdeles er 
en del utfordringer hjemme ettersom det bare er far 
som følger opp endringene det var enighet om. 

SAMARBEID OG BEKYMRINGSMELDINGEN  
TIL BARNEVERNET

I juni ringer utekontakten til barneverntjenesten på 
bakgrunn av bekymringsmeldingen som ble sendt 
fra skolen og utekontakten i desember. Vi ringer med 
utgangspunkt i at hverken skole eller utekontakten 
har hørt noe fra barneverntjenesten angående 
Nicolai og hans familie. Når vi ringer får vi vite at 
barneverntjenesten har konkludert med to måneders 
oppfølgingssamtaler med foreldrene. Av denne tiden 
har det allerede gått tre uker og ennå har det ikke 
blitt gjennomført noen samtaler. Gjennom dialogen 
med barnevernet får vi dem til å innkalle foreldrene, 
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begge skolene og utekontakten til et nytt felles 
bekymringsmøte. I møtet bekrefter begge skolene og 
foreldrene bekymringen som ble sendt seks måneder 
tidligere. Barneverntjenesten sier nå at de skal sette 
inn tiltak og følge opp Nicolai i overgangen til vide-
regående skole. Dette blir ikke gjort, og gutten står 
derfor uten skoletilbud når den ansvarlige feltarbei-
deren kommer tilbake på jobb etter sommerferien. 
Det viser seg at gutten har fått en SMS om tilbud av 
skoleplass, men siden han ikke har hatt penger på 
kontantkortet har han ikke kunnet svare på tilbudet 
om skoleplass. I løpet av noen hektiske uker på 
høsten får utekontakten likevel framskaffet et tilbud 
om skoleplass til Nicolai. For en gutt som Nicolai, 
med mange faglige hull på grunn av fravær, er det 
imidlertid problematisk at han har gått glipp av to 
måneders undervisning. I perioden uten skole i har 
han i tillegg tatt del i, og blitt tatt for, en kriminell 
handling. Det er blitt konkludert med oppfølging fra 
politiets oppfølgingsteam. 
 Ni måneder etter at vår bekymring ble meldt til 
barnevernet blir MST (Multi Systemisk Terapi)  
satt inn i familien, og de får etablert noen struktur- 
endringer i hjemmet. Etter fem måneder avslutter de 
sitt arbeid med konklusjon om at det ikke er atferds-
problemer hos ungdommene, men omsorgssvikt fra 
foreldrene som er hovedproblemet i familien. Dette 
er i tråd med det skole og utekontakt meldte fra om 
ett år tidligere. Gjennom politiets oppfølgingsteam 
etableres det nå et tett samarbeid rundt gutten. 
Gutten møter opp og utvikler en mer reflektert og 
selvstendig holdning til sin situasjon, der han også 
i økende grad tar ansvar for egen situasjon på en 
konstruktiv måte.

RELASJONER OG DET Å UTGJØRE EN FORSKJELL
De to eksemplene viser hvor viktig det er å møte de unge og få 
til en relasjon basert på dialog og tillit. Å vise at vi er der for å 
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hjelpe og at vi ikke ønsker noe annet enn en forbedret livs- 
situasjon for den enkelte. Samtidig viser de også, hvor avhengige 
vi som oppsøkende sosialarbeidere er av samarbeid og at alle 
parter følger opp fra sin kant. Som utekontakter er vi i stand til 
å gjøre mye gjennom relasjonsarbeid og samtaler, men i mange 
tilfeller er vi også helt avhengige av at hele systemet rundt en 
ungdom bidrar. I Phillips historie stiller både skole og hjem 
opp, og utekontaktens funksjon blir i stor grad å bidra til at  
de stiller opp for gutten på en konstruktiv måte. 

I utekontaktens arbeid med Nicolai vinner vi også guttens tillit  
og får til møter rundt gutten. Likevel er vi her avhengig av at  
andre instanser kommer inn og bidrar. Hovedproblemet slik  
utekontakten ser det i denne saken, ligger ikke hos gutten 
selv, men er knyttet til omsorgssituasjonen hans. Når foreldre 
ikke ser ut til å være i stand til å stille opp i tilstrekkelig grad 
er det vanskelig for en utekontakt å få til raske endringer. I 
begge eksemplene kommer det tydelig frem at utekontakten får 
på plass en god relasjon gjennom møtene med ungdommene. 
Nicolai og Phillip betror seg til utekontakten. Relasjonen skaper 
nok tillit til at de unge tør å vise seg sårbare og be om hjelp til  
å komme seg videre og inn på den veien de vil gå. 
 For at ungdommene skal føle seg trygge må de møtes med 
tillit, åpenhet og ærlighet. Det innebærer at vi som sosialar-
beidere må bringe denne åpenheten med oss inn i relasjonen 
ved å ta oss selv med inn. De ungdommene som har vært i 
hjelpeapparatet over tid er oppmerksomme på hvor mye du 
som sosialarbeider vil gi av deg selv, eller sagt på en annen 
måte, om du tør å skape et møte menneske til menneske. Dette 

HOVEDPROBLEMET SLIK UTEKONTAKTEN 
SER DET I DENNE SAKEN, LIGGER IKKE 
HOS GUTTEN SELV, MEN ER KNYTTET TIL 
OMSORGSSITUASJONEN HANS 

“

”
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betyr ikke at vår faglighet og profesjonalitet skal settes til 
side. Et profesjonelt møte er når fokuset er på ungdommen og 
ikke på sosialarbeideren. Vi må framstå så respektfulle overfor 
ungdommene at de kan tillate seg å ha fokus på seg selv, sin 
livssituasjon og sine egne fremtidige mål. Ut fra vår faglige 
plattform, og som medmennesker, har vi en forpliktelse til å 
gjøre noe med situasjonen i samarbeid med ungdommen – ut fra 
de muligheter de har.
 Som oppsøkende sosialarbeidere på skolene, kommer vi inn 
som noen andre som ikke har ansvar for de unges skolegang 
eller for å regulere atferdsproblemer. Vi ser på situasjonen med 
friske øyne. Vi er noen andre som kan forsøke å nå frem til 
den «vanskelige» elevs frykt og motivasjon. Å se den enkelte 
elev slik han/hun oppfatter seg selv og sin skolesituasjon, er 
et godt utgangspunkt for videre arbeid. Det sies at vi lærer 
best når våre sanser stimuleres. Mange unge forsøker å skru av 
sanser og følelser på grunn av vonde erfaringer de vil stenge 
ute. Vår oppgave er å arbeide for at den unge åpner seg og slik 
legge grunnlaget for kommunikasjon med omgivelsene så man 
i stedet for sammenstøt og konflikter, kan få sammenheng og 
samhørighet. Vi vil arbeide for å skape relasjoner og rammer 
som gir rom for at den unge kan stoppe opp og spørre seg: 
Hvordan har jeg det egentlig for tida? Hva kunne vært anner-
ledes? Hva er det jeg ønsker meg framover? Hva kan jeg gjøre 
for å nærme meg mine drømmer for framtida? Hvem kan hjelpe 
meg med dette? Dette er spørsmål vi ofte jobber med, sammen 
med ungdommene. Vår erfaring er at skolen er en sentral arena 
der vi kommer i kontakt med ungdom i risikosonen, og hvor vår 
tilstedeværelse og vår kompetanse kan bety en viktig forskjell 
for mange. 
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Utekontakten i Bydel Nordstrand har som mange andre  
utekontakter tradisjonelt sett ikke hatt noe nært og tett 
samarbeid med skolene i områdene hvor vi jobber. Gjennom 
de siste årene har dette endret seg drastisk. I dag er skolene 
en av våre viktigste samarbeidspartnere. Vi opplever at sam-
arbeidet styrker både skole og utekontakt, samtidig som den 
tette kontakten gjør det mulig å sette i verk gode tiltak for de 
mest utsatte unge tidligere enn før. I denne artikkelen vil vi 
beskrive hvordan samarbeidet mellom utekontakt og skole 
i vår bydel er utviklet gjennom dialog og diskusjon som har 
ført frem til gjensidige tilpasninger. Å få på plass de rutinene 
og det samarbeidsklimaet vi har i dag har ikke bare vært en 
enkel prosess. Over tid har vi og skolen funnet en balanse der 
vi både kan videreformidle opplevelser de mest utsatte unge 
har fra skolen, samtidig som vi i samarbeid med skolen har 
utviklet et variert tilbud av tiltak som kan settes inn for  
å hjelpe de mest utsatte å overkomme barrierer de møter  
i sin skolehverdag.  
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UTEKONTAKTEN I BYDEL NORDSTRAND
Utekontakten i Bydel Nordstrand er en tjeneste som i tillegg 
til å drive tradisjonelt oppsøkende arbeid på offentlige arenaer 
som gater, torg og handlesentre, også driver med en rekke 
gruppetiltak og individuelt oppfølgingsarbeid. Den systematiske 
og målrettede innsatsen vi setter inn på gruppe- og individnivå 
er hovedsakelig basert på kunnskap og relasjoner vi har skapt 
gjennom kontakt med ungdom i det oppsøkende arbeidet. Vi er 
en del av bydelens SaLTo-nettverk (Sammen lager vi et trygt 
Oslo) som tilrettelegger for et tettere samarbeid mellom skole, 
barnevern, politi og andre ved å kartlegge og iverksette tiltak 
for utsatte unge der det er nødvendig. Vår utekontakt består 
i dag av leder og tre feltarbeidere. Vi jobber to kvelder i uka, 
mandag og torsdag, samt hver fjerde helg. På kveldsvaktene er 
hovedprioriteten tradisjonelt uteorientert oppsøkende arbeid. 
Vi går ute i gatene, i skolegårdene, langs strendene og på kjø-
pesentre, for å vedlikeholde og skape ny kontakt med ungdom 
som bruker disse plassene som sine fritidsarenaer. Ved behov 
prioriterer vi også å bruke tid på kveldsvakter til å ha indivi-
duelle samtaler eller til å drifte gruppetiltak. Tirsdag, onsdag 
og fredag jobber vi dagtid. Det er særlig i dagtidsarbeidet 
vårt at samarbeidet med skolen har tilført en ny dimensjon til 
vårt arbeid. I dag driver vi systematisk oppsøkende arbeid på 
skolene, vi driver gruppetiltak og individuell oppfølging med 
unge innenfor den ordinære skoletiden. Vi har i dag etablert 
regelmessige samarbeidsmøter med skolens personale der vi får 
utvekslet informasjon, samt drøftet og avklart hvordan vi skal 
arbeide med ulike aktuelle problemstillinger.  

DEN SYSTEMATISKE OG MÅLRETTEDE 
INNSATSEN VI SETTER INN PÅ GRUPPE- OG 
INDIVIDNIVÅ ER HOVEDSAKELIG BASERT 
PÅ KUNNSKAP OG RELASJONER VI HAR 
SKAPT GJENNOM KONTAKT MED UNGDOM 
I DET OPPSØKENDE ARBEIDET

“

”
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VIDEREUTVIKLING AV UTEKONTAKTENS INNSATS  
PÅ SKOLEN
I 2006 begynte vi i utekontakten å diskutere hvordan vi kunne 
nå flere ungdommer på dagtid. Samtidig fikk vi meldinger fra 
skolene om at de hadde utfordringer med enkelte grupperinger 
vi kjente godt til fra vårt øvrige oppsøkende arbeid. Utfordrin-
gen var at skolen ikke selv satt på ressurser og relevant kompe-
tanse til å iverksette virksomme tiltak. Med støtte fra SaLTo-
systemet inngikk vi derfor et samarbeid med en skole og satte 
i gang en samtale- og aktivitetsgruppe for jenter. Dette var en 
Sisterhoodgruppe1 som ble drevet av en ansatt fra utekontakten 
sammen med sosiallærer på den aktuelle skolen. Virksomheten 
pågikk i over ett år og ble evaluert som nyttig for deltagerne, 
men ressurskrevende for utekontakt og skole. Det viste seg 
blant annet under evalueringen at skolen og utekontakten 
hadde ulike forventninger til hvordan ansvaret skulle fordeles 
og hvordan utekontakten skulle utføre sine oppgaver på skolen. 
Skolene ga tydelig uttrykk for at de ønsket at utekontakten 
skulle komme inn og ta tak i ungdommens utfordringer, og løse 
disse på kort tid. Vi derimot, ønsket først å bruke noen møter 
på å bli kjent med ungdommene, før vi gikk inn på problem-
stillingene skolen var opptatt av. Vi ser på kontaktetablering 
som en avgjørende fase i endringsrelatert arbeid med ungdom. 
I den tidlige kontakten legges grunnlaget for et godt samarbeid 
og seinere påvirkningsmuligheter. Det er vår erfaring at den 
første kontaktfasen er svært sårbar, og at det skal lite til før 
ungdommen trekker seg unna videre dialog. Å ta i mot hjelp 
fra utekontakten er frivillig, og det første møtet er derfor helt 
avgjørende for å kunne få til et videre oppfølgingsarbeid.  

1 Sisterhood – en håndbok i jentegruppearbeid. Rusmiddeletaten.  
 Kompetansesenter rus – Oslo. 2010

I DEN TIDLIGE KONTAKTEN 
LEGGES GRUNNLAGET FOR ET 
GODT SAMARBEID OG SEINERE 
PÅVIRKNINGSMULIGHETER 

“

”
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Det er først når vi merker at vi har funnet tonen med ungdom-
mene, og de gir oss tegn på gjensidig nysgjerrighet og interesse, 
at vi tilbyr systematiske samtaler eller deltagelse i et gruppetil-
tak. Skolene opplevde nok dette i begynnelsen som unødvendig 
tilbakeholdenhet fra vår side. For å få til et godt samarbeid 
med skolen opplevde vi det som nødvendig å ha kontinuerlige 
møter og dialog rundt hva vår rolle skulle være.

SER UTEKONTAKTENE ELEVENE MED  
ET ANNET BLIKK?
I tillegg til samarbeidet med skolen rundt driften av Sister-
hood-gruppa, var vårt tidlige samarbeid med skolene i bydelen 
basert på kontakt rundt enkeltungdommer utekontakten 
arbeidet med på individuell basis. Gjennom kontinuerlige 
samtaler med enkelte unge ble vi kjent med ungdom som 
opplevde sine hverdager som så håpløse at de ønsket å slutte 
skolen. Mange følte seg urettferdig behandlet, slik vi skal se i 
de to eksemplene under. I slike saker inntok vi ofte en varsler-
funksjon, og informerte skolenes ledelse om hva vi hadde hørt 
fra ungdommene. I starten av vårt samarbeid med skolene var 
slike saker en påkjenning som lett kunne ført til større avstand 
og brudd i dialogen mellom utekontakt og skole. Slik gikk  
det heldigvis ikke.

EKSEMPEL PÅ INVOLVERING
Mathias2 går i 8. klasse på en av bydelens ung-
domsskoler og har en utagerende oppførsel overfor 
de andre elevene på skolen. Utekontakten blir 
kontaktet av skolen for å ha en samtale med gutten. 
Gjennom samtalene viser det seg at gutten har 
blitt mobbet gjennom mange år på barneskolen. 
Mobbingen ble aldri tatt tak i på barneskolen, og 
informasjon om dette ble derfor ikke videreformidlet 
til ungdomsskolen. Ungdomsskolen har utelukkende 
betraktet guttens utagerende oppførsel som et 
atferdsproblem, og ikke hatt kunnskap om mobbin-
gen som foranlediget dette. Utekontakten vurderte 
det derfor som nødvendig å påpeke overfor skolen 

2 Personen er anonymisert
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at oppfølgingen rundt gutten ikke hadde vært god 
nok, og gikk så i dialog med skolen om hva vi kunne 
bidra med. Videre viste det seg at noen av mobberne 
hadde «tagget» nedlatende bemerkninger om gutten 
på benker, autovern og lyktestolper langs skoleveien 
hans, noe som resulterte i at gutten gikk store om-
veier til skolen for å unngå å se det. I dette tilfellet 
minnet vi skolen om at de har ansvar for elevene 
også på vei til og fra skolen, og at vi måtte finne en 
løsning for hvordan «taggingen» skulle fjernes. 
 På bakgrunn av informasjonen vi fikk av gutten, 
gikk vi i dialog med skolen om deres syn på situa-
sjonen, slik at vi så kunne komme med innspill til 
hvordan dette kunne jobbes videre med. 
 Situasjonen var krevende både for oss og for 
skolen. For oss fordi vi måtte påpeke overfor en 
samarbeidspartner som hadde sluppet oss inn på 
sin arena, at vi ikke syntes de hadde gjort en god 
nok jobb. For skolen var det krevende fordi de fikk 
snudd opp ned på problemstillingen knyttet til denne 
gutten. Gjerningsmannen ble plutselig et offer, og 
det tok tid for skolen å venne seg til tanken på dette. 
I tillegg kom vissheten om at de nå hadde et ansvar 
overfor gutten, og at vi fulgte med på hva som ble 
gjort. For oss var det forståelig at dette var en utfor-
drende situasjon for skolen. Det at vi valgte å påpeke 
disse forholdene førte likevel til at vi på sikt fikk 
et godt tverrfaglig samarbeid rundt denne gutten. 
Mobbingen ble tatt fatt i både fra skolen og vår side. 
Vi hjalp skolen med å finne frem til de som hadde 
ansvaret for taggingen, og sammen sørget vi for at 
det ble fjernet. Gutten ble deltaker i konflikthåndte-
ringsverksted, idrettsgruppe og sommerjobbprosjekt 
i regi av utekontakten, og vi fortsatte å ha jevnlige 
samtaler med ham. Etter vår oppfatning endret 
Mathias situasjon seg drastisk på grunn av dette.  
Vi tror ikke vi hadde fått de samme resultatene hvis 
ikke skolen og utekontakten hadde samarbeidet.
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EKSEMPEL PÅ ARBEID MED GRUPPE

Utekontakten hadde en lunsjgruppe på en annen 
skole i bydelen. Den besto av gutter som i stor 
grad var i opposisjon til lærerne og skoleledelsen. 
I forkant av oppstart av gruppa hadde konflikten 
mellom lærere og de aktuelle elevene eskalert og 
endt i et slagsmål mellom en lærer og en elev. Lunsj-
gruppeprosjektet gikk ut på at vi traff ungdommene 
en dag i uken, serverte lunsj og tok opp ulike temaer 
til samtale. Gjennom disse samtalene fikk vi infor-
masjon om at læreren til en i gruppa hadde kommet 
med rasistiske kommentarer til ungdommene. I 
tillegg fortalte elevene oss at lærerne på deres trinn 
var dårlig tilpasset elevmassen. I dette tilfellet 
informerte vi skoleledelsen om hva ungdommene 
hadde sagt.
 Igjen sto vi overfor en krevende situasjon for oss 
og for skolen. Vi opplevde situasjonen som krevende 
fordi beskyldningene om rasisme var såpass alvorlige. 
Dessuten kjente vi ikke ungdommene så godt på 
det daværende tidspunktet, og syntes derfor det var 
vanskelig å ta det opp med skolen. Skolen opplevde 
det som krevende fordi de ble konfrontert med et 
internt problem fra en ekstern samarbeidspartner.
Det at vi tok elevenes problem på alvor gjorde at vi 
fikk til et godt samarbeid med ungdommene, men 
det satte samtidig det nyetablerte samarbeidet med 
skolen på prøve. Skolen ga oss umiddelbart lite 
feedback på informasjonen vi hadde videreformidlet. 
Vi ble usikre på om vi hadde vært for kritiske og 
krasse i våre tilbakemeldinger til skolen. Skoleåret 
etter derimot, ble nesten alle lærerne på dette 
trinnet byttet ut, og vi tror at våre tilbakemeldinger 
var med på å påvirke dette valget. Vi har fremdeles 
et aktivt samarbeid med skolen, og guttene fra 
lunsjgruppa gir uttrykk for at de trives bedre nå. 
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SAMARBEID FOR TIDLIG IDENTIFISERING  
AV RISIKOMILJØER 
Vi jobber i en stor bydel og har ikke mulighet til å være 
tilstede på alle skolene samtidig uten at det går utover andre 
primæroppgaver. For å kartlegge hvilke ungdommer som kan 
ha særlig nytte av å være i tettere kontakt med oss benytter vi 
oss av flere metoder. Den viktigste er våre feltobservasjoner. 
Vi går oppsøkende i skolegården og i skolens korridorer 
i friminuttene, og her treffer vi igjen mange av de samme 
ungdommene vi møter andre steder i bydelen på kveldstid. 
Samtidig er det viktig for oss å benytte oss av mulighetene som 
ligger innenfor SaLTo-samarbeidet til å kartlegge nye trender 
og risikomiljøer. Et eksempel på dette er at ungdommer fra en 
bestemt skole i bydelen oppholder seg over tid på ett eller flere 
av de stedene i bydelen hvor det rapporteres om kriminalitet 
og urolige hendelser. Gjennom observasjoner og tilstedeværelse 
på ulike arenaer, har vi etablert kontakt med ungdommene og 
fått muligheten til å kartlegge blant annet hvor de går på skole, 
hva de gjør og hvem de er sammen med i fritiden samt hvilke 
holdninger de har til rusmidler. På SaLTo-møtene kan vi se 
våre egne observasjoner og vurderinger i lys av informasjon og 
bekymringer fra andre deler av hjelpeapparatet som politi, 
skole, barnevern eller fritidsklubb. På grunnlag av dette vurde-
rer vi behov for å sette inn tiltak knyttet til enkeltungdom eller 
bestemte ungdomsgrupper. Når vi har identifisert individer 
eller grupper av unge vi ønsker å arbeide mer systematisk med, 
er skolen i mange tilfeller en svært god arena for å få etablert  
et tettere samarbeid med ungdommene. 

VI GÅR OPPSØKENDE I SKOLEGÅRDEN OG 
I SKOLENS KORRIDORER I FRIMINUTTENE, 
OG HER TREFFER VI IGJEN MANGE AV DE 
SAMME UNGDOMMENE VI MØTER ANDRE 
STEDER I BYDELEN PÅ KVELDSTID 

“

”
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I vår bydel møtes de tjenestene som driver forebyggende 
ungdomsarbeid på utførernivå hver sjette uke i et forum som 
heter SaLTo ressursteam. Her legges et godt grunnlag for  
å få kartlagt behov i bydelen som vi ikke ser gjennom vårt 
tradisjonelle oppsøkende arbeid. Et eksempel på dette kan 
være at en skole forteller om bekymring knyttet til en gruppe 
elever som ofte er i konflikter og som oppfører seg aggressivt 
mot andre elever. I slike tilfeller har vi god erfaring med å tilby 
konflikthåndteringsverksted som et tiltak for denne ungdoms-
gruppen. Det å gjennomføre et konflikthåndteringsverksted 
på skolen gir utekontakten mulighet til å komme inn og jobbe 
sammen med ungdommen i et strukturert program. I tillegg til 
læringsgevinsten elevene får av å gjennomføre programmet, 
blir utekontakten kjent med en ungdomsgruppe det er knyttet 
bekymring til. Dette kan være en god måte å etablere et grunn-
lag for videre samarbeid mellom enkeltungdom og utekontakt 
også etter at konflikthåndteringsverkstedet er avsluttet. 

Det å iverksette tiltak basert på bekymringsinformasjon som 
framkommer gjennom SaLTo-samarbeidet kan også gi oss et 
fortrinn i det generelle oppsøkende arbeidet. Vi kan få mulig-
heten til å bli kjent med nøkkelpersoner i miljøer som er rela-
tivt nye for oss, noe som øker vår kunnskap om disse miljøene 
og gjør det enklere å etablere en bred kontaktflate med utsatte 
ungdommer fra bydelen. Selv om utekontakten allerede kjenner 
mange av bydelens utsatte ungdomsgrupper, ser vi stadig at det 
dukker opp nye grupper som beveger seg i ytterkanten av det 

DET Å GJENNOMFØRE ET KONFLIKT-
HÅNDTERINGSVERKSTED PÅ SKOLEN 
GIR UTEKONTAKTEN MULIGHET TIL Å 
KOMME INN OG JOBBE SAMMEN MED 
UNGDOMMEN I ET STRUKTURERT 
PROGRAM

“

”
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etablerte. For oss er det alltid en sentral oppgave å få etablert 
samarbeidsrelasjoner basert på gjensidig tillit til flest mulig av 
de ungdommene i vår bydel som sliter. 

UTEKONTAKTEN PÅ SKOLEN – SAMARBEID BASERT 
PÅ FORSKJELLIGHET
Det oppsøkende arbeidet i skolen blir gjennomført på ulike  
måter. Vi driver tradisjonelt oppsøkende arbeid ved å være til 
stede der elevene oppholder seg i friminuttene, og vi utfører 
både gruppetiltak og individuelle samtaler på skolene. Vi 
ønsker at våre tiltak skal være autonome, i den forstand at 
de kan igangsettes også utenom samarbeidet med skolen hvis 
vi hadde vært i en god nok posisjon overfor de aktuelle ung-
dommene. Dette betyr at vi i hovedsak driver tiltak på skolen 
uten at skolens ansatte er tilstede fordi vi tror at det åpner 
opp for en annen type dialog med de unge. Dette kan også gi 
oss muligheten til å samarbeide med skolene om hvordan vi 
kan utvikle oss videre, slik vi har sett i eksemplene over. En av 
våre mange oppgaver, er å påpeke mangler og hull i bydelens 
helhetlige forebyggende innsats overfor ungdommer. Dette kan 
gjøres ved å kartlegge ungdomsmiljøer og finne ut hva slags 
tjenestetilbud de eller vi opplever at de mangler. Denne måten 
å tenke og handle på er mulig å overføre til skolesamarbeidet. 
I arbeidet på skolene har vi muligheten til å få oversikt over 
ungdommer i ulike miljøer i interaksjon med de ansatte på 
skolen. Vi kan bidra med et nytt og friskt blikk på forholdet 
mellom ungdommene og de ansatte, og slik lettere få øye på 
eventuelle problemområder. Av erfaring vet vi at når ungdom 
faller utenfor, er det ofte både noe som skyver dem ut, og noe i 
utenforskapet de trekkes mot. Som utekontakter må vi peke på 
forhold og faktorer i lokalmiljøet som bidrar til å skyve ung-
dom ut av fellesskapet, selv om dette ikke alltid er like hyggelig 
å presentere for institusjonene det gjelder.  

EN AV VÅRE MANGE OPPGAVER, ER Å  
PÅPEKE MANGLER OG HULL I BYDELENS 
HELHETLIGE FOREBYGGENDE INNSATS 
OVERFOR UNGDOMMER

“

”
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TAUSHETSPLIKT I VÅRT TVERRFAGLIGE SAMARBEID 
– ER DET NOEN UTFORDRINGER? 
Utekontakter har taushetsplikt i forhold til forvaltningslovens 
bestemmelser og i henhold til aktuelle særlover. Vi forholder 
oss til dette ved å bruke samtykkeerklæring når vi skal snakke 
om et konkret tilfelle med andre samarbeidspartnere. Er den 
unge over 15 år kan hun eller han skrive under selv, for unge 
under 15 år må vi ha foreldrenes underskrift til samtykke. 
Når det er sagt, er det noen utfordringer knyttet til dette. Det 
er for eksempel ikke alltid slik at vi er i posisjon til å kunne 
spørre om samtykke, og av og til kan det ta lang tid å komme 
dit. Ungdommene kan ønske at vi ikke skal dele informasjon 
med ansatte på skolen. Det er også viktig å avklare hvilke for-
ventninger skolen har til hva vi skal si til dem, med tanke på at 
vi driver oppsøkende arbeid med ungdom på deres arena. Når 
vi felter i skolegården over tid og prater med flere ungdommer, 
opplever vi at sosiallærer, rådgiver eller andre på skolen gjerne 
ønsker å få informasjon om enkeltelever fra utekontakten. 
Vi får ofte spørsmål som dette: «Vet dere hva Lina sliter med 
for tida? Hva har Lars fortalt dere om sin hjemmesituasjon? 
Vet dere hvem som var sammen med Ahmet da han ble tatt 
for å røyke hasj?» I slike tilfeller kan vi ikke gi konkrete 
opplysninger om ungdommer, med mindre vi har samtykke 
til å dele opplysninger. Slike spørsmål stilles for å forstå og 
hjelpe en ungdom. Det kan derfor kjennes både unaturlig og 
vanskelig å ikke svare på dem. Hverdagshendelser som dette 
setter vårt samarbeid med skolens ansatte på prøve. Det er 
i slike tilfeller at betydningen av tydelig rolleavklaringer og 
klare samarbeidsavtaler viser seg. Der hvor vi har slike avtaler 
på plass blir situasjoner som disse sjelden et problem, men 
på skoler hvor vi er mindre etablert kan slike episoder skape 
problemer og grobunn for misnøye med utekontakten blant 
skolens personale. Andre ganger kan det være tydelig at både 
vi og skolen vet ting om en ungdom som vi kunne hatt nytte av 
å diskutere sammen. Ungdommen har et fortrolig tillitsforhold 
både til sosiallærer og til utekontakt, men har ikke gitt sam-
tykke til at vi kan snakke sammen. En kan stille spørsmål om 
taushetsplikten i slike tilfeller kan bli en hindring for arbeidet 
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med den aktuelle ungdommen. Vi gjør vårt beste for å ivareta 
ungdommenes rettssikkerhet og personvern ved å benytte 
samtykkeerklæringer så ofte vi kan. Det finnes likevel unntaks-
vis noen tilfeller der vi har vurdert situasjonen og konkludert 
med at deling av informasjon mellom oss og samarbeidspartner 
er til ungdommens fordel. Vi er klar over at vi i disse tilfellene 
beveger oss i personvernets gråsone, og rutiner for å sikre både 
personvern og flyt av nødvendig informasjon rundt utsatte unge 
er noe vi må arbeide videre med i bydelen sammen med SaLTo, 
skolene og barnevernet. 

FELLES EVALUERING
Vi anser det som viktig å evaluere og dokumentere jobben 
vi gjør i samarbeid med skolene i vår bydel. Hovedsaklig 
dokumenterer vi dette gjennom dokumentasjonsprogrammet 
SOMA3. Her rapporterer vi hvem vi har vært i kontakt med, 
hvilke mål vi har hatt, hva vi har gjort, hva vi har hatt fokus på, 
observasjoner samt faglige refleksjoner. Dette dokumentasjons-
arbeidet gjør at vi har et godt grunnlag for å evaluere arbeidet 
som er gjort på skolen og hvilke resultater vi har oppnådd fra 
år til år. Statistiske og kvalitative data fra dokumentasjonspro-
grammet danner et bredt grunnlag for å synliggjøre vår innsats 
på skolene for andre i bydelen. Videre benytter vi oss av det 
tverrfaglige samarbeidet til å evaluere arbeidet vi har gjort, og 
hvilke resultater vi har oppnådd. Vi snakker om erfaringene på 
SaLTo-møter for å få tilbakemeldinger på arbeidet vårt, og for å 
kartlegge om vi har iverksatt riktig tiltak på riktig sted. I tillegg 
anser vi det som svært viktig å evaluere arbeidet som er gjort 

3 Brukermanual Soma

VI GJØR VÅRT BESTE FOR Å IVARETA 
UNGDOMMENES RETTSSIKKERHET 
OG PERSONVERN VED Å BENYTTE 
SAMTYKKEERKLÆRINGER SÅ OFTE 
VI KAN 

“

”
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i direkte samarbeid med skolene hvor vi driver oppsøkende 
arbeid. Her mener vi at det er viktig å ha en kontinuerlig dialog 
mens tiltaket pågår for å kunne gjøre nødvendige justeringer 
underveis. Etter at tiltaket er over eller etter endt semester, 
setter vi av tid til å evaluere og dokumentere arbeidet som er 
gjort i perioden sammen med skolen. 

BEDRE TVERRFAGLIG SAMARBEID 
Vi har gjennom disse årene med tverrfaglig samarbeid med 
skolene erfart at det er svært viktig med en god dialog rundt 
forskjellene i arbeidsmetoder og forventningene vi har overfor 
hverandre. Dette har gjort oss bedre skikket til å kunne møte 
skolen med tiltak som er tilpasset deres rammer og behov, 
uten at det går på bekostning av kvaliteten og innholdet i vårt 
arbeid med de unge. Våre arbeidsoppgaver, våre forestillinger 
om skolen og vår praksis har endret seg siden vi startet det 
systematiske samarbeidet med skolene i vår bydel. Tidligere 
ville vi deltatt på samarbeidsmøter, men likevel tenkt på hva 
utekontakten alene skulle foreta seg videre. I dag tenker vi på 
hva vi, sammen med skolen, kan gjøre for å sikre en best mulig 
helhetlig innsats overfor den enkelte ungdommen eller for det 
bestemte ungdomsmiljøet. I dag er vi alltid bare en telefonsam-
tale unna å finne ut av noe sosiallæreren allerede vet. Det var 
vi for så vidt også tidligere, men da virket telefonrøret uendelig 
mye tyngre enn i dag. Det å møtes regelmessig og hyppig som vi 
gjør nå, har gitt oss muligheten til å bli bedre kjent med hver-
andre slik at vi kan snakke om ulike problemstillinger også i 

I DAG TENKER VI PÅ HVA VI, SAMMEN 
MED SKOLEN, KAN GJØRE FOR Å 
SIKRE EN BEST MULIG HELHETLIG 
INNSATS OVERFOR DEN ENKELTE 
UNGDOMMEN ELLER FOR DET  
BESTEMTE UNGDOMSMILJØET

“

”
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mindre formelle settinger. Vi opplever den uformelle kontakten 
som et nyttig bidrag til et mer effektivt samarbeid. I dag blir vi 
i større grad enn tidligere sittende igjen etter SaLTo-møtene og 
snakke med andre samarbeidspartnere om konkrete problemer, 
mulige løsninger og nye samarbeidsformer. Vårt inntrykk 
er at alle parter opplever at det er nyttig å drøfte det vi er 
opptatt av med våre samarbeidspartnere. Vi har funnet en god 
samarbeidsform med skolene i vår bydel, og mener dette er et 
fruktbart samarbeid som vi ønsker å utvikle videre. 



UTE- 
TEAMET

VESTRE   AKER
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OPPSØKENDE 
ARBEID I SKOLEN 
– SAMARBEID, 
SKOLEFRAVÆR OG 

LEKSEHJELP?
Av Vegard Dybvad, Uteteamet i Vestre Aker
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I denne artikkelen vil vi fokusere på samarbeid og oppfølging 
av barn og unge som står i fare for å ikke benytte seg av skole-
retten sin. Vi betrakter dette fra vår posisjon som miljøterapeuter 
og feltarbeidere i Uteteamet i Vestre Aker bydel. Gjennom økt 
samarbeid med skolene har Uteteamet i Vestre Aker fått en 
større mulighet til å bli involvert på et tidlig tidspunkt med 
hensyn til risikoutsatt ungdom. Det å hjelpe barn og ungdom 
med å få en god skolesituasjon slik at de kommer seg gjennom 
et utdanningsløp med hovedsakelig positive erfaringer, er 
et av de viktigste forebyggende tiltakene Uteteamet i Vestre 
Aker og våre samarbeidspartnerne kan bidra med.
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ORGANISERING AV ARBEIDET I UTETEAMET
Uteteamet i Vestre Aker ligger under Enhet for forebygging 
barn og unge, sammen med Hovseter fritidsklubb og SaLTo- 
koordinator. Det er fem personer som jobber i uteteamet, og 
de ansatte jobber en kveld uken og en helg i måneden i turnus. 
Vi er organisert på en slik måte at uteteamet er ute og driver 
feltarbeid annenhver helg. I tillegg til det oppsøkende arbeidet 
betjener uteteamet to kontorer. Det ene fungerer som et lavter-
skel drop-in kontor, som er godt kjent i nærmiljøet på Hovseter. 
Det andre er et familiekontor som ble etablert i 2011. Dette 
kontoret brukes i større grad til å ta imot brukere etter avtale. 
I Bydel Vestre Aker har uteteamet fått delegert ansvar for å 
drifte oppfølgingstjenesten (OT). Oppfølgingstjenesten er en 
lovpålagt oppgave som skal forebygge frafall i videregående 
skole, samt kartlegge og følge opp ungdommer som ikke har 
fullført videregående skole. En av teamets ansatte har spesielt 
ansvar for å følge opp OT-arbeidet. Videre finnes det en familie-
terapeut i uteteamet som i hovedsak jobber med oppfølging på 
oppdrag fra barnevernet. De andre ansatte i uteteamet driver 
det oppsøkende arbeidet samt ulike innsatser rettet inn mot 
ungdom på skolene i bydelen. Det er et tett og nært samarbeid 
innad i teamet, og alle ansatte kan ved behov ta oppdrag fra 
barnevernet og skole når det gjelder oppfølging av enkelt- 
ungdom eller familier. 

UTETEAMETS ARBEID PÅ SKOLENE I BYDELEN
Vi har mange ungdomsskoler i vår bydel, og de fleste er relativt 
store. Bare på Hovseter skole, som i dag er den skolen hvor vi 
legger inn størst innsats, er det syv klasser på åttende trinn. 
Det er dermed opplagt at vår innsats på skolene i bydelen kun 
kan bli et begrenset, men likevel for mange, et viktig tillegg 
til de andre aktørene som arbeider på skolene. Andre skoler i 
bydelen som vi jobber opp mot er Ris og Midtstuen ungdoms-
skole og Persbråten videregående skole. Persbråten har blant 
annet hatt miljøarbeider fra vår enhet på skolen, og på Ris og 
Midtstuen skole har vi nå begynt å gjøre feltarbeid igjen etter 
en kort pause grunnet liten kapasitet i teamet. Hva vi gjør, og 
hvilke rutiner som finnes for samarbeid og oppfølging av skoler 
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og elever, er litt forskjellig fra skole til skole. Vi vil gjennom 
denne artikkelen forsøke å trekke fram noen karakteristika 
som vi mener kjennetegner det arbeidet vi har lykkes med  
i vårt skolearbeid.

KONTAKTETABLERING OG INFORMASJONSARBEID 
PÅ SKOLENE 
For vår enhet har det vært et prioritert ønske å informere  
alle ungdommene på våre skoler om at det finnes et uteteam  
i bydelen. Kanskje de ikke har bruk for våre tjenester nå, men 
ingen vet hvilke behov som vil melde seg senere. Uteteamet 
presenterer seg derfor for alle åttendeklassene i bydelen. En 
standard presentasjon for en skoleklasse tar vanligvis omtrent 
10 minutter. Sosiallæreren har da forberedt lærerne på hva 
de kan forvente, og sagt hvilket tidspunkt vi kommer til deres 
klasse. I klassene forteller vi om hva ungdom ofte prater med 
uteteamet om og informerer om vår taushets- og opplysnings- 
plikt. Vi understreker at vi er et frivillig tilbud til alle ung-
dommer i bydelen, og vi informerer om når og hvor elevene 
kan nå oss. Uteteamet oppfordrer alle til å hilse på oss når de 
treffer oss ute. Alt dette gjør at terskelen for å ta kontakt ikke 
blir så høy. Vi har erfart at det er hensiktsmessig å felte ute i 
storefrikvarteret og etter skoletid samme dag som vi har holdt 
presentasjoner. Ofte er det noen som har kommet på noe de vil 
ta opp med oss etter å ha hørt oss snakke, og da er det viktig 
å være tilgjengelig. I tillegg får elevene utdelt en brosjyre med 
informasjon om uteteamet samt kontaktinformasjon. Erfaring 
viser at den blir tatt vare på, og vi har ved flere anledninger 
blitt kontaktet på telefon av ungdom som har hatt brosjyren 
liggende i lommeboka over en lengre periode. 

SAMARBEID OG FORBEREDELSER
Tidlig i skoleåret er det hensiktsmessig med et møte med 
rektor på de skolene hvor vi ønsker å være tilstede. På slike 
møter er det formålstjenlig å få drøftet spørsmål om hva vi 
ønsker å bidra med på skolen, og hvilke forventinger de har 
til oss. Å bygge på tidligere positive erfaringer kan være et 
godt utgangspunkt for å få til et bra samarbeidsklima. For at 
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vi skal få utført jobben vår på best mulig måte er det sentralt 
at samarbeidet med skolen er godt, og vi bruker derfor tid på 
å utvikle sterke relasjoner til skoleledelsen og nøkkelpersoner 
på den enkelte skole. Vanligvis tilbyr vi skolene feltarbeid i 
skolegården og i skolens korridorer, å delta på foreldremøter,  
å avholde ungdom og rus-prosjekter samt tilby hjelp og opp- 
følgingssamtaler til ungdommer med særlige behov. Vi kan  
i tillegg bistå på turdager eller delta i andre aktiviteter. 
 Når det gjelder samarbeid og taushetsplikt er vår praksis 
basert på at vi bare kan dele fortrolig informasjon om enkelt- 
ungdom dersom det foreligger samtykke fra den unge selv,  
eller fra de foresatte. Uteteamet er avhengig av å bevare et 
tillitsforhold til ungdomsmiljøene, og vi deler derfor ikke  
opplysninger om enkeltpersoner uten at det foreligger samtykke.  
Vi deler likevel informasjon og gir generelle tilbakemeldinger 
om miljøer og trender som kan være vesentlig for det øvrige 
forebyggende arbeidet på skolen. Skolen kan også dele 
konfidensiell informasjon om ungdom med oss såfremt det 
foreligger et samtykke og det er et reelt behov for at vi skal  
ha informasjonen. 
 For å videreutvikle samarbeidsrelasjoner og for å sikre 
god flyt av informasjon, deltar uteteamet på en rekke ulike 
møter på skolen. Dette kan være møter om psykisk helse, 
fag- og personalmøter, eller temamøter angående bestemte 
emner eller enkeltelever. I slike sammenhenger informerer 
vi ofte om miljøer eller forebyggende prosjekter bydelen har 
eller planlegger å gjennomføre. Rektor skal ha kontroll på hva 
som skjer på skolen, og det er viktig at vi respekterer dette 
og gir tilstrekkelig med informasjon videre til skoleledelsen. 
Samarbeid handler om relasjoner mellom instanser, men også 
om relasjoner mellom enkeltpersoner. En god relasjon kan være 
viktig for en fremtidig arbeidsprosess. I skolesamarbeidet er 
det viktig å få avklart roller og gjensidige forventninger. Av 
og til kan skolene ha forventninger til hva vi skal bidra med 
som kolliderer med rammene for vårt arbeid. Vi har tidligere 
måttet understreke at vi ikke kan delta i ren undervisning på 
de skolene hvor vi arbeider. Dette mener vi helt klart er  
skolens oppgave. 
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I det daglige arbeidet på skolene er det ikke nødvendigvis 
rektor vi har mest kontakt med. I saker som gjelder OT, er det 
rådgiver vi samarbeider med, når det angår sosiale forhold er 
det ofte sosiallærer, og når det gjelder trivsel, underholdning og 
aktiviteter i skoletiden er det inspektøren. I andre saker som å 
drive samtalegrupper eller individuell oppfølging, kan det være 
helsesøster, assisterende rektor, trinnleder eller elevens kon-
taktlærer som vi må forholde oss til. På enkelte skoler kan det 
være en «kjentmann», en miljøarbeider, karriereveileder eller 
en yrkesveileder vi helst bør snakke med. Vi har også kontakt 
med FAU-representanter når vi snakker om natteravnarbeidet 
i bydelen. Det er krevende å få full oversikt over hvem som har 
ansvaret for hva, og hvem vi bør kontakte i ulike situasjoner på 
skolen. Uteteamet er derfor opptatt av å informere lærerne om 
hvem vi er, og hva vi kan gjøre, slik at også de kan bli tydeligere 
på å signalisere hvem vi bør ha kontakt med i ulike sammen-
henger. Dette gjøres som regel ved at vi presenterer uteteamet 
og oss selv på et møte der alle skolens ansatte er samlet. 

DET OPPSØKENDE ARBEIDET PÅ HOVSETER  
– SKOLE OG FRITIDSARENA I ETT
Undertegnede har ansvar for å følge opp Hovseter skole fra 
uteteamets side. Hovseter skole er en ungdomsskole med 600 
elever, og feltarbeid på denne skolen blir prioritert høyt. Mye 
av årsaken til dette er at uteteamets egne lokaler ligger på den 
andre siden av torget som er en del av ungdommenes skolegård. 
Dette lokalet er et drop-in kontor som besøkes flittig, først og 
fremst av barn og ungdom, men også av samarbeidspartnere 
og foreldre. Torget er en åpen offentlig arena som benyttes av 
mange ulike grupper, ikke bare av ungdommer i skoletiden. 
Ved siden av skolen og uteteamets lokaler ligger Rimi, som 
holder stengt for ungdommer mellom klokka ni og to, og 
Hovseter fritidsklubb. Ved torget ligger det flere butikker, en 
frisørsalong og Hovseter frivillighetssentral. I umiddelbar 
nærhet finnes også kontorer for psykisk syke, aktivitetssenter 
for psykisk utviklingshemmede og kontorer for psykisk helse. 
Her finnes også uteteamets familiekontor, og NAVs kontor for 
prosjektet Vilje viser vei. Hovseter er et boområde som består 
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av flere boligblokker. De fleste av bydelens sosialboliger ligger 
her. På kveldstid er det nesten bare barn og ungdommer med 
flerkulturell bakgrunn på torget og i ballbingen som ligger ved 
siden av skolen. Sist sommer og høst var det i gjennomsnitt 
50 barn og unge ute på dette torget hver kveld. De aller fleste 
hadde flerkulturell bakgrunn. Foreldre er som regel ikke ute 
sammen med dem, men barna og ungdommene må holde seg 
inne på området og har fått grenser for hvor de får gå. Fordi 
vi bruker mye tid i dette området har mange av brukerne våre 
fra Hovseter opparbeidet et slags «eieforhold» til oss. Av den 
grunn kan det av og til være vanskelig for andre å ta kontakt, 
og det kan være utfordrende for oss å oppnå kontakt med andre 
ungdommer når vi er ute og felter. I kontakten med de unge vi 
kjenner godt fra Hovseterområdet følger vi ofte opp samtaler 
som er påbegynt tidligere, og derfor er det oppsøkende arbeidet 
på Hovseter skole spesielt nyttig for oss. Vi treffer da de samme 
ungdommene både på kvelds- og dagtid. Dramatiske episoder 
som har skjedd en hektisk høstkveld kan følges opp med 
kontakt på skolen dagen etter, eller omvendt kan skoleskulk 
eller konflikter på skolen følges opp i roligere samtaler på 
torget på kveldstid. 

TILTAKSUTVIKLING I SAMARBEID MED SKOLEN
På Hovseter skole har det av og til oppstått konflikter mellom 
enkelte ungdommer som bor i området og ungdommer som 
kommer utenfra. Ofte har beskyldninger om rasisme vært årsak 
til konflikter som har utviklet seg til håndgemeng. Uteteamets 
rolle er da å bidra med megling og oppfølgingssamtaler for 
å roe gemyttene og forebygge at nye episoder oppstår. Dette 
møter vi ved å jobbe inn mot enkeltindivider, i grupper, eller 
mot alle. Altså primær-, sekundær- eller tertiærforebyggende 
arbeid slik det går fram av eksempelet under:

Jeg hadde nettopp kommet ut fra skolen da jeg 
observerte en gruppe ungdommer ved gangbrua 
som går over t-banelinja og opp mot torget. De så 
sinte ut og gikk raskt, tett sammen som en klynge. 
Jeg vurderte det sånn at noe hadde opprørt disse 
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ungdommene, og gikk bort og tok kontakt. En av de 
unge fortalte da om en facebookmelding noen hadde 
lagt ut i helgen og som ble oppfattet som rasistisk. 
Mens jeg snakket med denne ungdommen, så jeg at 
flere ungdommer kom løpende til fra andre kanter 
lenger oppe på torget, og brøt derfor av samtalen. 
Jeg kom raskt til stedet hvor de unge hadde samlet 
seg i en flokk, og så en gutt ligge over en annen i 
en slåsskamp. Jeg kjente godt til ungdommene og 
hadde en god relasjon til begge de to som sloss. Jeg 
avbrøt derfor slåsskampen og fulgte begge guttene 
til rektor. Etter at jeg hadde avlevert guttene til  
rektor, prioriterte jeg å snakke med andre ungdom-
mer ute. Vi snakket da blant annet om å utrykke 
seg på Facebook og om rasisme. Ungdommene jeg 
snakket med ute etter hendelsen var opprørte. Noen 
ungdommer fortalte at de var redd for at dette 
skulle utvikle seg ved at noen hentet hjelp fra andre 
utenfor skolen og at noen dermed skulle bli skadet. 
Som en konsekvens av at vi informerte skolen om 
hendelsen og om ungdommenes bekymringer, tok 
skolen etter hvert kontakt med Røde Kors og ba dem 
implementere prosjektet «Bruk hue» på Hovseter 
skole. Uteteamet deltok aktivt i implementeringen 
av programmet på skolen. 

Eksempelet viser hvordan samarbeidet mellom uteteamet og 
skolen kan fungere forebyggende på flere nivåer samtidig. På 
individuelt nivå får vi stoppet slåsskampen, og ved at vi infor-
merer skolen om hva som foregår har vi bidratt til å gi skolen 
viktig informasjon for å håndtere den aktuelle situasjonen på 
systemnivå. Skolen finner i samarbeid med Røde Kors fram 
til et tiltak som kan settes inn, og vi blir invitert for å hjelpe 
til med å iverksette tiltaket på skolen. Dette eksempelet viser 
hvordan vi kan lykkes i det primær- og sekundærforebyggende 
arbeidet ved skolen når vi er mye tilstede og samarbeider godt 
med skolen. 
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MOTIVASJONSARBEID PÅ SKOLEN
Som vi har sett over vil deler av uteteamets innsats på skolen 
være rettet mot brede grupper av elevmassen. Parallelt med 
dette prioriterer vi innsatser for de unge med størst hjelpebehov. 
Uteteamet arbeider for å motvirke marginaliseringsprosesser 
på forskjellige måter, både ved å minske risikofaktorer og å 
støtte opp under beskyttelsesfaktorer for barn og ungdom. 
Dette gjelder for individet, familien, jevnaldrende, skole og 
nærmiljø. I dette arbeidet er det vesentlig at uteteamet jobber 
systematisk for å skape gode forbindelser til de mest utsatte 
ungdommene. En relasjon basert på gjensidig tillit gir større 
mulighet for å forebygge problemer og sette i gang endrings-
prosesser. Ofte ser vi utfordringene før ungdommen selv har 
akseptert dem og er villige til å snakke om problemet. Da må vi 
jobbe med å skape motivasjon gjennom bevisstgjøringsprosesser 
før ungdommen er klar for å ta imot ytterligere hjelp. Vårt 
mål er å være en brobygger mellom ungdommer og det øvrige 
hjelpeapparatet. Vi kjenner ofte til både ungdommenes behov 
og hvilke hjelpetilbud som finnes, og vår oppgave handler 
om å motivere de unge til å ta imot riktig hjelp på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. 

I slike sammenhenger kan det være utfordrende at kontakten 
med oss skal være basert på frivillighet fra ungdommens side. 
Det krever at våre ansatte må bruke mye tid og krefter på 
relasjonsarbeidet med de unge for å kunne oppnå en posisjon 
der den unge er villig til å engasjere seg i en dialog og ta imot 
råd eller annen hjelp. I denne forbindelse er det vesentlig for 
oss å ha et bredt tilbudsspekter for ungdom, slik at de ser hva 
vi gjør og at vi er en tjeneste som er der for dem. Slike tilbud 

OFTE SER VI UTFORDRINGENE FØR 
UNGDOMMEN SELV HAR AKSEPTERT 
DEM OG ER VILLIGE TIL Å SNAKKE  
OM PROBLEMET

“

”
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kan være fotballturneringer eller aktivitetsskoler i feriene  
når skolen gir oss tilgang til idrettshallen. Gjennom kontakt 
og lek med feltarbeiderne under slike aktiviteter gir vi elevene 
både positive opplevelser i skolens lokaler samt muligheter til  
å utrykke ønske om hjelp eller støtte på en annen måte enn  
de vanligvis har anledning til på skolen. 

FELTARBEID PÅ SKOLENE
Når vi jobber oppsøkende på kvelden går vi alltid i par. Vi 
etterstreber også å være to på skolefeltingene, men enkelte 
ganger må vi gå alene på grunn av prioritering av andre  
arbeidsoppgaver som enkeltoppfølginger eller akutt prekære  
situasjoner. Vi velger å gjennomføre det oppsøkende arbeidet 
selv når vi er alene, fordi vi anser det som viktig å ha konti-
nuitet i feltarbeidet slik at vi blir forutsigbare og trygge for 
elevene og skolen. Uteteamet i Vestre Aker går alltid med klær 
der det står tydelig hvem vi er når vi er ute og felter. Uteteamet 
har jakker, vester og t-skjorter det står Vestre Aker Uteteam på. 
Som en del av vår standardutrustning har vi også alltid telefon, 
identifikasjonskort og brosjyrer med oss. Enkelte ganger kan vi 
ha med reflekser og voldsalarmer. Brosjyrer med andre utekon-
takters kontaktinformasjon er viktig for å kunne henvise til 
dem når vi treffer ungdom fra andre bydeler. Dette er spesielt 
nyttig når vi felter på videregående skoler der elevene kommer 
fra hele byen. 
 I alt sosialt feltarbeid er det nyttig å ha et lokale en kan 
trekke seg tilbake til når ungdommene ønsker å snakke om 
fortrolige temaer. På Hovseter skole kan vi bruke våre egne 
lokaler til dette. Ved de andre skolene har vi nå fått tilgang på 
kontorer vi kan bruke når vi driver feltarbeid. I kontakten med 
elevene informerer vi om at vi ikke er en del av skolen, men at 
vi arbeider for bydelen. Som feltarbeidere kan vi henvende oss 
til elevene på en annen måte enn de andre ansatte på skolen. Vi 
forsøker å være fleksible med hensyn til hvordan vi presenterer 
oss for ungdommene vi møter i det oppsøkende arbeidet på 
skolen. Måten vi tar kontakt på er basert på hva som er målet 
for samtalen, hvem det er vi ønsker å snakke med, og vår 
vurdering av konteksten for samtalen. 
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Å FOREBYGGE DROP-OUT FRA SKOLEN
En fersk undersøkelse viser at blant de som ikke fullførte 
videregående skole hadde 50 prosent behov for hjelp fra NAV 
ti år etter4. Å jobbe for at ungdommer skal kunne fullføre et 
utdanningsløp er derfor en viktig og prioritert oppgave. Å 
hindre frafall i videregående skole er ikke bare et satsnings-
område for uteteamet, det inngår også som ett av regjeringens 
prioriterte satsningsområder gjennom prosjektet Ny Giv. 
Utdanningsetaten er ansvarlige for Oppfølgingsprosjektet, som 
er en del av Vestre Aker bydels satsning gjennom prosjekter 
som Ung innflytelse. 
 Årsakene til frafall i videregående skole kan være komplekse  
og omfattende. Et viktig funn forskere viser til er at forhold 
utenfor skolen er en like viktig årsak til frafall som skoleinterne 
forhold. Markussen og Seland5 konkluderer på følgende vis i en 
rapport om bortvalg av skole ved de videregående skolene  
i Akershus: 

En av fem elever hopper av fordi de har psykiske 
eller psykososiale problemer, mens 17 prosent sier 
de mangler motivasjon og er skoletrøtte. Feilvalg er 
den tredje største årsaken (12 prosent), og åtte pro-
sent slutter på grunn av fysisk sykdom. Vanskelige 
hjemmeforhold blir også oppgitt som avgjørende av 
syv prosent av elevene. Rundt fire prosent av elevene 
oppgir rusproblemer, graviditet eller barn som årsak 
til at de slutter på skolen. Felles for psykiske og 
faglige vansker er at det er både tid- og ressurs- 
krevende å ta tak i og rette opp. Denne innsatsen 
bør starte lenge før eleven begynner i videregående 
skole, og kan ikke være skolens ansvar alene. 

For å få til dette er det nødvendig å etablere et godt samarbeid 
mellom skole og hjem. Opplæringsloven sier at barn og unge 
har rett og plikt til grunnskoleopplæring dersom de ikke på 
annen måte får tilsvarende opplæring. Dersom de foresatte er 
ansvarlige for at en elev er borte fra den pliktige opplæringen 
kan de straffes med bøter. Barneloven understreker at de 
foresatte har ansvar for barnas utdanning, og samarbeidet med 

4 Aftenposten 21.05.2012
5 Markussen og Seland. 2012. Årsaker til frafall i videregående skole.  
 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning  
 (NIFU) 6
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foreldre har derfor i den senere tiden blitt mer sentralt i ute-
teamets arbeid. For å skape endring i rutiner hjemme kan det 
være mange som har nytte av å snakke med noen på uteteamet. 
Uteteamet har over lengre tid vært ansvarlig for å drive lokale 
foreldreveiledningsgrupper. Dette er et arbeid vi ønsker å videre- 
føre. Vi ønsker videre at skolen skal bli en mer sentral partner 
i å få rekruttert ungdommer og voksne til slike grupper. Skolen 
kjenner ungdommene og deres familier på en annen måte enn 
uteteamet, og kan derfor informere om våre tilbud til grupper vi 
ellers ikke hadde nådd. Skolen kan på denne måten bidra med 
at forebyggende tiltak blir igangsatt så tidlig som mulig. 

AKTIVITETER OG TILTAK
På bakgrunn av de omtalte undersøkelsene er det liten tvil 
om betydningen av å ha en bredspektret og god forbindelse 
med skoleungdom for å kunne sette inn tiltak tidlig nok. Når 
vi nå gjennom kontakten med de unge ser bakenforliggende 
årsaker til at elever sliter på skolen, kan det være lettere å 
utføre målrettede tiltak i samarbeid med skole, bydel, familie 
og ungdommene selv. Derfor setter vi inn en del ressurser på 
å opprettholde en bred kontaktflate med skoleungdom i vår 
bydel. Vår enhet for forebyggende barn og unge har kjøp inn 
mye fritidsutstyr, som kan lånes bort til ungdommer som for 
eksempel skal på tur med skolen. Det er kjøpt inn ski, sykler, 
skøyter, sekker, fjellstøvler og lignende. I grupper uteteamet 
har utenom skoletid, har vi fokusert på ferdigheter som kan 
være nyttige med tanke på integrering og for å hindre margi-
nalisering. Dette har ført til at ungdommer har valgt å delta på 
skolestyrte aktivitetsdager som de antakelig ellers ville valgt 
bort. Enheten har også tilbudt egne svømmekurs for unge. 

OPPLÆRINGSLOVEN SIER AT BARN OG  
UNGE HAR RETT OG PLIKT TIL GRUNNSKOLE- 
OPPLÆRING DERSOM DE IKKE PÅ ANNEN 
MÅTE FÅR TILSVARENDE OPPLÆRING 

“

”
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Erfaring viser til at det er svært viktig å sette inn tiltak tidlig6. 
Uteteamet er derfor representert i en kompetansegruppe for 
bekymringsfullt høyt skolefravær, som skal se på hvilke rutiner 
skolene har og bør ha for registrering og håndtering av fravær. 
Alle barneskolene, ungdomsskolene og den videregående skolen 
i bydelen har sendt inn sine prosedyrer til kompetansegruppen. 
Vi er også representert i Oppfølgingsprosjektet til Utdannings- 
etaten, der vi er med og diskuterer hvordan Oppfølgingstjenesten 
kan videreutvikles til å bli mer effektiv enn den er i dag. 

Oppfølgingstjenesten (OT) en unik ressurs  
i det forebyggende arbeidet 
OT-ansvarlig i bydelen er forpliktet til å holde seg oppdatert 
på tilbud og tiltak overfor målgruppen. Dette skjer blant annet 
gjennom nettverksmøter to ganger i året. Som OT-ansvarlig tar 
uteteamet kontakt med OT-rådgiver på skolen. Sammen går vi 
igjennom listene vi får fra Utdanningsetaten over ungdommer 
som står uten skoleplass. Deretter velger vi ut ungdom som 
vi forsøker å kontakte via telefon, brev eller ved oppsøkende 
arbeid. 
 Eksempelet under viser hvordan dette arbeidet kan arte  
seg når vi lykkes: 

En ansatt i uteteamet ringer til en jente mens vi  
er på rådgivers kontor på skolen. Hun ligger og 
sover når vi ringer. Vi avtaler derfor et møte på 
uteteamets kontor noe senere, og på møtet forteller 
jenta at også far er arbeidsledig. Jenta har mistet 
lærlingplassen, men gjennom samtaler blir hun 
motivert til å søke andre lærlingplasser og etter en 
tid får hun tilbud om en ny plass. Far gir uttrykk 
for at han ønsker å starte en bedrift og får informa-
sjon om etableringskurs gjennom Oslo kommune. 
Dette stiller han opp på, og han er nå i ferd med  
å starte en egen virksomhet.

6 Utdanningsetaten i Oslo kommune. Skolevegring. En praktisk veileder.
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LEKSEHJELP
Erfaring viser at en viktig forebyggende faktor angående skole-
frafall kan være å ta tak i situasjoner før de blir for vanskelige 
å håndtere. Hvis en ser på årsakene til at ungdommer ikke 
fullfører videregående utdanning, er svake skoleprestasjoner 
en sentral indikator for drop-out. Derfor kan også uteteamet 
i enkelte saker være inne og gjøre en innsats overfor barn på 
barneskolen. Et typisk tiltak er leksehjelp, som uteteamet 
hjelper barn og ungdom med, både direkte og indirekte. I noen 
tilfeller kan det handle om å kartlegge ressurspersoner, eller 
å motivere de unge til å ta imot hjelp. Andre ganger er det 
ansatte i uteteamet som i begrensede perioder kan være de 
som hjelper til med leksene. Flere ungdommer kommer innom 
uteteamet for å jobbe med prøver eller presentasjoner de skal 
ha i klassen, på tross av at det i bydelen og i Oslo forøvrig er 
flere andre som kan bidra på dette området.
 På Persbråten skole er det leksehjelp der det også serveres 
gratis mat. Dette tilbudet finnes også for ungdomsskoleelever. 
Hovseter skole har leksehjelp etter skoletid og det samme har 
ungdomsklubben. For de yngre finnes det et tilbud på aktivi-
tetsskolen. Universitetet på Blindern og Røde Kors tilbyr også 
leksehjelp til ungdommer, men på tross av alle disse tilbudene 
er det likevel enkelte som ikke benytter seg av dem og noen 
vegrer seg mer enn andre. Tilbakemeldinger fra skolene tyder 
på at det er de flinkeste og mest ressurssterke som klarer å 
benytte seg av de åpne tilbudene om leksehjelp. Det følgende 
eksempelet fra Persbråten skole, viser hvordan noen av de unge 
vi kjenner godt, ikke klarer å nyttegjøre seg av slike åpne tilbud:

Flere ungdommer i 9. klasse fant ut at de skulle på 
leksehjelpen på Persbråten. Der skulle de også få 
mat. Etter måltidet klarte de imidlertid ikke å sitte 
og gjøre lekser, og ungdommene startet heller med 
å løpe rundt i gangene. De ble kastet ut. Noen har 
kommet tilbake, mens andre ikke har det.

For å forebygge frafall i videregående skole er det disse ung-
dommene vi som en oppsøkende tjeneste først og fremst må 
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fokusere på. Dette kan og bør gjøres på flere måter, i samarbeid 
med skolen og eventuelt andre relevante instanser. Uteteamet 
benytter seg i enkelte tilfeller av eldre ungdom som trenger 
arbeidspraksis, og da vil leksehjelp være en typisk oppgave de 
blir satt til å utføre. I dag har vi en person med praksis fra NAV 
som en dag i uken jobber med en gutt som skal gjøre lekser. 
Dette er en form for ung-til-ung-metodikk, som også kan 
brukes på andre områder. Det å få god leksehjelp kan være en 
faktor som gjør at eleven gleder seg til en skoletime, i stedet for 
å grue seg eller i verste fall droppe timen. Gjennom vårt kjenn-
skap til behov i nærmiljøet, og gjennom de eldre ungdommenes 
kjennskap til oss, blir dette samarbeidet mulig. Ung-til-ung- 
metodikken har til nå fungert bra, og vi opplever at samarbeidet 
er givende både for de eldre og de yngre ungdommene. Dette  
er en modell for oppfølging av utsatt ungdom som vi ønsker  
å videreutvikle. 
 Gjennom økt samarbeid med skolen kan leksehjelpen gjøres 
mer effektiv og forutsigbar. Uteteamet har støttet opp under 
tiltaket ved å være til stede når det er leksehjelp på skolen, 
noe som har blitt godt mottatt både av elever og lærere. Hvor 
mye vi skal jobbe med dette er et prioriteringsspørsmål som 
vurderes kontinuerlig med hensyn til nytteverdien for elevene, 
og hvilke andre oppgaver vi da må nedprioritere. 

DET Å FÅ GOD LEKSEHJELP KAN 
VÆRE EN FAKTOR SOM GJØR 
AT ELEVEN GLEDER SEG TIL EN 
SKOLETIME, I STEDET FOR Å 
GRUE SEG ELLER I VERSTE FALL 
DROPPE TIMEN 

“

”
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AVSLUTNING
Tradisjonelt sett har uteteamet jobbet mye på fritidsarenaene 
til ungdommene. Ved å ha hyppig og varig kontakt med utsatte 
unge bidrar vi med kompetanse vi mener skaper positive 
ringvirkninger i forhold til hjemmet og skolen. Dette ønsker 
vi å fortsette med. I det siste har vi likevel hatt mer fokus på 
samarbeidet med ansatte på skolene og foresatte. Felting på 
skolene er nyttig for å nå ut bredt til ungdommene og for å 
sette i gang forebyggende arbeid på et tidlig tidspunkt. Sam-
arbeidet med de ansatte på skolene er sentralt, men bør likevel 
ikke gå utover kontakten og relasjonen til ungdommene vi 
jobber med. Etter vår mening må hovedmålet for samarbeidet 
være å styrke ungdommenes forutsetninger for å mestre og 
trives med sin skolehverdag.



UTE- 
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TILTAK OG 

SKOLEFELTINGS-
PROSJEKT
Av David Taylor og medforfattere ved Utekontakten i Asker 
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UTEKONTAKTEN I ASKER
Utekontakten i Asker er organisert i Barne- og familieenheten 
i Asker kommune. Barne- og familieenheten har som hoved-
målsetting å jobbe med tidlig intervensjon og å samordne  
tjenestene slik at brukerne får rett hjelp, til rett tid. Utekon-
takten består av fire fulltidsstillinger, der alle er ansatt som 
feltarbeidere. Utekontakten felter tre eller fire kvelder i uken, 
i tillegg til at vi driver skolefelting. Skolefeltingen foregår i 
midttimen en gang i uken, på tre ulike skoler. Som overordnet 
mål skal utekontakten bidra til å bedre barn og unges levekår 
i Asker. Vår primæroppgave er å være et lavterskeltilbud, og 
vi skal etablere kontakt med ungdom gjennom oppsøkende 
arbeid. Samtidig driver vi også oppfølgingsarbeid med enkelt- 
ungdom, der vi gjennom samtaler, møter og andre aktiviteter  
arbeider målrettet sammen med ungdommene for å få til 
endringer i deres livssituasjon. Videre bruker utekontakten tid 
og ressurser på ulike gruppevirksomheter og prosjekter som 
kommer utsatte unge i kommunen til gode. Eksempler på dette 
er sommerjobbprosjekt, samtalegrupper og ulike prosjekt-
grupper der vi deltar sammen med andre aktører i kommunen. 
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BEHOVSSTYRTE INNSATSER
I motsetning til de fleste andre kommunale tjenestene for 
ungdom i Asker, velger utekontakten selv på hvilke arenaer 
vi skal prioritere å drive vårt arbeid. Hvor vi velger å arbeide 
til ulike tider er basert på våre vurderinger av kartlegginger 
og innmeldte behov fra våre samarbeidspartnere. Gjennom 
en årrekke har vi opplevd at ungdom fra Borgenområdet har 
behov for, og på individuell basis benytter seg av, våre tilbud. 
Borgen er et område i Asker med en stor andel flerkulturelle, 
og større sosioøkonomiske utfordringer enn hva vi ser i andre 
deler av kommunen. Utekontakten har på bakgrunn av dette 
vurdert det som hensiktsmessig å prioritere Borgen over flere år, 
likevel har vi strevd med å finne en hensiktsmessig måte å være 
tilstede i området på. Borgenområdet har få samlingsplasser 
eller knutepunkter der ungdom samles og oppholder seg over 
tid om kvelden. Skolen har imidlertid over en lengre periode 
ytret et ønske om at utekontakten øker sin tilstedeværelse på 
skolen. De uttrykker at det er mange elever på deres skole 
som har behov for støtte eller oppfølging fra utekontakten. 
Siden utekontakten allerede drev oppsøkende arbeid på skolen 
gjennom skolefelting, hadde vi i begynnelsen problemer med 
å finne andre konstruktive måter å være tilstede på skolen på. 
Vi vurderte at det var midttimen som var det mest aktuelle 
tidspunktet å være tilstede. Ettersom vi ikke klarte å frigjøre 
oss fra andre oppgaver på det tidspunktet, var det utfordrende å 
øke tilstedeværelsen på skolen. Etter lange diskusjoner internt i 
utekontakten gjenstod det bare ett alternativ. Vi spurte elevene 
hva de mente vi burde bidra med, dersom vi skulle være mer 
tilstede på skolen. Vi fikk en del ulike svar, men flere pekte på at 
det var lite å gjøre rett etter skolen og ga uttrykk for at det ville 
ha vært fint å ha et aktivitetstilbud å gå til i denne perioden. 
Innspillene ga diskusjonen om Borgensatsningen en ny dimen-
sjon, og vi satte i gang arbeidet med å planlegge treffstedet og 
aktivitetsarenaen Åpen Hall. 
 
ÅPEN HALL, LOKALE BEHOV OG ERFARINGER  
FRA BERGEN
Høsten 2011 startet vi opp Åpen Hall som et samarbeids- 
prosjekt mellom Utekontakten i Asker, Borgen ungdomsskole, 
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Nova Aktivitetssenter (fritidsklubb) og en miljøarbeider 
ansatt i Barne- og familieenheten. Gjennom vår kjennskap til 
ungdom fra dette området visste vi at det var mange elever som 
ønsket å drive med idrett, men som av ulike grunner ikke var 
organisert i en idrettsklubb. Vi fikk tilgang til lokaler gjennom 
våre kontaktpersoner på skolen. I planleggingsfasen utviklet vi 
et tettere og mer strukturert samarbeid mellom skolen, Nova 
og utekontakten. Flere av fagpersonene som ble involvert i 
samarbeidet hadde tidligere erfaringer fra lignende prosjekter. 
Prosjektet Åpen Hall ble derfor vurdert som et godt egnet tiltak 
i dette samarbeidet på Borgen. Stemningen blant aktørene var 
god, dette var et prosjekt alle ønsket å få til. Primærmålset-
tingen med Åpen Hall skulle være å gi ungdom et prososialt 
fritidstilbud, og samtidig etablere en arena hvor utekontakten 
kunne bli bedre kjent med ungdom fra Borgenområdet.
  Flere idrettsklubber i Norge har lang erfaring med å bruke 
prosjekter lignende Åpen Hall, for å rekruttere nye medlemmer 
og som et ledd i sitt samfunnsengasjement. Utekontakten i 
Bergen så potensialet for en målbevisst kontaktetablering 
med utsatt ungdom gjennom bruk av aktivitet som metode. 
De etablerte i 1999 et samarbeidsprosjekt med Ulriken Eagles 
Basket rundt en ungdomsskole i Åsane bydel, som gav svært 
gode resultater. Prosjektleder Magne Espelid konstaterte at: 

Erfaringene viste at ungdom som vanligvis skulket 
gymnastikktimen på skolen, som ikke deltok i 
organiserte fritidsaktiviteter, besøkte tiltaket og 
deltok med entusiasme. Terskelen for å delta ble lagt 
så lavt at det var umulig «å snuble». Det var alltid 
feltarbeidere til stede på tiltaket og det utviklet seg 
til å bli en viktig arena for kontaktetablering med 
utsatt ungdom i bydelen (Magne Espelid, 2002)7.

Vi ønsket å lage et prosjekt basert på de gode erfaringene fra 
Utekontakten i Bergen. Vi brukte derfor en del tid innled-
ningsvis på å sette oss inn i hvilke erfaringer de hadde gjort 
seg, før vi endelig utformet og startet opp vårt eget tiltak. Vår 
primære målsetting var at Åpen Hall-prosjektet skulle bli en 

7 Magne Espelid. 2002. New page project-  Et volds- og kriminalitets- 
 forebyggende prosjekt. 1999-2002. Utekontakten i Bergen.
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trygg og stabil arena for ungdom fra nærmiljøet. Vi ønsket også 
at Åpen Hall skulle bli en ny arena for utekontakten. Målet 
var å etablere kontakt med nye ungdommer samt å forsterke 
eksisterende relasjoner til Borgenungdom ved å legge til rette 
for aktivitet. Vi ønsket å gjøre utekontakten kjent for flere 
enn de unge vi allerede hadde opparbeidet et tillitsforhold til. 
Prosjektet skulle videre benytte seg av brukermedvirkning, 
og ungdom skulle få en eierfølelse til Åpen Hall gjennom å 
bidra med ideer, innspill og drift av tilbudet. I Åpen Hall skal 
ungdom selv være med og bestemme hva de vil spille, og de 
voksne skal tilrettelegge for dette. De ansatte skal være tilstede 
på banen, tribunen samt inne på fritidsklubben. 

PLANLEGGING OG BETYDNINGEN AV GODE  
SAMARBEIDSRUTINER
Vi hadde regelmessig kontakt med Nova før oppstarten av 
prosjektet, og hadde et planleggingsmøte i forkant. På møtet 
ble vi enige om prosjektets innhold, og vi utarbeidet en felles 
prosjektbeskrivelse. En av de ansatte fra utekontakten fikk 
hovedansvaret for å følge opp tiltaket. For å rekruttere delta-
kere, hadde vi en fem minutters presentasjon i hver klasse på 
skolen der vi forklarte hva Åpen Hall gikk ut på. Etter avtale 
med skolen fikk vi benytte gymsalen hver tirsdag fra skoleslutt 
frem til kl. 16.30.
 For at Åpen Hall skal fungere optimalt, er det på lik 
linje med vårt øvrige arbeid viktig med overlapping. Dette 
innebærer å lese de siste feltrapportene og journalene i Soma. 
Soma er et elektronisk datalagringssystem for nedtegnelse og 
bearbeiding av feltrapporter, prosjekter og sensitive personopp-
lysninger. Vi lager også rapport for Åpen Hall der vi beskriver 
målsetting for denne ukens Åpen Hall med utgangspunkt  
i ukens fagmøte.
 Åpen Hall har oppstart kl. 14.00, men prosjektgruppen 
møtes til et formøte på Nova noe tidligere. Nova ligger i 
tilknytning til gymsalen, og ved å samarbeide om Åpen Hall 
møter utekontakten samtidig mange elever som kommer innom 
Nova etter skoleslutt. I oppstartsfasen av Åpen Hall hadde vi 
ingen faste rutiner eller møter med Nova, men etter kort tid 
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så vi et stort behov for dette. Vi fant ut at det var lurt å ha 
klargjort gymsalen i forkant av Åpen Hall. Det å ha alt utstyr 
tilrettelagt, slik at ungdommene kan begynne å spille med 
en gang de kommer, er en klar fordel. Vår erfaring er at det 
hindrer at ungdom velger å dra hjem fordi de ikke ønsker å 
vente. Vi erfarte også at det er hensiktsmessig å ha dialog med 
de ansatte på Nova før ungdommene kommer. Nova har åpent 
hver dag i midttimen og flere dager i uken etter skolen. De 
ansatte sitter derfor på mye informasjon om enkeltungdom og 
miljøet på skolen. Dette kan være viktig bakgrunnsinformasjon 
å ha med i arbeidet med Åpen Hall. Det er mange dilemmaer 
knyttet til taushetsplikt, og vi kommer tilbake til dette senere 
i artikkelen. Som eksempelet under viser, kan det å ikke ha 
tilegnet seg informasjon i forkant av Åpen Hall, føre til at vi 
går glipp av muligheter til å sette aktuelle tema på dagsorden 
gjennom samtaler med de unge:

En av de første gangene vi arrangerte Åpen Hall 
hadde en ungdom som vi har kontakt med og har 
jobbet med over en periode, vært involvert i en slåss-
kamp på skolen tidligere på dagen. Vi fikk imid-
lertid ikke disse opplysningene fordi vi ikke hadde 
formøte. Derfor gikk vi glipp av muligheten til å ta 
opp dette temaet med gutten. Da vi tok det opp med 
ham neste gang vi traff ham i sentrum av Asker, ga 
han uttrykk for at han var forbauset over at vi ikke 
hadde snakket med ham om det den sammen dagen. 
Gutten ga uttrykk for at han var skuffet over at 
utekontakten «bare lot som ingenting» når alle på 
hele skolen visste han hadde vært i slåsskamp. 
 

Det at vi, på grunn av uheldig planlegging, overser slike viktige 
hendelser i de unges liv, kan oppleves krenkende for de unge. 
Ettersom utekontakten er en tjeneste som i hovedsak er basert 
på ungdommenes eget ønske om å ta imot hjelp og støtte, 
kan mange slike episoder skade utekontaktens omdømme i 
ungdomsmiljøene. Vi la derfor i det videre arbeidet vekt på at 
vi alltid skulle ha faste formøter før hver Åpen Hall. Der legges 
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det til rette for at vi kan diskutere hendelser og utviklingstrekk 
i miljøet, og vi bruker tid på å legge en felles strategi i samar-
beid med de ansatte på Nova. Når situasjoner som er beskrevet 
i eksemplet over oppstår, er vi forberedt på å ivareta de aktuelle 
ungdommene også under Åpen Hall. 
 
UTEKONTAKTENS ROLLER PÅ ÅPEN HALL
Nova og gymsalen har felles inngangsdør. Når Åpen Hall 
begynner, plasserer den ansvarlige fra utekontakten seg ved 
inngangsdøren. Mellom 50 og 80 ungdommer er innom Nova 
rett etter skolen. De benytter seg av kiosktilbudet eller deltar i 
andre aktiviteter på fritidsklubben. Ved å stå ved døren kan vi 
håndhilse på mange ungdommer og oppmuntre dem til å delta 
på Åpen Hall. Vi observerer også ungdommene når de forlater 
skolen, noe som kan være nyttig med tanke på å forebygge 
mobbing og annen negativ atferd. I midttimen er det lærere og 
andre voksne til stede, men etter skoletid er det ingen andre 
ansatte til stede som ser hva som skjer. Det er vår erfaring at 
elevenes atferd ofte oppleves annerledes etter skolen sammen-
lignet med den de viser på skolen. Her er et eksempel:

En dag observerte vi at en ungdom gikk med bare 
en sko på foten ute i snøen. Da vi gikk bort til ham 
var han sint og frustrert, og fortalte at en annen 
elev hadde kastet skoen hans ut i skolegården. Vi 
hentet skoen hans, og selv om han ikke hadde lyst 
å snakke om episoden er dette viktig informasjon å 
ha med videre slik at vi kan være oppmerksomme 
på ham under neste Åpen Hall. Etter to uker treffer 
vi gutten igjen på Åpen Hall. En feltarbeider får da 
anledning til å snakke litt med ham alene. Gutten 
forteller at han var svært sint og lei seg den dagen, 
men at han nå har skværet opp med den som kastet 
skoen. Gjennom samtalen avtar vår bekymring for 
gutten samtidig som samtalen gir oss grunnlag for 
å komme i posisjon til å kunne snakke mer fortrolig 
med skokasteren. 
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Det er disse metodene som bygger opp vår kunnskap om 
ungdomsmiljøene og enkeltungdom over tid. Vi ser, vi deltar, 
vi snakker med grupper og med individer. Samlet gir dette en 
god pekepinn på hvilke ungdommer som befinner seg i utsatte 
posisjoner i ungdomsmiljøene og som vi derfor mener det er 
grunn til å bekymre seg for. Vi får kjennskap til hvem som 
alltid er alene, vi ser hvilke unge som henger sammen med 
eldre ungdom fra kjente rusmiljøer, vi ser de unge jentene 
som blir kjæreste med mye eldre gutter, vi ser de som skulker 
og vi ser de som henger sammen med de som skulker. Det er 
nettopp disse ungdommene vi skal forsøke å komme i posisjon 
til å hjelpe. Vi som feltarbeidere er opptatt av å være gode 
rollemodeller for de unge vi møter. Mange av ungdommene er 
interessert i ulike typer fysisk aktivitet, og fotball og basketball 
er spesielt populært. Vi deltar derfor gjerne i slike aktiviteter 
sammen med ungdommene fordi vi tror det bidrar til å styrke 
forholdet mellom de ansatte i utekontakten og ungdommene. 
Idrett, ballspill og lek gir oss en unik mulighet til å bli kjent 
med ungdommene, og dem en anledning til å bli kjent med 
oss. Vi tilrettelegger aktivitetene for ungdommene og lar dem 
bestemme i så stor grad som mulig hvordan dagens Åpen Hall 
skal være. Det gjelder type aktivitet, laginndeling og når vi skal 
ha pause. Ved at vi deltar i aktiviteten inntar vi en rolle ulik 
fra den vi har under det tradisjonelle feltarbeidet, og slik får vi 
sjansen til å bli kjent med ungdommene på en litt annen måte. 
Ved at vi, under Åpen Hall, bruker de ferdigheter vi har som 
personer, som det å vise god sportsånd under kampen, ved å 

VED Å OPPMUNTRE UNGDOMMEN 
TIL Å BEHANDLE HVERANDRE PÅ EN 
POSITIV MÅTE PÅ BANEN, VIL UNG-
DOMMENE KUNNE BLI BEDRE TIL Å 
FORSTÅ HVA SOM FORVENTES I SLIKE 
SAMMENHENGER

“

”
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inkludere alle og prøve å behandle alle ungdommene rettferdig, 
fungerer vi som gode rollemodeller og bidrar til læring av 
sosiale ferdigheter. Siden vi er med på aktiviteten får vi en 
unik mulighet til å observere hvordan ungdommene fungerer i 
interaksjon med hverandre. Ved å oppmuntre ungdommen til 
å behandle hverandre på en positiv måte på banen, vil ung-
dommene kunne bli bedre til å forstå hva som forventes i slike 
sammenhenger. De får konkrete tilbakemeldinger på god og 
dårlig oppførsel. Vårt mål er ikke nødvendigvis å ta ansvar for 
å utvikle ungdommenes sosiale kompetanse, men når vi først er 
i aktiviteter sammen med dem som en gruppe er det vanskelig å 
unngå at det blir et tema i vår dialog med ungdommene. 

MÅLTID PÅ KLUBBEN
Etter at den sportslige aktiviteten er ferdig i Åpen Hall, kan 
ungdommene spise et gratis måltid på Nova. Her benytter vi 
muligheten til å spise sammen med ungdommene og bli bedre 
kjent med dem. Til tross for fast tilstedeværelse her, har vi 
verken formell myndighet eller ansvar for drift av klubben. Vi 
henviser alle spørsmål om drift av klubben til de ansatte på 
Nova, for å understreke at utekontakten er uavhengig og har  
en selvstendig rolle med hensyn til ungdommene.
Under måltidet på Nova får vi muligheten til å observere 
ungdommene i en annen sosial sammenheng enn ellers. Dette 
er en god arena for å ta opp ulike temaer og episoder fra Åpen 
Hall. En typisk samtale rundt bordet på Nova kan ofte innledes 
ved at vi introduserer en episode fra dagens aktiviteter, og spør 
hva de unge tenker om dette: 

I dag ble jeg litt overrasket over at ingen av jentene 
ville være med å spille basket. Hva tenker dere om 
det? Hva tror dere skal til for at både jentene og 
guttene som er her skal ha det moro når vi spiller 
basket?

På denne måten trekker vi ungdommene inn i diskusjoner om 
hvordan vi kan tilrettelegge tiltaket best mulig, slik at alle som 
ønsker det skal kunne delta. Andre ganger bruker vi samtalene 
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rundt matbordet til å undersøke og kartlegge ungdommenes 
holdninger, eller få dem til å fortelle om hvordan de opplever  
å vokse opp i sitt lokalmiljø. Også under disse samtalene 
hender det at vi trekker inn kunnskap og opplysninger vi  
har fra andre arenaer: 

Utekontakten fikk opplysning om en fest i Borgen-
området hvor mange ungdommer hadde kommet 
uten å være invitert. Det utviklet seg en konflikt,  
og en 16 år gammel gutt ble slått ned. 

 
Dette er et eksempel på en hendelse vi har tatt opp med ung-
dommene på Åpen Hall. Målet var å kartlegge deres kjennskap 
til situasjonen for så å kunne gi informasjon om hvordan en 
kan unngå å komme i slike situasjoner. I tillegg var vi inter-
essert i å finne ut hva slags holdninger ungdommene har til 
hjemme alenefester.

ÅPEN HALL CREW – UNGDOM MED EKSTRA ANSVAR
I august 2012 bestemte vi oss for å opprette et Åpen Hall Crew. 
Å være med i et crew på Nova innebærer at ungdommer som 
bruker klubben bidrar i ulike arbeidslag, mot at de får noen 
fordeler. Ungdommene inngår en skriftlig kontrakt med Nova 
som har hovedansvar for dette. For å skille mellom utekon-
taktens og klubbens rolle, er det klubben som har ansvaret for 
crewet. I dag er det fire ungdommer som har en aktiv rolle i å 
tilrettelegge aktiviteter under Åpen Hall. Før de fikk dette an-
svaret hadde vi en samtale med alle fire, hvor vi avklarte deres 
roller på Åpen Hall og våre forventninger til dem. De unge som 
deltar i crewet forplikter seg til å være positive rollemodeller, 
rettferdige og inkluderende. I samtalene med disse ungdom-
mene bruker vi tid på å snakke om hvordan rettferdighet og 
inkludering kan komme til uttrykk gjennom hva de sier og hva 
de gjør inne på Åpen Hall. Vi oppmuntrer dem også til å gi 
positive tilbakemeldinger til de andre brukerne, noe som har 
fungert bra:
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Den første uken med Åpen Hall Crew, scoret en 
sjenert 8. trinns gutt mål under fotballkampen. Han 
fikk deretter flere positive tilbakemeldinger fra en  
i crewet som er en eldre, dyktig fotballspiller. Gutten 
reagerte med stor glede og har i etterkant blitt mer 
selvsikker og en fast bruker av Åpen Hall. 

UTEKONTAKTENS RESSURSBRUK PÅ ÅPEN HALL 
Utekontakten må med jevne mellomrom ta opp til vurdering 
hvor mye ressurser vi bør sette inn på Åpen Hall, med hensyn 
til bemanning og tilstedeværelse utover den faste personen. 
Dette er en utfordring med tanke på at vi jobber turnus, og at 
vi også skal ivareta andre viktige arbeidsoppgaver. Vår turnus 
innebærer at vi jobber sammen to og to. Ved å plassere en 
person på Åpen Hall en ettermiddag i uken, fører det til at den 
andre personen blir alene og ikke får jobbet oppsøkende i dette 
tidsrommet. Vi har løst dette ved at den andre feltarbeideren 
gjør andre arbeidsoppgaver under Åpen Hall, og dersom det 
ikke skjer noe spesielt, blir hun med som en ekstra person. 
 En annen utfordring ved å prioritere deltagelse i Åpen Hall, 
er at Åpen Hall arrangeres etter skoletid (fra 14.00-16.00), i 
samme tidsrom som vi vanligvis har flest ungdomstreff ute. 
Grunnen til at vi likevel prioriterer Åpen Hall fremfor oppsø-
kende arbeid ute i dette tidsrommet, er at Borgen er et område 
vi ønsker å prioritere, samt at vi jobber oppsøkende andre 
steder i kommunen to til tre dager i uken. Etter skolen, samt i 
midttimen, samler ofte enkeltelever og grupper seg på tribunen 
for å se på aktiviteten som finner sted. Her har vi muligheten 
til å drive tradisjonelt feltarbeid i direkte tilknytning til Åpen 

Å VÆRE MED I ET CREW PÅ NOVA INNE-
BÆRER AT UNGDOMMER SOM BRUKER 
KLUBBEN BIDRAR I ULIKE ARBEIDSLAG, 
MOT AT DE FÅR NOEN FORDELER  

“

”
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Hall. Ved oppstarten av prosjektet var det ofte en utfordring 
å ivareta felting på tribunen, fordi vi ønsket å prioritere kon-
taktetablering med ungdommene som deltar aktivt på tiltaket. 
Denne utfordringen har endret seg over tid. Nå kjenner vi de 
aller fleste aktive brukerne på Åpen Hall relativt godt. Vi har 
de frivillige i crewet som bidrar til å strukturere aktiviteten, og 
fra august 2012 fikk vi også involvert en miljøarbeider som er 
fast tilstede i tillegg til de ansatte fra Nova og utekontakten. 
Dette gir oss større mulighet til å ta kontakt med og oppmuntre 
flere av tilskuerne til å delta på aktivitetene på Åpen Hall. Nå 
er det miljøarbeideren og Åpen Hall Crew som setter i gang 
spillet. Feltarbeider deltar aktivt etter at han har snakket med 
og rekruttert så mange ungdommer som mulig og er ferdig 
med de individuelle samtalene. Dette gir utekontakten mer 
fleksibilitet, da vi kan velge å gjøre oss selv tilgjengelige ved å 
være tilskuere på tribunen og ikke utelukkende være tilstede 
som aktive deltakere ute på banen. Kontakten blir dermed på 
ungdommens premisser, ved at de selv velger om de ønsker å 
oppsøke oss. Det kan åpne for at ungdom finner en anledning 
til å ta opp tema de opplever som viktige, slik vi ser i eksempe-
let under:

Feltarbeideren satt på tribunen da en ungdom sa  
til de andre at han skulle hente vann. De andre 
spilte videre. Etter å ha hentet vann, satte han 
seg ned ved siden av feltarbeideren og fortalte at 
han ble mobbet på skolen. Vi avtalte å snakke mer 
sammen på telefon senere, og gutten gikk ned og 
spilte videre. Når han ble spurt av de andre hva vi 
hadde snakket om, kunne han ufarliggjøre samtalen 
ved å si «helgens fotballresultater». 

Flere har i etterkant brukt liknende svar for å ufarliggjøre det 
å ha individuelle samtaler med utekontakten. Når vi snakker 
med enkeltungdom alene på offentlige arenaer med andre ung-
dommer tilstede, snakker vi ofte også med dem om hva de kan 
si til de andre hvis de blir spurt om hva vi snakket om. Dette 
for å unngå eventuell stigmatisering. Vi har heller ikke opplevd 
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dette som problematisk, og vi tror det henger sammen med at 
vi snakker med så mange ungdommer både under skolefeltin-
gen og på tiltak som Åpen Hall, og de aller fleste samtalene 
handler om hverdagslige forhold. Vi snakker om lekser, prøver, 
fotballresultater, dataspill og filmer. Samtidig som vi også har 
samtaler som omhandler mer personlige fortrolige forhold:

En jente tok kontakt med feltarbeideren på tribunen 
på Åpen Hall. Hun fortalte at hun ønsket å snakke 
med noen om et problem, men at hun gjerne ville 
snakke med en dame. Feltarbeideren ga uttrykk for at 
dette var helt greit, og tok det opp på utekontaktens 
fagmøte. Neste uke hadde jenta en prat med en de 
kvinnelige feltarbeiderne under skolefeltingen på 
Borgen skole.

TAUSHETSPLIKT 
Taushetsplikt er ofte en utfordring når ulike instanser sam-
arbeider, både med tanke på grupperinger og enkeltungdom. 
Åpen Hall-prosjektet er ikke noe unntak. For å løse denne 
utfordringen, har vi i prosjektgruppen valgt å forholde oss til 
observasjoner som finner sted i det offentlige rom, som i dette 
tilfellet er Novas lokaler, skolen og gymsalen, og ikke dele 
informasjon som har fremkommet i fortrolige samtaler eller 
gjennom vårt feltarbeid på andre arenaer. På formøtet snakker 
utekontakten og Nova om ulike temaer knyttet til miljøet på 
skolen, samt om enkeltungdom der vi har samtykke til å gjøre 
dette. Informasjonen går begge veier:

En ungdom taklet en jente på en ufin måte og ga 
utrykk for at kvinner ikke bør spille fotball. Både 
jeg og en Nova-ansatt tok gutten til side og pratet 
med ham. Fordi den Nova-ansatte var til stede 
under samtalen, kunne vi snakke om det som et 
team etterpå og lage en felles strategi på hvordan  
vi kunne jobbe målrettet med gutten for å utvikle  
et mer positivt kvinnesyn.
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Vår hovedregel for taushetsplikt er at vi ikke deler opplysninger 
som enkeltungdom gir oss i fortrolige samtaler, med mindre vi 
har innhentet samtykke: 

En ungdom prater med oss angående skolemiljø og 
mobbing på sosiale medier, men ungdommen vil 
gjerne bare forholde seg til oss. Vi ønsket å involvere 
sosiallærer, fordi vi vet at hun har jobbet målrettet 
med denne utfordringen. Utekontakten forholder  
seg til ungdommens ønske, men vi jobber videre med 
å oppmuntre ham til å involvere både sosiallærer  
og foreldre.

MER SAMARBEID OG MER DOKUMENTASJON
I november 2012 opprettet vi en ny tverrfaglig samarbeids-
gruppe. Hensikten med dette var å kunne drøfte og diskutere 
temaer og utfordringer rundt Borgen skole, samt enkeltungdom 
som hadde skrevet under på samtykkeerklæring. Nova, ute- 
kontakten og sosiallærer fra Borgen skole deltar i møtene, noe 
som gir oss muligheten til å drøfte saker og diskutere felles 
strategier og tiltak. Samarbeidsgruppen jobber målrettet med  
å innhente samtykke fra aktuelle ungdommer for å kunne 
samarbeide der det er hensiktsmessig.

For å sikre at viktig informasjon ikke forsvinner, og for å kunne 
evaluere og dokumentere kvantitet og kvalitet ved arbeidet 
på Åpen Hall, setter vi av tid etter hvert arrangement på å 

VÅR HOVEDREGEL FOR TAUSHETS-
PLIKT ER AT VI IKKE DELER OPP-
LYSNINGER SOM ENKELTUNGDOM 
GIR OSS I FORTROLIGE SAMTALER, 
MED MINDRE VI HAR INNHENTET 
SAMTYKKE 

“

”
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dokumentere tall og erfaringer. Utekontakten bruker SOMA 
registreringsprogram som har egne funksjoner for statistikk  
og håndtering av fortrolige opplysninger (klientjournaler).  
Det skrives hver uke egne feltrapporter fra Åpen Hall med 
registrering av treff, samt omtale av temaer som skal tas opp 
til diskusjon i fagmøtet. Åpen Hall er et fast punkt i våre 
ukentlige fagmøter. Her diskuterer vi hendelser fra siste Åpen 
Hall eller episoder fra Borgen skole, fritidsklubben eller nær-
området som er relevant. Vi lager målsettinger med hensyn til 
generelle temaer og saker som angår enkeltungdommer til neste 
ukes Åpen Hall, samt skolefeltingen i midttimen på torsdager.

HVA HAR ENDRET SEG ETTER ÅPEN HALL?
Det er vanskelig å måle hvilken effekt Åpen Hall har hatt. Vi 
har kombinert ukentlig Åpen Hall og skolefelting i midttimen 
en gang i uka. Utekontakten opplever at en fast tilstedeværelse 
på Borgen Skole har forbedret kontakten med ungdom fra dette 
området. Det har bidratt til å senke terskelen for ungdom til å 
ta kontakt med oss. Regelmessig kontakt har gitt oss muligheten 
til å bygge relasjoner til mange ungdommer i et langsiktig 
perspektiv, og vi ser at flere ungdom fra Borgenområdet benytter 
seg av utekontaktens tilbud nå enn tidligere. Vi mener også at 
Barne- og familieenhetens målsettinger om å jobbe med tidlig 
intervensjon og å samordne tjenestene nås i stor grad gjennom 
dette prosjektet. Åpen Hall er også en del av utekontaktens 

REGELMESSIG KONTAKT HAR GITT OSS 
MULIGHETEN TIL Å BYGGE RELASJONER 
TIL MANGE UNGDOMMER I ET LANGSIKTIG 
PERSPEKTIV, OG VI SER AT FLERE UNG-
DOM FRA BORGENOMRÅDET BENYTTER 
SEG AV UTEKONTAKTENS TILBUD NÅ ENN 
TIDLIGERE  

“

”
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overordnede mål om å bidra til å bedre barn og unges levekår 
i Asker. Flere av ungdommene som har deltatt i prosjektet har 
også blitt introdusert for andre tilbud i kommunen som de 
har benyttet seg av. På den måten har Åpen Hall en funksjon 
som en øvings- og kvalifiseringsarena for videre deltagelse i 
organiserte aktiviteter i andre idrettslag.
 Ut i fra dette ser vi at Borgenområdet og Åpen Hall-prosjektet  
har vært, og for tiden er, et viktig prioriteringsområde for 
Utekontakten i Asker. Vi kommer til å fortsette dette arbeidet 
neste skoleår, men evaluerer jevnlig behovet for- og betyd-
ningen av vår tilstedeværelse her, som på de andre arenaene 
hvor vi jobber. For oss har det oppsøkende arbeidet den høyeste 
prioritet, og alle tiltakene vi driver må jevnlig evalueres og 
vurderes i forhold til hvilke behov som til enhver tid finnes i 
ungdomsmiljøene i Asker. 
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Utekontakten i Bydel Gamle Oslo
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I denne teksten vil vi beskrive hvilke erfaringer Utekontakten  
i Bydel Gamle Oslo har etter seks år med oppsøkende arbeid 
på skoler. Vi begynte med å jobbe oppsøkende på skole i 
2006, den gangen med en utekontakt utplassert på ung-
domsskolene på Jordal og Hovin. I dag er vi fire utekontakter 
som jobber i Bydel Gamle Oslo, tre i faste stillinger og en på 
prosjektmidler fra fylkesmannen. Vi jobber to kvelder i uka, 
fast mandag og torsdag, med tradisjonelt oppsøkende arbeid. 
De tre resterende dagene benyttes ulikt av de ulike utekon-
taktene. På Tøyen barneskole har vi en utekontakt en dag i 
uka. Denne utekontakten benytter de andre dagvaktene til 
planlegging av ulike gruppetilbud og aktiviteter. På Jordal 
ungdomskole har vi utekontakt med tre dagvakter i uka, det 
samme på Fyrstikkalleen skole - F21 som er en kombinert 
videregående og ungdomsskole. På Etterstad videregående 
skole har vi en utekontakt en dag i uka. Denne utekontakten 
er ansatt på prosjektmidler og jobber rusforebyggende med 
ungdom på frivillige urinprøvekontrakter. 
 Utekontaktteamet er en av flere tjenester under by-
delens Enhet for forebyggende tjenester for barn og unge. 
Tjenestene som hører inn under vår enhet, utgjør til sammen 
en kjede av tiltak som arbeider for å kunne tilby bydelens ung-
dom rett hjelp til rett tid. Våre primæroppgaver er knyttet til 
å drive oppsøkende arbeid med unge i bydelen. I tillegg til det 
tradisjonelle oppsøkende arbeidet har utekontaktene en del 
særegne funksjoner, og utfører andre oppgaver som springer 
ut av og supplerer vårt oppsøkende arbeid. Vi er blant annet 
ansvarlige for gjennomføringen av dansegrupper for jenter på 
Tøyen i samarbeid med balletthøyskolen, vi bidrar i driften av 
arbeidstreningstiltak for ungdom gjennom Ungdomsverkstedet,  
vi har Aggression Replacement Training (ART)-grupper på 
flere av bydelens skoler, aktivitetsgrupper på kveldstid og 
oppfølging av ungdom i bydelens bofellesskap på oppdrag fra 
barnevernet. Teamet er også ansvarlig for å arrangere den  
årlige Ungdomskonferansen i bydelen, samt enkelte aktivitets- 
tilbud for barn og ungdom som ikke har andre tilbud i skolens 
ferier.
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BYDEL GAMLE OSLO
Bydel Gamle Oslo er en sentrumsnær bydel bestående av ca 
43 000 innbyggere. Av disse er omtrent 8000 under 19 år. I dag 
har 35 prosent av befolkingen innvandrerbakgrunn. Det er stor 
tilflytning til og forflytning innenfor bydelen. I følge statistisk 
sentralbyrå er Gamle Oslo den bydelen i Oslo med størst tetthet 
av barnefattigdom, med 22 prosent av husholdninger med  
barn under 17 år som lever under fattigdomsgrensa. Kjente  
områder i bydelen er Grønland, Tøyen, Vålerenga, Kampen  
og Gamlebyen. 
 Utekontakten har tidligere arbeidet med, og vurdert hvilke 
strukturelle utfordringer ungdommer i vår bydel står ovenfor. 
På mange måter danner de strukturelle utfordringene ytre 
rammer for vårt forebyggende og sosialfaglige arbeid. En sentral 
utfordring vi har identifisert er at mange barn i bydelen lever 
tett på store sosiale problemer fra kommunale bygårder. Dette 
er en utfordring blant annet på Tøyen som er et av områdene  
i Oslo med størst tetthet av kommunale boliger. Her er det stor 
grad av trangboddhet, og de unge blir ofte eksponert for voksne 
med store sosiale, psykiske og økonomiske problemer. 

Videre må ungdommene i bydelen håndtere store klasseskiller, 
mellom ulike områder i bydelen, som Tøyen og Hasle. Ungdom 
erfarer daglig at det er store forskjeller i velstand internt i 
bydelen. Mange unge vi jobber med har ikke råd til å delta på 
skoleturer eller i organiserte aktiviteter fordi familien mangler 
penger til nødvendig utstyr, mens andre vokser opp i overflod.  

MANGE UNGE VI JOBBER MED HAR 
IKKE RÅD TIL Å DELTA PÅ SKOLETURER 
ELLER I ORGANISERTE AKTIVITETER 
FORDI FAMILIEN MANGLER PENGER 
TIL NØDVENDIG UTSTYR, MENS ANDRE 
VOKSER OPP I OVERFLOD

“

”
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I tillegg er enkelte boområder i bydelen som for eksempel Tøyen, 
allerede sterkt stigmatisert gjennom media og det som sies i 
ungdomsmiljøene. Samlet sett øker dette noen unges behov for 
å finne alternative måter å markere seg og høste respekt på. En 
del unge i vår bydel løser dette gjennom å tilegne seg gjeng- og 
gangstersymboler som identitetsmarkører. Dette bekrefter 
stereotype oppfatninger om østkantungdom som ressursfattig, 
gjengorientert problemungdom. Videre opplever vi at det er 
relativt høy terskel for å få hjelp for unge i vår bydel. På grunn 
av høyt arbeidspress og mange tunge saker i barnevernet opp-
lever vi at problemstillingene må være alvorlige og omfattende 
før ungdom kan få hjelp fra de etablerte hjelpetjenestene. En 
annen utfordring vi møter i vårt arbeid er manglende eller lav 
foreldredeltakelse. Barn i vår bydel er overlatt mye til seg selv. 
Vi ser at sosiale problemer som fattigdom, dårlige skolepresta-
sjoner, dårlig psykisk helse, rusmisbruk og arbeidsledighet går 
i sosial arv i de mest belastede områdene av vår bydel. Videre 
har vi som en sentrumsnær bydel ytterligere utfordringer i 
vårt rusforebyggende arbeid som kan knyttes til den relativt 
høye tilgjengeligheten til – og den synlige bruken av – illegale 
rusmidler i tilknytning til de åpne rusmiljøene langs Akerselva. 
 Dette er noen av de strukturelle utfordringene utekontakten 
oppfatter at gjør seg gjeldende for bydelens ungdom. Vårt 
daglige arbeid, våre prioriteringer av innsatsområder og 
utvikling av tiltak er preget av denne bakgrunnskunnskapen. 
Også vår innsats på skolene i bydelen bør betraktes med denne 
kunnskapen som bakgrunnsinformasjon. Elevene på skolene  
i vår bydel gjenspeiler ikke gjennomsnittseleven på landsbasis. 
Ungdommene i vår bydel vokser opp, går på skole og blir 
voksne i et lokalmiljø med flere risikofaktorer enn snittet i 
Norge. Det er ikke dermed sagt at flere av våre ungdommer vil 
utvikle problemer enn det som er tilfellet andre steder i landet. 

MÅLET MED SKOLESAMARBEID
Fra feltarbeidet i bydelen ser utekontakten at ungdommene 
som påtreffes på felt stort sett også går på skole i bydelen. For å 
kunne nå vår målsetting om rett hjelp til rett tid, er det viktig å 
ha generell kunnskap om ungdomsmiljøene i bydelen og å ha en 
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relasjon til flest mulig ungdommer. Utekontakten opplever det 
derfor som hensiktsmessig og viktig med oppsøkende virksomhet 
på skolene i bydelen da dette er den arenaen hvor vi påtreffer 
flest av bydelens ungdom, og hvor vi over tid kan bygge trygge 
og gode relasjoner til mange av disse ungdommene.
 Selv om utekontaktens hovedmålgruppe er ungdom mellom 
13 og 18 år, har vi også valgt å ha en utekontakt på Tøyen barne-
skole. Det er på bakgrunn av at vi gjennom oppsøkende arbeid 
på Tøyen møter mange barn og unge som går på denne skolen. 
Utekontakten har i lang tid hatt Tøyen som et av sine fokus- 
områder på grunn av utfordringer i området, som blant annet 
stor tetthet av kommunale boliger, åpenlys rusbruk og mye 
kriminalitet. Vi ser derfor på Tøyen skole som en særlig viktig 
arena for vårt forebyggende arbeid, og vi valgte dermed å ta 
initiativ til et samarbeid med skolen. Utekontaktens hovedfokus 
er elever på 5., 6. og 7. trinn. Fordi målgruppa på Tøyen skole 
er såpass ung fører dette til et tettere samarbeid med foreldrene 
her enn det vi har på de andre skolene hvor vi arbeider. 

SAMARBEID MED SKOLEN – AVTALER  
OG KONTRAKTER
Samarbeidet med de ulike skolene er formalisert på forskjellige 
måter, og består av alt fra muntlige avtaler til formelle kon-
trakter. Samarbeidet med Tøyen skole er forankret i en skriftlig 
avtale, mens det på Jordal, Fyrstikkalleen skole - F21 og 
Etterstad kun er muntlige avtaler som ligger til grunn for vår 
innsats på skolene. Å ikke ha nedtegnede, forpliktende avtaler 
har vist seg å være sårbart og lite effektivt for vårt skolearbeid. 
Dette har vi blant annet opplevd på Jordal skole hvor det har 
vært flere utskiftelser av ledelsen på skolen. Da har fraværet av 
skriftlige avtaler og kontrakter ført til at vi nærmest må begynne  
på nytt sammen med den nye rektoren, som kommer med sine 
tanker og ideer om hva utekontakten skal og bør brukes til 
på skolen. Da vi noe senere ønsket å starte et samarbeid med 
Tøyen skole, startet samarbeidet med et møte mellom bydelen 
og skolen på ledernivå. Der ble det kommet fram til en enighet 
om samarbeidet. Det ble lagd en kontrakt som inneholder de 
viktigste punktene om hvordan skolen og utekontakten skal 
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forholde seg til hverandre som to separate tjenester som arbeider  
på samme arena. Kontrakten regulerer samarbeidsrutiner, 
informasjonsflyt og skolen ga utekontakten tilgang på et fast 
kontor som er lett tilgjenglig for elevene. Kontrakten beskriver 
også hvordan samarbeidet mellom sosiallærer og helsesøster 
skal forgå. 

Samarbeid med de ansatte på skolen er en viktig del av vårt 
skolearbeid. Vi opplever det som hensiktsmessig å ta en presen-
tasjonsrunde for alle lærerne ved begynnelsen av hvert skoleår. 
Dette gir oss muligheten til å tydeliggjøre utekontaktens rolle 
og å lage rammer for samarbeid med lærere. Det er ofte slik 
at en elev kan gå til flere voksne for å spørre om hjelp eller 
for å fortelle sin historie, og det er derfor viktig med gode 
samarbeidsrutiner. Rutinene varierer litt på de ulike skolene, 
men på alle fire skolene har utekontaktene faste samarbeids-
møter med rådgivere, sosiallærere og helsesøstre mellom to og 
fire ganger i måneden. Det kan da komme fram at flere ulike 
instanser har oppfølging med samme elev, og da kan det være 
hensiktsmessig å samarbeide om den videre oppfølgingen. På 
noen skoler har vi også utvidete møter hver sjette uke hvor 
barnevern, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), 
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og forebyggende politi 
er til stede. Vår utekontakt har til nå likevel hatt tettest og 
mest samarbeid med rådgiver, sosiallærer og helsesøster. Når 
vi samarbeider med ansatte på skolen er det viktig å klargjøre 
utekontaktens rolle overfor skolens ledelse. Det er ofte slik 
at ledelsen ønsker at utekontakten skal utføre oppgaver som 

Å IKKE HA NEDTEGNEDE, 
FORPLIKTENDE AVTALER 
HAR VIST SEG Å VÆRE SÅR-
BART OG LITE EFFEKTIVT 
FOR VÅRT SKOLEARBEID 

“

”
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primært hører til skolen. Skillet mellom utekontakt og skolens 
egne miljøarbeidere kan være utydelig for mange, og derfor må 
utekontaktene selv arbeide aktivt for å klargjøre sine oppgaver 
og roller på skolen. Vi har flere ganger opplevd at skolene 
ønsker at vi skal ta på oss skolefaglige oppgaver som å passe 
på elever som ikke kan være i timen, passe på klasser som ikke 
har vikar, eller å ta vare på elever med ekstra behov. Dersom 
man har et godt samarbeid med ledelsen, gjerne også skriftlig 
kontrakt, er det ikke noe problem å si nei når oppgavene faller 
utenfor vårt oppdragsområde.
 Så langt peker våre erfaringer i retning av at det er fordel-
aktig å ha samarbeidet mellom skole og utekontakt avtalefestet 
gjennom en skriftlig kontrakt. En slik kontrakt bør inneholde 
beskrivelser av hvor ofte utekontakten skal være til stede på 
skolen, og hvilke oppgaver de skal utføre. Den bør også si noe 
om målsettingen for samarbeidet. Praktiske forutsetninger, som 
tilgang på kontor eller samtalerom og faste møtepunkter med 
samarbeidspartnere, kan også være lurt å ha med. Vår erfaring 
er at det er hensiktsmessig å ha en eller noen få faste kontakt-
personer på skolen, noe en avtale også kan si noe om. Avtalen 
bør signeres av skole og bydel på ledernivå. 

DET OPPSØKENDE ARBEIDET PÅ SKOLENE
Det oppsøkende arbeidet på skolen består av flere deler. Først 
og fremst er det tradisjonelt oppsøkende arbeid der vi aktivt 
søker kontakt og dialog med ungdom på skolene. Dette gjør 
vi vanligvis ved å være til stede der hvor elevene oppholder 
seg i friminuttene. Vi arbeider målrettet med å bli kjent med 
ungdom vi ikke har hatt kontakt med tidligere, samtidig som 

VI ARBEIDER MÅLRETTET MED Å BLI KJENT 
MED UNGDOM VI IKKE HAR HATT KONTAKT 
MED TIDLIGERE, SAMTIDIG SOM VI ARBEIDER 
FOR Å VEDLIKEHOLDE KONTAKT MED UNG-
DOM VI ALLEREDE KJENNER 

“

”
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vi arbeider for å vedlikeholde kontakt med ungdom vi allerede 
kjenner. Ofte er det i tillegg slik at vi har enkelte grupper eller 
individer som vi arbeider særlig målrettet for å oppnå kontakt 
med. Dette handler oftest om ungdom som på ulikt vis er 
marginalisert i skolehverdagen. De vanligste arenaene for vårt 
oppsøkende arbeid på skolen er i skolegården, i kantina, rundt  
i skolebygget, eller rundt butikker og kiosker i nærheten.
 En annen viktig del av det oppsøkende arbeidet på skolen er 
aktivt å gjøre seg tilgjengelig for elevene. Det er viktig at de 
vet når og hvor utekontakten er på deres skole, og vi betrakter 
dette som en forutsetning for å kunne bygge relasjoner til 
skolenes elever. Det betyr at vi også setter av faste tidspunkt 
til å være på våre tildelte kontorer, eller andre steder på skolen 
hvor ungdommene vet hvor de kan finne oss. 

RELASJONSBYGGING
Vår innsats og vårt intervensjonsarbeid overfor de unge i vår 
målgruppe er basert på at de unge selv ønsker vår hjelp og 
innblanding. Relasjonsbygging, det å bli oppfattet av den unge 
som en som ønsker en vel, og som er til å stole på, blir en helt 
avgjørende forutsetning for at vi kan lykkes i vårt arbeid. Slik 
vi ser det er relasjonsbygging noe som tar tid, og krever en viss 
kontinuitet i kontakten mellom ungdom og utekontakt. Tillit er 
først og fremst basert på, og springer ut av, konkrete erfaringer 
fra møter mellom mennesker. Vi ser det derfor som viktig at 
samme utekontakt (samme person) er tilstede på samme skole 
over tid. Skolene vi jobber på består av alt fra 300 til 1000 
elever. Det er mange å bli kjent med og få oversikt over, og det 
er mange elever som trenger å vite hva utekontaktens rolle er. 
Langsiktig arbeid handler om å ta seg tid til å bli kjent med 
elevene. Det er ikke alltid elevene ønsker hjelp med noe kon-
kret. Ofte har de bare lyst til å prate om ting som opptar dem. 
Noen ganger har vi hatt fem gode samtaler med en elev uten at 
eleven ber om hjelp til noe, mens den sjette gangen de kommer, 
er det noe de ønsker at utekontakten skal hjelpe dem med. 
Det er derfor viktig at de unge ikke blir avvist tidlig, men at 
utekontakten tar seg tid til å bli kjent med eleven og lar eleven 
få tid til å bli kjent med seg. 
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LOKAL TILPASNING AV VIRKSOMHETEN
Selv om prinsippene og målene med utekontaktens arbeid 
på de ulike skolene er de samme, vil arbeidet noen ganger gi 
forskjellige utslag. På Fyrstikkalleen skole - F21 tilbringer 
utekontakten mye tid i skolens kantine da dette er et sted der 
det samles mange elever, spesielt i storefri. Under følger et 
typisk eksempel på relasjonsbygging fra denne skolen: 

Utekontakten som arbeider på skolen har over 
lengre tid lagt merke til en elev som ofte er observert 
alene i friminuttene. Gutten går mye med senket 
blikk og har svært lite kontakt med andre elever 
når utekontakten observerer ham. Etter en tid tar 
utekontakten kontakt med eleven, noe som fører 
til videre dialog i de påfølgende friminuttene den 
dagen. De prater om skolen, om lekser, om hvilke 
fag gutten foretrekker og hva han liker å gjøre 
på fritiden. Etter en stund kommer eleven selv til 
utekontaktens kontor og forteller at han blir plaget 
på skolen. Samtalen på kontoret leder til at ute-
kontakten ber om en samtale med skolens rådgiver 
og at skolen så setter i gang tiltak for å få stoppet 
plagingen. I tillegg til at skolen iverksetter egne 
tiltak, fortsetter utekontakten å ha jevnlige samtaler 
med gutten, noe som fører til at han i dag er mindre 
ensom og mer sjelden blir plaget på skolen. Det at 
gutten nå har en lettere hverdag gjør at han i større 
grad enn før klarer å fokusere på skolearbeidet. 

 
Utekontakten på Jordal skole opplever i større grad å bli opp-
søkt på sitt kontor enn det som er tilfellet på de andre skolene 
vi arbeider ved. I mangel av kantine på skolen er det mange 
som velger å sitte på utekontaktens kontor i storefri, gjerne 
i større grupper. Dette har ved flere anledninger ført til en 
stabil relasjonsbygging over tid med en gruppe elever, noe som 
igjen har ført til at enkeltelever har tatt kontakt for å drøfte 
forhold de ønsker hjelp med. Et konkret eksempel er en jente 
fra 10. klasse som var en av mange elever som hadde benyttet 
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kontoret i storefri over en lengre periode. Etter mange besøk 
på kontoret følte hun seg trygg nok til å ta opp et for henne 
alvorlig problem som hun trengte hjelp med. Dette ble starten 
på et langvarig oppfølgingsarbeid fra utekontaktens side, og 
jenta har siden fått hjelp til å rydde og sortere i sine problemer. 
Utekontakten og jenta har hatt mye kontakt, spesielt i perioder 
hvor jenta har hatt det vanskelig. 

OPPFØLGINGSARBEID
En viktig del av utekontaktens arbeid på skolene er oppfølging 
av enkeltelever. Det vil si det arbeidet utekontakten gjør etter 
at en relasjon er opprettet. Det kan for eksempel være på 
bakgrunn av at en elev ønsker hjelp med noe, eller at andre på 
skolen er bekymret for eleven. Det foregår ofte slik at vi har 
samtaler med eleven hvor vi får avdekket hva behovet er, og så 
forsøker å finne en løsning sammen. Ofte henviser vi elevene 
videre til andre instanser, både på skolen og til eksterne samar-
beidspartnere, og da som regel i tett samarbeid med den eleven 
det gjelder. Oppfølgingsarbeidet vi utfører er «bredspektret», 
og kan bestå av alt fra å finne et fotballag som eleven kan spille 
på, ha målrettede samtaler om problemer eller ønsket endring 
og til å sende en bekymringsmelding til barnevernet. 
 Siden samtaler kanskje er vårt fremste verktøy i oppfølgings- 
arbeidet, er det viktig å ha et eget skjermet samtalerom egnet 
for oppfølgingsarbeid på skolen. Det bør være et rom hvor 
elevene kan føle seg velkomne og trygge. For oss er det et viktig 
prinsipp at elevene kan komme til kontoret og slappe av uten at 
de trenger å snakke om alvorlige ting. For å skape trygghet har 
vi både på Jordal skole og Fyrstikkalleen skole - F21 mulighet 
til å tilby elevene en kopp te eller kakao når de kommer til 
kontoret. Det er også en fordel med tilgang til data koblet 
opp mot utekontaktens systemer. Da kan vi bruke ventetid på 
skolekontoret til å utføre nødvendig rapportskriving. 
 Som tidligere nevnt er rolleavklaring overfor skolen viktig, 
slik at både utekontakt og skole vet hvilke rammer vi jobber 
innenfor. For elevenes del handler det om hvilke forventninger 
de har til hva utekontaktene kan tilby, og hvordan utekon-
takten vil opptre i ulike situasjoner. Mange elever synes det er 
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vanskelig å forstå hva en utekontakt er, og de er usikre på hva 
vi kan hjelpe dem med. Vi forteller elevene at de kan komme 
til oss uansett hva som plager dem, og dersom vi ikke kan 
hjelpe dem direkte, kan vi formidle kontakt til noen som kan. 
Vi forteller i tillegg at vi har taushetsplikt, også overfor skolen, 
men at det er visse ting det vil være nødvendig å melde fra om.
 
TAUSHETSPLIKT
Taushetsplikt er et vanskelig tema der det er viktig å etablere 
gode rutiner. Det beste vil som regel være å innhente samtykke 
fra elevene på forhånd til å kunne involvere samarbeidspartnere 
hvis vi mener det er nødvendig, men det er ikke alltid lett  
å få til. 

Et eksempel er en jente utekontakten hadde hatt 
oppfølging med over en periode. Mens vi arbeidet 
med jenta tok en saksbehandler fra barnevernet 
kontakt med oss for å innhente informasjon om 
saken. Vi forsøkte å få samtykke fra jenta, men 
uansett hvilke argumenter vi la frem valgte jenta  
å si nei, noe som vanskeliggjorde videre oppfølging. 
Hun begrunnet avgjørelsen med at hun hadde et 
dårlig forhold til barnevernet. Vår praktisering av 
taushetsplikten kan av og til virke streng og vanske-
lig å forstå for våre samarbeidspartnere. Vi mener 
selv at vi handler i tråd med gjeldende lovverk, og 
at en slik streng praktisering av taushetsplikten er 
nødvendig for at vi skal kunne løse våre oppgaver 
på en tilfredsstillende måte. 

 
En annen faglig begrunnelse for dette er de ansattes trygghet. 
På tross av at skolen som oftest er en trygg arena å arbeide på, 
arbeider vi også oppsøkende ute på gater og torg på kveldstid. 
Dersom det oppstår rykter om at utekontakten videreformidler 
informasjon om enkeltpersoner til skole, barnevern eller politi 
uten at de unge selv er blitt informert om dette på forhånd, 
kan det sette våre ansattes sikkerhet i fare når de beveger seg 
ute i utsatte og kriminelt belastede ungdomsmiljøer. Vi er en 
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tjeneste som er helt avhengig av gjensidig tillit og klare rutiner 
på hvordan vi som utekontakter behandler informasjonen vi får 
gjennom arbeidet vårt.  
 Det forventes ofte fra skolenes side at vi skal dele informa-
sjonen vi sitter på. 

Et eksempel er en sak hvor en ny elev skulle 
begynne på skolen. Rektor informerte om dette på et 
samarbeidsmøte, og lurte på om utekontakten kjente 
til gutten. Dette var en gutt som utekontakten hadde 
god kjennskap til og som hadde store utfordringer 
med blant annet rus. Dette var informasjon som 
skolen ønsket, men som vi vurderte at vi ikke kunne 
gi uten samtykke fra den unge selv. 

 
I slike tilfeller er det viktig at man har et godt samarbeid med 
skolen og definerte roller, slik at de er innforstått med vår 
taushetsplikt. For oss er det viktig å dele informasjon, vi ser 
på det som vesentlig for å få til et godt samarbeid med skolene 
og for at skolene skal kunne gjøre en god jobb. Vi kan derimot 
ikke gi mer informasjon, eller gi informasjon på et tidligere 
tidspunkt, enn det bestemmelsene i lovverket rundt taushets-
plikten slår fast. I dette konkrete tilfellet løste vi problemet 
gjennom at skolen ga oss tid til å snakke med gutten. Vi fikk 
dermed informert ham om hva som var på gang, og fikk til slutt 
også hans samtykke til å dele vår informasjon med både rektor 
og sosiallærer. 

VI KAN DERIMOT IKKE GI MER INFOR-
MASJON, ELLER GI INFORMASJON PÅ 
ET TIDLIGERE TIDSPUNKT, ENN DET 
BESTEMMELSENE I LOVVERKET RUNDT 
TAUSHETSPLIKTEN SLÅR FAST

“

”
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OPPFØLGINGSARBEID I GRUPPER
Gruppejobbing er en metode som er mye brukt av ulike 
oppsøkende tjenester, og som det fint går an å kombinere med 
skolejobbing. For vår del har dette vært ønskelig både fra 
vår side og fra skolene. Vi bruker også tiden vår på skolen 
til å rekruttere til ulike grupper som utekontakten driver på 
kveldstid. Foruten gruppene vi selv driver på kveldstid, har vi 
blant annet hatt gutte- og jentegrupper, ART-grupper og ulike 
samtalegrupper på skolene på dagtid. Erfaringene vi har gjort 
oss er at denne type jobbing fungerer best når vi er med på 
planleggingen, og kan være med å sette premissene for gruppe-
jobbingen sammen med noen av skolen ansatte.

Et eksempel er en ART-gruppe utekontakten har 
drevet på Fyrstikkalleen skole - F21, høsten 2012. 
Det startet med at skolens ledelse ytret ønske om 
at vi skulle drifte en ART-gruppe på skolen, noe vi 
hadde kapasitet til på det aktuelle tidspunktet. Vi 
hadde da først et møte med skolen hvor vi ble enige 
om forutsetningene og hvordan rekruttering skulle 
foregå. Vi var også med på å sette sammen gruppen, 
og ble enige med skolen om hvordan og til hvem  
vi skulle rapportere.  

 
For vår egen del ser vi flere fordeler ved å jobbe med ungdom 
i grupper. Man får blant annet en tett relasjon til deltagerne, 
og kan med det komme i en posisjon hvor de er mottakelig for 
hjelp. Det kan også være med på å fremme samarbeidet med 
skolen, og gi utekontakten økt tillit blant elever og lærere. 
På den andre siden er gruppejobbing tidkrevende, både når 
det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering, og det 
kan derfor gå på bekostning av andre viktige oppgaver som 
utekontakten utfører. Slik vi ser det, er gruppejobbing en viktig 
del av vår innsats på skolene, samtidig må vi hele tiden vurdere 
hvorvidt vi har en god balanse mellom tiden vi bruker på 
individuelt oppfølgingsarbeid, arbeid med grupper, oppsøkende 
arbeid og samarbeidsmøter med skolens ansatte. Vi tror at vi er 
best rustet til å gjøre en forskjell for flest mulig av de unge som 
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sliter i hverdagen i vår bydel, når vi har en god balanse mellom 
disse elementene i vårt skolearbeid.
 I løpet av seks år med oppsøkende arbeid på skolene  
i bydelen, har vi erfart følgende som viktige premisser  
for å lykkes i oppfølgingsarbeid på skolen:
 
 • Tilgang til eget kontor eller samtalerom på skolen
 • Mulighet for å ta elevene ut av timen uten at de får fravær  
 • Godt samarbeid og god dialog med de ansatte på skolen
 • Å være åpne for å ta på oss oppgaver skolen ber  
  om hjelp til
 • Å innhente samtykke fra elevene for å kunne samarbeide  
  med skolens personale i enkeltsaker 
 • At skolens ledelse kjenner utekontaktens rolle
 • At eleven kjenner utekontaktens rolle 
 • Å utarbeide gode kontrakter for samarbeid med skolen

UTFORDRINGER
Selv om vi har mange positive erfaringer fra vår innsats på 
skolen, har vi også møtt utfordringer. En av disse er knyttet 
til at vi som hovedregel er alene når vi jobber oppsøkende på 
skolene. Det skiller seg klart fra tradisjonelt oppsøkende arbeid 
ute i andre offentlige rom, der vi alltid er to ansatte som arbeider 
sammen. Internt har vi forsvart det å arbeide oppsøkende alene 
på skolene ved at man oppholder seg på en kjent arena. Det er 
også flere andre voksne til stede på skolen enn på gata, og faren 
for å havne i truende situasjoner er mindre, slik vi vurderer det. 
Likevel endrer ikke dette at en som oppsøker på skolen ofte blir 
stående alene med enkeltsaker, uten noen å drøfte metodisk og 
faglig tilnærming med. Den enkelte ansatte i vår utekontakt har 
ofte støtt på utfordrende saker og vanskelige dilemmaer, uten 
umiddelbart å ha noen å diskutere videre fremgangsmåte med. 
Dette er et savn i vårt oppsøkende arbeid på skolen sammen-
lignet med det oppsøkende arbeidet vi gjør ute på kveldstid. 
Likevel finner vi ofte lokale løsninger, som å diskutere saker eller 
situasjoner anonymt med rådgiver, sosiallærer eller helsesøster. 
Vi tar også regelmessig med saker fra skolen tilbake til teamet, 
slik at vi kan ha felles faglig refleksjon og diskusjon i etterkant.
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HVORFOR VI FORTSETTER Å ARBEIDE PÅ SKOLER 
ETTER SEKS ÅRS INNSATS
Det er mange grunner til at utekontakten i Bydel Gamle Oslo 
mener det er hensiktsmessig å jobbe på skoler. Intern rappor-
tering viser at utekontakten treffer få ungdommer på dagtid 
ved tradisjonell felting ute i gatene og på handlesentre. De aller 
fleste av bydelens ungdom er på skolen på dagtid, og de som 
ikke er på skolen oppholder seg i liten grad utendørs. Vi velger 
derfor å benytte store deler av våre dagtidsressurser til skole-
jobbing, og har ikke opplevd at dette går ut over andre primære 
oppgaver vi som utekontakt skal løse. Gjennom skolearbeidet 
når vi også andre typer ungdom enn de vi vanligvis treffer 
ute. Vi når ungdom som spiller mye tv-spill på fritiden, vi når 
mange stille og ensomme unge, samtidig som vi også på skolen 
treffer unge som vi møter igjen ute på kveldstid. 

Våre registreringer viser videre at vi har fått en større kon-
taktflate som følge av den innsatsen vi gjør på skolene. Det at 
vi er tilstede på fire ulike skoler, gir oss kjennskap til en stor 
andel av ungdommene som bor og går på skole i bydelen, noe 
som også gjør tradisjonell felting på kveldstid lettere. Når vi 
møter grupper av ungdom på kveldstid er det stor mulighet 
for at vi allerede har en relasjon til noen av dem fra skolene vi 
jobber på, og det blir derfor enklere å komme i kontakt med 
dem. Vi ser også klare fordeler ved å jobbe med ungdom på 
ulike arenaer samtidig. Det at vi møter de samme ungdommene 

DET AT VI MØTER DE SAMME UNG-
DOMMENE BÅDE PÅ SKOLEN OG PÅ 
FRITIDEN, GIR OSS ET MER SAMMEN-
SATT OG HELHETLIG BILDE AV DEM 
MED TANKE PÅ LIVSSITUASJON OG 
RESSURSER

“

”
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både på skolen og på fritiden, gir oss et mer sammensatt og 
helhetlig bilde av dem med tanke på livssituasjon og ressurser. 
Dette gjøre det lettere for oss å identifisere hvilke ungdommer 
og ungdomsgrupper som er særlig utsatt. Skolearbeidet gir 
dermed verdifull informasjon samt hjelp til å identifisere 
målgrupper i det forebyggende arbeidet. I tillegg gir det oss 
et nettverk av samarbeidspartnere vi trenger for å lage gode 
fremgangsmåter for intervensjoner vi ønsker å sette i verk 
overfor enkeltungdom eller grupper.








