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 Ikke alle ungdommer i  Norge har til-

gang til ressuser som gjør at de føler de 

har reelle valg i livene sine. Hvordan er 

det å oppleve stengte dører fordi  man 

ikke har tilgang til nødvendige ressur-

ser? Hvordan oppleves det å bli ståen-

de utenfor arenaer som skole, arbeid 

og betydningsfulle fritidsaktiviteter? 

Dette er utfordringer sosialarbeidere 

som abeider oppsøkende i uformelle 

ungdomsmiljøer møter. Hvordan 

skape gode arenaer for disse ung-

dommene, og arbeide for at de inklu-

deres i samfunnet?

Dette var et av temaene på Gatenær 

konferansen som gikk av stabelen 

april 2012.  Oppsøkende sosialt arbeid 

blant ungdom er et av spisskompe-

tanseområdene til KoRus - Oslo.  Det 

er viktig for oss å øke og synliggjøre 

kompetansen om oppsøkende sosialt 

arbeid. Gatenærkonferansen er et 

av tiltakene i så måte. 330 deltakere 

deltok på den fjerde Gatenærkonfe-

ransen i 2012.  De fleste  av deltakerne 

arbeider som oppsøkere/utekontak-

ter/feltarbeidere.  Foruten det faglige 

innholdet bidrar også Gatenær til å 

knytte kontakter og skape nettverk 

mellom oppsøkere over hele landet.

Det er mange som har bidratt til at 

Gatenærkonfansen ble en suksess. 

Ansatte ved KoRus - Oslo har satt 

andre arbeidsoppgaver til side for å 

arbeide med arrangementet.  Tusen 

takk til dere! Jeg vil også benytte an-

ledningen til å takke Helsedirektoratet, 

Landsforeningen for oppsøkende 

sosialt ungdomsarbeid og Uteseksjo-

nen som alle har lagt ned mye arbeid i 

konferansen.

Velkommen tilbake i 2014!

Hvordan kan man bedre møte utfordringene knyttet til tidlig 

intervensjonsarbeid med ungdom i flerkulturelle samfunn ?
Gatenær 2012
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Ragnhild Audestad
avdelingsdirektør

Kompetansesenter rus-Oslo

Daniel Bomstedt lagde gode rammer for konferansen med fremragende beatboxing



Hvor farlig er egentlig 
de ulike rusmidlene? 

Må vi stokke kortene på nytt? 

sKrevet Av: Bjørnar Bergengen

Kontaktperson Korus-O:
bjornar.bergengen@vel.oslo.kommune.no

Dette var spørsmål professor i sosiologi, Willy Pedersen, stilte i 
innledningsforedraget på Gatenærkonferansen. 

Da Statens klinikk for narkomane, Hov i Land, ble etablert i 

1961 var de fleste pasientene leger og sykepleiere eller pasi-

enter som hadde blitt tilvendt ulike stoffer gjennom medi-

sinsk behandling de hadde fått. I tillegg var det en svært liten 

gruppe som hadde en såkalt «uryddig livsstil.».  Dette kalte 

Pedersen  den helsedominerte fasen. Sommeren 1966 inntraff 

en forandring. En gruppe ungdommer som kalte seg for hip-

pier begynte å samle seg i Slottsparken i Oslo, og man så en ny 

form for misbruk vokse frem. Cannabis var det sentrale stoffet 

i denne kulturen. Hippiekulturens inntreden i Norge ble star-

ten på den strafferettsdominerte fasen, som medførte at straf-

ferammene på få år økte fra et halvt år til 21 års fengsel.  

I foredraget rettet Pedersen særlig fokus mot cannabis, alkohol 

og tobakk. Da cannabisen kom til Norge på midten av 1960-tal-

let var det med en «kulturell pakke», som man kan finne igjen 

mye av også i dag. Pedersen mente at man kan snakke om en 

stabil subkultur rundt bruken av cannabis. Denne kan vise 

seg gjennom ritualer rundt røykingen av stoffet og i bruk og 

utbredelse av ord og begreper knyttet til stoffet og bruken av 

dette. I Norge kan så mange som rundt en million mennesker  

ha prøvd cannabis. Andelen i Oslo kan være så høy som ca. 

50 prosent. For de fleste vil bruken flate ut ved inngangen til 

trettiårene. 

Andelen dagligrøykere i Norge har falt sterkt de siste årene. I 

denne perioden mente Pedersen også å se en stadig større 

aksept for å angripe, trakassere og marginalisere røykere. 

Pedersen mente dette var en uheldig utvikling. I stedet burde 

man ta nikotinavhengighet på alvor som en tilstand mange 

sliter med. Han advarte også mot et totalforbud mot tobakk 

og mente et yrkesforbud for røykere heller ikke var å anbefale. 

I stedet burde man gi nikotinavhengighet sin fortjente plass 

innenfor rusbehandlingen. Pedersen mente man også burde 

få en seriøs diskusjon om skadereduksjon gjennom bruk av 

snus og elektroniske sigaretter.  

Kampanjene rettet mot tobakksrøyking har fått et innhold 

av død og marginalitet. Å kjøre lignende kampanjer mot 

alkohol mente Pedersen ikke ville være mulig i dag, selv om 

skadevirkningne knyttet til alkoholbruk også er store. Bilder 

og budskap knyttet til alkohol er i stedet knyttet til moro, 

tilhørighet og idrett. Forbruket av alkohol er i dag økende. Lav 

debutalder er knyttet til akutte skader, ulykker og på lang sikt 

et problemfylt forhold til alkohol. Farene knyttet til alkohol 

er også kjønnede, hvor gutter særlig er utsatt for vold mens 

jenter særlig er utsatt for seksuelle krenkelser. 

Fremover mente Pedersen det særlig vil være viktig å 

foreberede seg på at krigen mot narkotika vil ende. Videre 

vil alkohol stå sentralt. Større oppmerksomhet må vies til 

sigaretter og tobakksavhengighet. Hasj er farlig, kanskje særlig 

i forhold til kultur og økonomi knyttet til bruken av dette. 

Willy Pedersen stilte spørsmålstegn til hvor farlige de ulike 
rusmidlene egentlig er
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Flerkulturell ungdom har en unik erfaringsbakgrunn og 

dette kan være en stor ressurs. Dette var utgangspunktet 

for Judith van der Weeles foredrag på Gatenærkonferan-

sen 2012. Flerkulturell oppvekst gir mulighet til å kunne se 

verden fra flere perspektiver, og kan dermed gi større flek-

sibilitet, kreativitet og større handlingsrom. Helt konkret er 

det en ressurs å ha ferdigheter til å kunne pendle mellom 

en storfamiliekultur og en individualistisk kultur. Mange 

verdier som tas for gitt er kulturelt betinget. I Norge tror 

man på at det hjelper å snakke ut om ting. I andre kulturer 

kan det være helt motsatt. Slik kunnskap er viktig i møte 

med mennesker fra andre kulturer. 

Men det kan også ha en pris å pendle mellom flere kultu-

relle ”verdener”. Mangel på følelse av tilhørighet og det å 

ikke føle seg helt ”ekte” kan være prisen å betale. Individet 

må gjøre endel valg når man konstrurer sitt liv. Det er mulig 

å bygge en god bro mellom ens egne indre verdener. 

Flerkulturelle ungdommers unike erfaringsbakgrunn er 

for mange en godt bevart hemmelighet. Det er derfor viktig 

å belyse hvordan dette faktisk kan utgjøre en stor og viktig 

ressurs i den enkeltes liv. 

sKrevet Av: Ragnhild Audestad

Kontaktperson Korus-O:
ragnhild,audestad@vel.oslo.kommune.no

 Gode grep i kulturmøter - 
flerkulturell oppvekst 

som ressurs

«Jeg har mange svar, men det er få som stiller de riktige spørsmålene» er et sitat 
som beskriver gapet mellom den faktiske kompetansen en flerkulturell person 

har og det man anerkjenner som en ressurs. Flerkuturell ungdoms unike 
erfaringsbakgrunn er for mange en velbevart hemmelighet. 

Judith van der Weele snakket om gode grep i kulturmøter
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Kompetansesenter Rus – Oslo i Velferdsetaten lanserte 

torsdag 29. april rapporten «Freeland – ventefasen, rus og 

livsinnhold». Fokuset i rapporten er på hverdagen til men-

nesker som bor over lengre tid på asylmottak. Det er to 

hovedkonklusjoner i rapporten hvor begge er beslektet. 

Innholdet i en ventefase kan for mange være en risikofak-

tor for negativ psykososial utvikling og utvikling av rusmid-

delmisbruk.

Formålet med studien var å skape en refleksjon rundt ho-

vedhypotesen: «Enkelte asylsøkere utvikler et rusmiddel-

misbruk først etter ankomst Norge». For å teste ut hypote-

sen ble det gjennomført tre gruppeintervjuer med beboere 

på tre forskjellige asylmottak, sendt ut spørreskjema til 115 

asylmottak (med svarprosent på 69%), og enkelte indi-

vidsamtaler med personal på mottakene. Utvalgskriterie-

ne var personer mellom 18 og 50 år fra ulike nasjoner som 

befant seg i denne ventefasen. Altså en fase i livet hvor en 

venter på svar på søknad til UDI eller svar på klage til UNE. 

Med andre ord svar som vil avgjøre personenes fremtid.  

Resultatene viste at hovedårsaken til å ruse seg var å dem-

pe forskjellige former for lidelse. De forskjellige lidelsene 

i kombinasjon med den belastende ventefasen kan  altså 

resultere i en utvikling av rusmiddelmisbruk etter ankomst 

Norge. Videre oppga flere inntekt som årsak til å selge

narkotika. 23 % av informantene som besvarte spørreskje-

maet sa at det var forekommet salg av narkotika ved mot-

taket. Samtidig uttrykte 67 % at rus ikke utgjør et problem på 

de respektive mottak. I følge informantene kommer mange 

til Norge med et etablert rusmiddelproblem,  og at proble-

met eskalerer i takt med lengden på oppholdet.

Den første hovedkonklusjonen fra rapporten er derfor føl-

gende: «Det kan være en sammenheng mellom utviklingen 

av et rusmiddelmisbruk og ventefasen. Det handler ofte om 

et rusproblem som eskalerer i takt med lengden på opphol-

det og derfor kan videreutvikles til et rusmiddelmisbruk.». 

Den andre hovedkonklusjonen  retter seg også mot innhol-

det i ventefasen, og lyder som følger: «Tradisjonelle beskyt-

telsesfaktorer mot utvikling av negativ psykisk helse og/

eller rusmiddelavhengighet, svekkes i takt med lengde på 

oppholdet på asylmottak. Dette skjer samtidig som nye risi-

kofaktorer skapes og utvikles i ventefasen».

Rapporten kan lastes ned her eller bestilles ved KoRus- 

Oslo ved henveldelse til : 

marit.ronold@vel.oslo.kommune.no

«Freeland»
 - ventefasen, rus og livsinnhold

En rapport om rusmiddelbruk på asylmottak 

sKrevet Av: Espen Freng

Kontaktperson Korus-O:
espen.freng@vel.oslo.kommune.no

Fra lansering av rapporten på Litteraturhuset. Blandt paneldeattdeltakerne var 
bl.a.,  fra venstre: Hilde Lidén, Mehdi Farshbaf og forfatterne Espen Freng og 
Simen J.L.Lund
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Tradisjonelt har oppsøkende ungdomsarbeid foregått ute 

på offentlige arenaer. I dag er det flere og flere utekontakter 

og oppsøkende enheter som bruker skoler i nærmiljøet 

som  arenaer for sitt arbeid. 

På Gatenærkonferansen var en av parallellseminarene 

viet dette temaet, under overskriften: «Oppsøkende 

arbeid på skolene – feltarbeidere eller miljøterapeuter?». 

Hensikten med parallellseminaret var å utveksle erfaringer 

fra oppsøkende arbeid på skoler og belyse dilemmaer og 

utfordringer fra arbeidet. Det var stor interesse for temaet 

hvor over 80 personer deltok. 

I panelet som innledet til debatt satt Tonje Hoff fra 

Uteseksjonen i Stavanger, Morten Dybvik Sitter fra 

Utekontakten i Bydel Nordstrand i Oslo, Kristian Pedersen 

fra Utekontakten i Bydel Gamle Oslo, Øyvind Mettenes 

fra Sogn Videregående skole og Else Kristin Utne Berg, 

tidligere leder ved Utekontakten i Bergen.  Ordstyrer var 

Gus Strømfors, Kompetansesenter rus - Oslo. 

Innlederne belyste både konkrete muligheter og 

utfordringer knyttet til oppsøkende arbeid på skoler. 

Utekontakten i Stavanger er blant de som har lengst 

erfaring i denne formen for arbeid. Tonje Hoff beskrev 

hvordan arbeidet deres er forankret både hos ledelsen i 

kommunen og i skoleetaten. Det eksisterer enighet både 

om målet for arbeidet, og  hvilken rolle oppsøkerne har, 

og  hvordan de skal samarbeide konkret med skolene. 

Det virket som om de har evnet å få til et gjensidig 

godt samarbeid samtidig som de har fått forståelse for 

egenarten og identiteten til det oppsøkendes arbeidet. 

Når konflikter og dilemmaer oppstår er forankringen hos 

overordnede viktig for å finne løsninger. 

Andre deltakerne i panelet hadde mindre erfaring. 

Vi fikk levende og konkrete beskrivelser fra hvordan 

utekontaktene hadde prøvd seg fram, noen ganger feilet, 

men lært av sin egen praksis. Alle la vekt på betydningen 

av at feltarbeiderne må arbeide på sine egne premisser og 

ikke være underlagt skoleledelsen i det daglige arbeidet. 

Samtidig må arbeidet basere seg på nære og tillitsfulle 

relasjoner med skolens ansatte.

Etter innleggene  fra paneldeltakerne var det åpent for 

alle. Aktiviteten var stor og ordstyreren måtte begrense 

taletiden. Det ble reist spørsmålet om skolene i det hele 

tatt skal være viktige arenaer for feltarbeidere, og i tilfelle 

under hvilke forutsetninger? Det kom fram mange 

synspunkter på hvordan feltarbeidere kunne bevare 

egen uavhengighet, hvordan man kan få fram ulike 

forventninger som er til stede fra ulike aktører. Videre 

rettet debatten seg mot hvordan takle dilemmaene knyttet 

til taushetsplikt, hvordan det daglige samarbeidet med 

skolens ansatte kan foregå og hvordan drive det konkrete 

arbeidet med kontaktetablering med de unge på skolens 

området. Hvilke forskjeller er det mellom oppsøkende 

arbeid på ungdomsskoler og på videregående skoler ?  

Hvordan drive oppfølgingsarbeid med enkeltelever?  I det 

hele tatt, det kom opp et vell av ulike temaer i debatten 

som dessverre måtte avbrytes grunnet servering av 

middag. 

Den store interessen og den høye aktiviteten er et tydelig 

tegn på at det framover er  behov  for å utveksle erfaringer 

og synspunkter om oppsøkende arbeid på skoler blant 

feltarbeidere.           

     

Oppsøkende arbeid på skolene
De siste årene er det blitt vanlig å trekke sosialarbeidere inn i skolen. 

Det gjelder både på ungdoms- og videregående skole. Sosialfaglig 
kompetanse blir brukt både til oppfølging og støtte til enkeltelever 

som sliter og som har behov for hjelpetiltak, og til tiltak av mer 
forebyggende karakter på gruppenivå. 

sKrevet Av: Gus Strømfors

Kontaktperson Korus-O:
gus.stromfors@vel.oslo.kommune.no
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Heidi Reif og Kjell Østby fra Larvik fortalte levende og en-

gasjert om et tiltak i vekst, et tiltak som synliggjør nødven-

digheten av å rette blikket mot utfordringer og erfaringer 

ved det å inneha en mangesidig bakgrunn, det å ha beina i 

minst to kulturer. Dette tenker vi gjerne problemorientert 

rundt, i FLEXidtiltaket søker de å snu på det – hvordan 

tenke ressursorientert rundt det å være flerkulturell? 

Hva er FLeXid?  

 

Målet med kurset FLEXid er å skape grunnlag for ungdom-

mers egenrefleksjon, og å gi redskaper til å være aktivt 

handlende personer i eget liv. Ved å jobbe med anerkjen-

nelse, normalisering og ressursbygging er ønsket at flerkul-

turelle ungdommer lettere skal se sammenhenger, og også 

oppnå en økt forståelse av generasjons-motsetninger og 

foreldres erfaring med flytting, endring og tilpasning. Viktig-

heten av økt selvinnsikt og forståelse av sammenhengen 

mellom flerkulturell erfaring og identitet vil forhåpentligvis 

også skape trygghet, og en mulighet til å prøve ut alle sider 

ved seg selv. Viktig er det også å kunne vise den norske 

virkeligheten andre sider enn de typiske stereotypiene vi 

lett omgir oss med.

Hvem er FLeXid for? 

 

FLEXid er for ungdommer med en eller annen form for 

flerkulturell oppvekst. Ungdommene kan ha foreldre med 

ikke- norsk bakgrunn, de kan ha foreldre fra to ulike kultu-

rer, de kan ha vokst opp i et annet land, ha bodd i ulike land 

før de kom til Norge, og noen er adopterte. Felles for dem 

alle er opplevelsen av å streve med identitet og tilhørighet , 

de kan kjenne på rotløshet og savn,  og kan oppleve hyppig 

pendling mellom ulike kulturelle arenaer og roller. 

Kurset er hovedsakelig for ungdom med flerkulturell opp-

vekst mellom 15 og 20 år (fra 9. klasse), men kan også tilret-

telegges for unge voksne mellom 20 og 30 år. 

 

Hvordan jobbes det? 

Det tematiske arbeidet i FLEXid er knyttet til følgende 

temaer: identitet og tilhørighet, ressurser og muligheter, 

samt utfordringer og ulike valg. FLEXidkurset er delt inn i 

12 ulike temaer, og de første 6 temaene er sentrert på grup-

penivå – hvor forventede følelser og reaksjoner knyttet til 

ulike livsområder ved det å være flerkulturell normalise-

res, anerkjennes og gyldiggjøres. Felles erfaringer, felles 

Å inneha en fleksibel identitet
heldige var vi som fikk med oss FLeXids parallellseminar 

på Gatenærkonferansen. 

Selve tittelen på tiltaket antyder retningen, og timene som fulgte ga svar på spørs-
målet om  muligheten til å jobbe med nettopp fleksible identiteter.  
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gjenkjenning, typiske dilemmaer og valg, samt potensialet 

i å tilhøre gruppen krysskulturelle barn. De siste 6 temaene 

bygger videre på, og utvider perspektivet rundt de samme 

temaene, men har hovedfokus på individet. Det jobbes 

med personlig respons på dilemmaer, valg og utfordringer. 

Egen historie er betydningsfull og viktig.

 Hensikten med denne oppbyggingen er å starte med å 

bygge opp under opplevelsen av å tilhøre et erfaringsfel-

lesskap, hvor egne opplevelser kan bli gjenkjent og forstått. 

Det å anerkjenne retten til å «være noe», selv om man ikke 

er 100% norsk eller kurdisk, tyrkisk, indisk osv.  Med ut-

gangspunkt i felles erfaringer, kan man skape et språk som 

dekker følelser, tanker og opplevelser som man ellers har 

strevd med å integrere.  

 

Individfokuset er betydningsfullt i prosessen med å an-

svarliggjøre ungdommene i forhold til å ta selvstendige 

valg i møte med omgivelsene – både sin egen minoritets-

gruppe og til storsamfunnet. Med en bevissthet rundt egne 

valg kan ungdommene bedre forholde seg til utfordringer.  

 

metodikk

Metodikken brukes til å skape refleksjon og bevisstgjøring, 

og aktiv refleksjon fra deltagerne vektlegges. Lederne læ-

res opp til å se seg selv som katalysatorer for tankevirksom-

het, og la denne komme til uttrykk i umiddelbar, direkte 

og ugjennomtenkt form. Ingen filtre, ingenting skal endres, 

stoppes,  påpekes  eller irettesettes i forhold til ungdom-

mene. Dette forutsetter at ungdommene vil være i en 

prosess som går over tid, og at denne prosessen vil gi dem 

perspektiver som ikke er preget av forhåndsgitte svar fra 

lederne. Det forutsetter en tillit til ungdommenes evne til å 

lete seg frem til egne svar, samt en toleranse for «uspiselige 

holdninger» eller innspill som bryter med lederens egne 

meninger. Motiverende samtale er en del av metodikken, 

og egenaktivitet står helt sentralt. FLEXid er en kombina-

sjon av undervisning og aktivitet, slik blir hele mennesket 

satt i bevegelse. Forståelse, gjenkjenning og identifisering 

er viktige faktorer i samspillet mellom ungdommene og 

lederne (både kursholderne og andre). Det er viktig for 

ungdommene å ha voksne rollemodeller som forstår deres 

erfaringer, opplevelser, følelser og dilemmaer, og kanskje til 

og med noen de kan snakke morsmålet med om temaene 

som blir tatt opp. Voksenlederne er også viktige i rekrutte-

ringsprosessen ut mot både ungdommene og foresatte. 

FLEXid har eksistert i over tolv år, og det finnes tilbud på 

ulike steder av landet. 

Det henvises til nettsidene www.flexid.no for mer informa-

sjon. 

sKrevet Av: Lena Müller

Kontaktperson Korus-O:
lena.muller@vel.oslo.kommune.no

Heidi Reif og Kjell Østby fra Larvik Læringssenter



OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID 
Kommunal veileder

Landsforeningen for oppsøkende 
sosialt ungdomsarbeid

Landsforeningen for oppsøkende 
sosialt ungdomsarbeid

Landsforeningen for oppsøkende 
sosialt ungdomsarbeid

side 9 StorbyRus nyhetsbrev nummer 02/ 2012

Fagutvalgets arbeid hadde følgende konkrete hovedmål:  

Å beskrive faglige og strukturelle forhold for hva som er godt 

oppsøkende sosialt arbeid som kan gjøres gjeldende for både 

små og store oppsøkende tjenester.  

Begrunnelse for arbeidet  

Fra LOSU sin side er viktigheten av et slikt utvalg delt inn i 

fire hovedbegrunnelser: 

 

For det første har det vært en svært positiv utvikling av det 

faglige aspektet innenfor det oppsøkende feltet de siste 

årene. Videreutdanningen, fagboken «Ute/inne», veiled-

ningstilbud, veiledere, metodeutvikling, stipendordninger, 

finansiering av regionskonferanser og økt fokus på doku-

mentasjon er eksempler på dette. Likevel ser vi at struk-

turelle forhold lokalt gjør at det faglige aspektet ikke får så 

gode vekstvilkår som vi skulle ønske. 

 

For det andre har den oppsøkende metodikken blitt truk-

ket frem som vesentlig for å nå ut til utvalgte målgrupper 

i ulike planer og rapporter fra statlige forvaltningsnivåer, 

uten at positive statlige påpekninger i særlig grad gjenspei-

les lokalt.  

For det tredje opplever en rekke av LOSU sine medlemmer 

å bli nedskjærings- eller nedleggingstruet. Dette selv om 

ingen andre i det kommunale tiltaksapparatet arbeider 

direkte ut mot sårbar ungdom i et sosialfaglig perspektiv. 

Sist, men ikke minst, opplever vi en økende interesse for 

å opprette oppsøkende ungdomstjenester. Det er viktig å 

kunne tilby dette veiledende materialet som viser hvor-

dan man kan legge til rette for et godt oppsøkende ung-

domsarbeid. 

Arbeidet er blitt gjennomført i samarbeid med KoRus – 

Oslo.  

Det er utarbeidet både en kortversjon og en mer detaljert 

langversjon i papir.

Veilederen kan lastes ned fra www.losu.no eller bestilles 

på post@losu.no

sKrevet Av: Bjørn Lindstad

Kontaktperson LOsU:
bjorn@losu.no

Kvalitetskriterier i det 
oppsøkende arbeidet

ny veileder

Styret i Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid bestemte i 2010 at 
det skulle opprettes et fagutvalg som skal utvikle en veileder som inneholder anbe-

falinger og kriterier for hva som er godt oppsøkende arbeid. 
Omlag 80 personer deltok på parallellseminaret om kvalitetskriterier i det oppsø-

kende arbeidet og den etterfølgende paneldebatten. 
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I hodet på en tenåring

Torsdag 2. februar arrangerte SAMFOR (samarbeidsforum for forel-
drefokusert forebygging) en inspirasjonskveld for 

foreldrearbeidsutvalgene i Osloskolen. 

Arrangementet var naturlig nok lagt til ettermiddags- og 

kveldstid, og fant sted i Utdanningsetatens lokaler på Hels-

fyr. Fra kl 1630 var det suppe og brød til deltakerne som 

kom rett fra jobb eller andre gjøremål. Det var totalt 120 

foreldrerepresentanter og samarbeidspartnere til stede 

denne kvelden. Ved siden av foredragsholderne og arran-

gørene var det invitert inn flere andre instanser til å holde 

stand blant annet RUStelefonen, Voksne for barn, Norsk 

narkotikapolitiforening og Av-og-Til.

Utdanningsetaten ved Trude Bell ønsket velkommen 

og ledet oss igjennom programmet. Først ut var organi-

sasjonen Voksne for Barn som fortalte om sitt arbeid og 

sine tilbud. De har blant annet et tett samarbeid med Mia 

Børjesson som var kveldens hovedforedragsholder med 

foredraget «I hodet på en tenåring». Mia er sosionom og 

fil. mag i sosialt arbeid fra Universitetet i Göteborg, og har 

i mange år arbeidet med både jente- og guttegrupper. Mia 

Børjesson er en svært inspirerende foredragsholder. Hun 

vakte latter og begistring, men framfor alt ga hun oss  man-

ge tankevekkere om det å være tenåring gjennom å trekke 

paralleller fra tilhørernes barndom og ungdomstid fram til 

dagens ungdom.  

Etter en halvtimes kaffe og kakepause med stands og 

mingling, fikk deltakerne en presentasjon av SaLTo 

(Sammen lager vi et trygt Oslo) ved SaLTo-koordinator i 

Bydel Nordre Aker, Unni Haug. SaLTo er Oslo kommune 

og Oslo politidistrikt sin kriminalitets- og rusforebyggende 

samarbeidsmodell. Deretter fikk Norsk narkotikapolitifore-

ning gitt en innføring i sitt arbeid, og da spesielt konseptet 

«Bry deg». 

Avslutningsvis ga SAMFOR sin foreldrerepresentant, Per 

Robert Fjelly, en demonstrasjon av minnepinneverktøyet 

som var laget spesielt til denne kvelden. Der hadde SAM-

FOR samlet alle relevante verktøy og informasjon som kan 

hjelpe FAU-representantene til å gjøre en enda bedre jobb 

 Kommunalt foreldreutvalg på stand

Hovedforeleser Mia Børjesson 



SAmFOr et samarbeidsforum for 

foreldrefokusert forebygging i Oslo. 

Arbeidet er forankret i en egen sam-

arbeidsavtale mellom aktørene for 

perioden 2012-2014. Deltakere i SAm-

FOr er: utdanningsetaten, Kommunalt 

foreldre utvalg i Oslo (KFu), nærings-

etaten, AV-OG-TIL, Oslo politidistrikt, 

SaLTo (Sammen Lager vi et Trygt Oslo) 

og Kompetansesenter rus – Oslo, Vel-

ferdsetaten.
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sKrevet Av: Yvonne Larsen

Kontaktperson Korus-O: 

yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no

i en travel hverdag. FAUene gjøre en kjem-

peinnsats for skolene sine og vi ser med 

denne kvelden at det kan være et behov 

for slikt påfyll med jevne mellomrom. Det 

skal SAMFOR jobbe for å få til også i fram-

tida. Eller som Mia Børjesson ville ha sagt 

det: Dette må vi få inn i manuset vårt!

Trude Bell fra Utdanningsetaten ønsker velkommen

Hanne og Vidar fra “Bry deg”, Norske narkotikapolitiforening
Sturla Naas Johansen og Kate Korseth fra RUStelefonen på stand
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5.  - 7.  september arrangeres TVIVL konferansen i  Køben-

havn. KoRus -Oslo er en av medarrangørene.   

Tema for årets konferanse er makt. 

Er vi frie mennesker som velger våre egne livsforløp? Tar 

vi egentlig beslutninger på selvstendig grunnlag? Makt og 

maktutøvelse knyttet til språk, media, politikk, jus og øko-

nomi kommer til å prege programmet.  

 

Tvilsforedraget vil belyse årets tema.  Foreleser denne gan-

gen er Thomas Hylland Eriksen. 

TVIVL konferansen er en tverrfaglig og annerledes arena 

for refleksjon og debatt.  For påmelding og mer informasjon: 

www.tvil.no  

TVIVL konferanse
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Minner fra Gatenær 2012. Presentasjoner og mer info 
finner du på www.outreachwork.no


