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Innovasjon og fagutvikling

Idéer kommer ofte nedenfra

Det har vært avgjørende for oss å ha ledere som gir rom for 
nytenkning

Starter ofte med en opplevelse av at det man gjør ikke fungerer 
godt nok for alle

Finne gode og relevante samarbeidspartnere

Se nye muligheter i eksisterende tilbud



Hikikomorinettverket

Fra 2015

Utekontakten, Ressursteam for ungdom og 
Oppfølgingstjenesten/Veiledningssenteret Asker og Bærum 
(Akershus fylkeskommune)

3 instanser med felles fokus og interesse for alvorlig 
tilbaketrekningsproblematikk

Mange ungdommer vi ikke greide å hjelpe



Faste møter ca tre ganger i halvåret hos Utekontakten

Drøfte utvikling av konkrete tiltak

Samarbeid om rekruttering til pågående og nye tiltak

Drøfte systemutfordringer og av til enkeltsaker (anonymt)

Fagutvikling og formidling





Når løsningen blir problemet

Tilbaketrekning som løsningsforsøk

Ungdommen opplever sin situasjon som vanskelig. «Løsningen» blir 
å trekke seg tilbake for å slippe å forholde seg til den.

Omgivelsene blir lett mest bekymret for skolefraværet, mens 
ungdommen selv har helt andre bekymringer.

Fraværet utvikler seg til å bli et problem i seg selv.



Hvorfor et økende problem?

Det er høye krav til vellykkethet: prestasjon og presentasjon (Ungdata)

Det er mer attraktivt å være hjemme enn det var før: tv, filmer, pc, dataspill, 

sosiale medier

Endringer i skolesystemet (reform 94, 6-åringer i skolen, «fritt» skolevalg, 

kunnskapsløftet osv.)

Færre alternativer til skole i dag enn før



Skolefravær og tilbaketrekning

Årsaker på mange nivåer (1)

Individ: for eksempel nevrobiologisk sårbarhet, traumer, psykiske 
eller fysiske lidelser, rusproblematikk, lærevansker osv.

Familie: for eksempel konflikter i familien, manglende struktur, 
sykdom, dysfunksjonell kommunikasjon, endringer i 
familiesituasjon, vold eller rusmisbruk

Sosialt: for eksempel problemer knyttet til venner/mangel på 
venner, mangel på tilhørighet, mobbing



Årsaker på mange nivåer (2)

Skole: for eksempel hyppige lærerbytter, høyt lærerfravær, 
manglende struktur og forutsigbarhet, dårlig klassemiljø, ikke 
tilpasset opplæring

I lokalmiljøet: for eksempel subkulturelle trender og holdninger til 
skole, nærmiljø med lite rom for annerledeshet

Samfunnsmessige og kulturelle forhold: for eksempel sterkt fokus 
på prestasjon, «generasjon perfekt». Skolepolitikk





Perspektiver

Frafall versus skoleutstøting

Er vi jobbvegrere når vi er borte fra jobb?

I arbeidslivet er fravær mål på arbeidsmiljø

Tenker vi sånn for elever?



System vs. individ

“Mye av forskningen på frafall i videregående opplæring studerer hvilke faktorer ved eleven 

som øker sannsynligheten for frafall. Når over 30 prosent av elevene ikke når studie- eller 

yrkeskompetanse, er det imidlertid først og fremst faktorer ved systemet som svikter. Svak 

gjennomføring må derfor betraktes som en systemfeil” (NOU 2009: 18, 2009, s.172). 

Ender vi med å prøve å løse systemproblemer på individnivå?

Og vil det virke?



Muligheter i arbeidet med tilbaketrekking

Fra individarbeid til inkluderingsarenaer – Hva nytter i sosialt arbeid?

Fokus på fellesskap og normalisering (for eksempel Spillhuset og Snøhvit-jentegruppe)

Relasjonsarbeid i en fritidskontekst der du kan bidra i ulik grad/på ulike måter. Gjensidige og anerkjennende 

relasjoner.

Fra problem til ressurs –Gi tid, gjøre oss relevante, bevissthet rundt språk/kategorisering (feks. «skolevegrer»), 

slutte å gjøre ting som ikke fungerer i stedet for å legge ansvar på individer som ikke passer inn i systemmalen.

Fasilitere for aktivitet i et miljø der du er bra nok som du er!  

Trygghet, ressurs/mestringsperspektiv, og endringsskapende prosesser der fokus flyttes fra individ til kontekst.



Vårt arbeid med nye tilhørighetsarenaer
Spillhuset

Nettbasert undervisning på Helset gjennom Sandvika vgs

Mulighet for ungdomsskolene til å bruke lokalene på dagtid

Cosplay-gruppe med verkstedet «Flisespikkeriet» på Helset

Dungeons and Dragons-gruppe 

Programmering og robotbygging 

Gaming støttekontakt

Snøhvit, jentegruppe

Spillverket (samarbeid Asker og Bærum)

Droneflyvning og RC-biler



De usynlige
Sandvika-modellen – En suksesshistorie om å hindre utenforskap



Alle vil, kan vi?
PÅL GUSTAVSEN, VEILEDNINGSSENTERET









Ressursteam for ungdom; arbeid med 
skolefravær, frafall og tilbaketrekning

Illustrasjon av Iben Sandemose



Tilbud til foreldre

Mange av disse ungdommene er utilgjengelige for hjelpeapparatet

Foreldrene er de som er nærmest, har tilgang på ungdommene

Derfor viktig å ha tilbud rettet mot foreldrene, som er i en 
særstilling for å bidra til endring

Ofte mye avmakt. Gi foreldre tro på at de kan påvirke



Tilbud om temakvelder for foreldre
«Temakvelder for foreldre med ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på 

skole for tiden»

4 ganger à 2 t 

Samarbeid med Utekontakten, OT og Spillhuset

Gruppe for ungdomsskole og videregående

Egne temakvelder for foreldre med barn i 5.-7. klasse

Temamøter for foreldre med ungdom CFS/ME (ME som subgruppe av 

ungdom med fravær) 





Etter temakveldene

1-2 individuelle konsultasjoner (à 1,5 t)

Tilbud om kontakt med Oppfølgingstjenesten AFK (10. 
klasse)

Tilbud om foreldreveiledningsgruppe «På bølgelengde 
med tenåringen»



https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/skole/trygt-skole/fravarsrutiner-
barumsskolen.pdf





Hva er god hjelp?

Hva trenger mennesker for å leve gode liv?

Hvordan kan vi best bidra til at mennesker opplever tilhørighet, 
mening og anerkjennelse? (Per Fugellis «byggestener» til et godt liv)

I terapirommet?

Eller jobbe sammen med andre om å skape gode 
inkluderingsarenaer ?

Folkehelsearbeid



Innovasjon og fagutvikling

Idéer kommer ofte nedenfra

Det har vært avgjørende for oss å ha ledere som gir rom for 
nytenkning

Starter ofte med en opplevelse av at det man gjør ikke fungerer 
godt nok for alle

Finne gode og relevante samarbeidspartnere

Se nye muligheter i eksisterende tilbud

Tilrettelegging i skole (Alle vil!)



«Det skal en hel landsby til for å 
oppdra et barn»



Kontaktinformasjon
Hanne Naug, Ressursteam for ungdom

Hanne.naug@baerum.kommune.no

Anja Elton Proskurnicki, Utekontakten

Anja.proskurnicki@baerum.kommune.no

Pål Gustavsen, Oppfølgingstjenesten Akershus fylkeskommune

Pal.Gustavsen@afk.no
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