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FORORD
Fylkesmannen i Oslo og Viken tok initiativ til å gjennomføre et prosjekt for å undersøke hva det innebærer at velferdstjenestene
er ungdomsvennlige. Tre tjenestetilbud med relevante erfaringer fra å jobbe med ungdom ble invitert til å delta i prosjektgruppa.
Det ble gjennomført verksteder med ungdom, fagpersoner og forskere for å finne de gode historiene om møter med
velferdstjenestene. Dette førte til at det kom mange gode råd, innspill og tips til hva ungdomsvennlige velferdstjenester er.
Noe av bakgrunnen for prosjektet «ungdomsvennlige velferdstjenester» er tilbakemeldinger både fra ungdom og ansatte i
velferdstjenestene. De beskriver en situasjon der en del ungdom ikke får tilbud om de tjenestene de har behov for, eller at
tilbudene ikke er i samsvar med ungdommenes behov. I tillegg har det kommet tilbakemeldinger på at kvaliteten på tjenestene
må bedres slik at de treffer ungdommen bedre. I en SINTEF-rapport fra 2017 kommer det frem at de beste ungdomstiltakene
er de som har størst grad av brukermedvirkning. Derfor kan det anses som sentraltå styrke brukermedvirkningen i tjenestene.
Målet med prosjektet «ungdomsvennlige tjenester» er å inspirere til systematisk arbeid med å bedre tjenester til ungdom, slik
at velferdstjenestene dekker ungdommens behov og rettigheter.
Med dette inspirasjonsheftet ønsker vi å presentereungdommenes tanker og erfaringer, samt råd fra forskere og fagpersoner.
Vi håper heftet kan være et utgangspunkt for at du som fagperson kan jobbe med egen forståelse av hva ungdomsvennlig
velferdstjenester er. Heftet er også ment for deg som er leder, og kan være til inspirasjon når du skal jobbe med
tjenesteinnovasjon. Heftet er ikke ment som en oppskrift, men mer som en oppsummering av hva ungdom mener er viktig i
møtet med velferdstjenestene. Vi er klar over at det finnes andre perspektiver og tilnærminger til gode tjenester for ungdom.
Dette heftet tar utgangspunkt i det perspektivet ungdom, forskere og fagpersoner presenterte i våre verksteder.
Inspirasjonen til å undersøke hva som er ungdomsvennlige velferdstjenester kommer fra helsesektoren. Der har de over
flere år utviklet ungdomsvennlige helsetjenester og skapt en ny og ungdomsorientert forståelse av hvordan helsetjenester til
ungdom med alvorlige somatiske eller psykiske lidelser bør være. De har utviklet kompetansehevingsprogram for fagpersoner,
lærings- og mestringstilbud til ungdom, og noen sykehus har organisert egne avdelinger for ungdom. I tillegg til dette er det
utviklet et eget fagområde som heter ungdomsmedisin, og det er etablert ungdomsråd på mange sykehus etter anbefaling
fra Barneombudet.
Prosjektgruppa har bestått av: Inger Sønderland, leder, og Miranda Sulejmanova og Marius Pettersen, erfaringskonsulenter,
fra Ung Arena Oslo Sentrum, Christina Dalia Skalstad, leder, fra S.T.O.L.T. i bydel Alna, Maren Alstad Overrein, leder, for
Perspektiv i Uteseksjonen, Christoffer Røstgård, erfaringskonsulent, og Torbjørn Mohn-Haugen, erfaringskonsulent, fra
Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid i Bydel Gamle Oslo – Prosjektleder hos Fylkesmannen Stig Hermann Nygård.
I verkstedene hadde vi god hjelp til prosessledelse fra Lent.
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DEFINISJONER
EN UNGDOMSVENNLIG
VELFERDSTJENESTE ER EN
T J E N E S T E S O M E R T I L PA S S E T
U N G D O M S G R U P P E N S K U LT U R E L L
U T T R Y K K , L I V S - O G M O D N I N G S FA S E ,
INDIVIDUELLE HELHETLIGE BEHOV
OG MENNESKERETTIGHETER SLIK DE
ER UTTRYKT I BARNEKONVENSJONEN
OG ANNET LOVVERK.
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Om verkstedene
Det har blitt gjennomført verksteder der ungdom, fagpersoner og
forskere hver for seg ble invitert inn for å komme med innspill
og dele sine kunnskaper og erfaringer om hva det innebærer å
være og å tilby ungdomsvennlige velferdstjenester. Vi har benyttet

Noen refleksjoner
fra prosjektgruppa

oss av aksjonsforskning som verktøy fordi vi som prosjektgruppe

Vi som har deltatt i prosjektgruppa har lært mye gjennom arbeidet

ønsket å være nært på deltakerne og få førstehånds tilgang på

med verkstedene og arbeidet med dette inspirasjonsheftet.

kunnskapen.

Flere forhold som kom frem i verkstedene er godt kjente behov

Vi har brukt tilnærmingen «Appreciative Inquiry» som legger det

og ønsker. Eksempler på dette er behov for gode relasjoner og

vekt på å lete etter det som fungerer optimalt, med mål om å gjøre

oppfølging over tid. Alle de tre verkstedene er samstemte om at

mer av nettopp det som fungerer, samt å utfordre de rådende

å tilby et sted for ungdom der de kan møte alle tjenestene og få

forestillingene om hva som er den mest konstruktive måten å

dekket sine behov på en helhetlig måte, er viktig. Det kommer også

forstå ungdommers behov på.

tydelig frem at ungdom har behov for å bli møtt av fagpersoner
som også er medmennesker, og at en ressursbasert tilnærming

Prosjektgruppa ønsket å utforske de tre kunnskapsområdene

med medbestemmelse i fokus er viktig. Under verkstedene ble

forskning, praksis og brukerkunnskap for å kunne bygge

det også tydelig at tilgjengelighet og fleksibilitet er sentralt i en

opp en kunnskapsbasert forståelse av ungdomsvennlige

ungdomvennlig velferdstjeneste.

velferdstjenester. Vårt primære fokus har vært å ta utgangspunkt
i og forstå og ungdommenes perspektiv.

Videre har det under verkstedene kommet frem mange temaer

Under alle verkstedene stilte vi de samme spørsmålene og fulgte

som vi har systematisert og gjort mer håndterlig og forståelig.

samme struktur i gjennomføringen.

Ungdomsvennlige velferdstjenester er et stort, men lite beskrevet
fagområde som trenger flere lignende tilnærminger som den

De tre spørsmålene vi stilte var:

1.

Hvilken historie belyser best
hva som kjennetegner en
ungdomsvennlig tjeneste?

aksjonsforskningen som vi har gjennomført. Å gå til ungdommene
selv og spørre og undersøke på en anerkjennende måte vil gi
fagfolk, tjenester og ledere kunnskap som er avgjørende for å
kunne tilby ungdomsvennlige tjenester.
Vi i prosjektgruppa vil trekke frem to helt sentrale punkter som er
kommet frem i arbeidet med dette prosjektet. Det første punktet
dreier seg om betydning av praktisk hjelp. Dette kan dreie seg om

2.

Hvordan ser
drømmetjenesten ut?

å hjelpe ungdommen med å handle inn til en ny leilighet eller hjelpe
ungdommen opp om morgen slik at vedkommende kommer seg
på skolen. Det andre forholdet er at ungdommen opplever å
blir sett, noe som beskrives som avgjørende for relasjon, tillit og
motivasjon.

3.

Neste gang noen skal utvikle en ny
tjeneste - hva er deres beste råd
for at den skal treffe ungdom best
mulig og være mest mulig til hjelp?

En av ungdommene fortalte at fastlegen hadde hjulpet hen med
å henge opp jakka. Dette gjorde at ungdommen følte seg sett og
anerkjent. Dette viser at små handlinger og gester kan gjøre de
store forskjellene.
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Hvorfor velferdstjenester?
Vi ønsker å bevisstgjøre at ungdomstjenester er en del av det
statlige og kommunale velferdstilbudet i Norge og at velferd for
ungdom er svært aktuelt i dag.
Med

”velferdstjenester”

menes

etater,

tjenester

og

organisasjoner som gir tilbud til ungdom om en eller annen
form for sosial, helsemessig eller pedagogisk tjeneste. Det
kan eksempelvis være grunnskole, videregående skole, NAV,
barnevern, BUP, PPT, VOP, andre spesialisthelsetjenestetilbud,
utekontakter, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og
kriminalitetsforebyggende virksomhet rettet mot ungdom.

Ungdom har en
realistisk drøm
Drømmetjenesten for ungdom er realistisk og gjennomførbar.
Ungdom vil rett og slett bli møtt på en medmenneskelig måte. De
vil bli møtt av medmennesker, gjerne av en erfaringskosnulent,

Hva mener vi med ungdom?
Med ungdommer menes her de mellom 12 og 25 år. Vi vet at
tiden det tar å utvikle seg fra barn til voksne, altså ungdomstiden,
er lengre en man tidligere tenkte. Kognitiv og emosjonell utvikling
er prosesser som tar tid å modnes. Ungdom kan se ut som og
oppføre seg som voksne, og da er det lett å gi dem ansvar og
skape forventninger om at de skal klare mye selv. Samtidig så
mangler ungdommen livserfaringer mange voksne har. Derfor må
de møtes som ungdom og som individer som er på forskjellige
modningsnivå.
Ungdomstiden er en sårbar tid i et menneskes liv, noe som må
vektlegges mer når velferdstjenester skal møte ungdom. Noen
generelle trekk ved ungdom er at de tåler mindre stress en
voksne, kan være mer impulsive, kan feilvurdere en situasjon,
kan glemme avtaler, komme for sent til avtaler osv. Samtidig har
tenåringshjernen en enorm kapasitet til å lære. Det betyr at gode
møter og samhandling med fagpersoner kan bli positiv læring.
Det å få muligheten til å lære noe om seg selv og sin egen prosess
er derfor veldig gunstig for videre kognitiv og emosjonell utvikling,
og for veien videre inn i voksenlivet.
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noen som tror på dem, som har tid og er tålmodig. Ungdommene
og fagpersonene hadde et sterkt ønske om ett sted hvor
mange relevante tjenester er samlet. Dette vil gi mulighet for
et mer helhetlig tjenestetilbud, og det vil gi mulighet for styrket
samarbeid på tvers av fagdisipliner, enheter og velferdstilbud. Slik
kan ungdommene få helhetlig hjelp med økonomiske, psykiske,
seksuelle, sosiale og praktiske utfordringer. De fleste forslagene
til en ungdomsvennlig velferdstjeneste må ikke nødvenigvis koste
noe i kroner og øre, men koster noe i innsats fra fagpersoner,
ledere og administrativt å gjennomføre.

En ungdomsvennlig
velferdstjeneste kjennetegnes av
• Høy grad av innflytelse på eget liv og på tjenestene
• Erfaringskompetanse brukes systematisk som ressurs
(Gjerne en erfaringskonsulent)
• Fagkompetanse om ungdom (teoretisk og praktisk kunnskap)
• Kulturell kunnskap om ungdom (hva kjennetegner ungdomstiden i dag)
• Dropp inn og oppfølgingstimer hele døgnet
• Oppfølging på ungdommens egne arenaer
• At det er rom for alle vanskelige forhold i livet –
• Tjenesten er lett tilgjengelig
• De som jobber i tjenestene er fleksible
• Hjelp til praktiske ting
• Tjenester bruker sosiale medier til kommunikasjon
• Fysisk miljø/lokaler er tilpasset behovet til ungdomsgruppen
• Oppmerksomhet i forhold til alle typer overganger
• Rettigheter i lov og barnekonvensjonen
• Samarbeid på tvers av tjenester, i samråd med ungdommen
• Fokus på det ungdom får til og deres ressurser
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N o e av d e t v i kt i g st e
s o m ko m f r e m i v e r k st e d e n e
Beste råd fra ungdommene:
• Møt oss som medmennesker
• Vær tålmodig med oss
• Vær til stede over tid
• Fokuser på hverdagen vår
• Spør oss hva vi trenger og hva vi vil

Beste råd fra forskere:
• Finn løsninger sammen med ungdommen
• Følg aktivt opp
• Bruk SMS eller ring mellom møtepunktene
• Tål å stå i det vanskelige – «romme» ungdommen
•

Å være profesjonell er også å br y seg

Beste råd fra fagpersoner:
• Vær fleksibel i møte med ungdom
• Ta ungdom med på hele prosessen
• Ungdomsvennlige åpningstider
• Ta utgangspunkt i ungdommenes drømmer og behov
• Fagpersoner må kunne skape tillit og relasjon
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Hva forventer ungdom
av ungdomsvennlige
velferdstjenester?

Organisering:
• Forskjellige fagpersoner.
• Åpen 24/7 - alternativt dag og kveld.
• Det jobber unge erfaringskonsulenter der.
• Nært trafikk knutepunkt.
• Gratis.

Innhold:
• Bli møtt på en vennlig måte.
• Få dekket grunnleggende og helhetlige behov.
• At det jobber unge erfaringskonsulenter der.
• Samtale, gruppe, aktiviteter som verktøy.
• Enkel matservering og kaffe/te/vann

Inte riør og
rom utfo rmin g:
• Hvordan er arealene/rommene utformet
• Forskjellige type rom til forskjellige aktiviteter
• En resepsjon som tar i mot og viser vei
• Kjøkken til matlaging
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Barnekonvensjonen
FNs barnekonvensjon er en del av norsk grunnlov. Krav om
brukermedvirkning er nedfelt i barnekonvensjonen og i lover som
helse- og omsorgstjenesteloven mfl. Dette innebærer at barn

Dette forventer ungdom
av en velferdstjeneste

og unge har en lovfestet rett til medbestemmelse og innflytelse i
saker som gjelder dem.
Ungdom har rett til å bli hørt når de møtes av velferdstjenestene,
være aktivt deltagende i beslutninger som angår dem og de
har krav på gode helsetjenester. Barnekonvensjonen regulerer i
denne sammenheng ungdommers rett til å få vurdert hva som er
ungdommens beste (Artikkel 3), retten til å ytre seg (Artikkel 12)
og til å bli hørt (Artikkel 13):
Barnets/ungdommens beste er et viktig hensyn ved fordeling av
ressurser, prioritering av oppgaver, planlegging, budsjettering,
utarbeidelser av regler og instrukser samt når det skal treffes
enkeltvedtak og beslutninger. Det offentlige er forpliktet til å vurdere
om en handling berører barn. I så fall krever konvensjonen at man
faktisk vurderer hva som vil være til beste for barnet/ungdommen
eller for den gruppen som blir berørt. (Barnekonvensjonen. Barns
rettigheter i Norge. Universitetsforlaget 2016).

Barnekonvensjonen
sikrer ungdom som individ
og gruppe rettigheter som
• At hva som er ungdommens beste blir vurdert og
dokumentert (Art. 3)
• At ungdom har rett til å ytre seg i saker som angår dem (Art. 12)
• At ungdom skal bli hørt og synspunkter lagt vekt når de uttaler
seg (Art. 13)
• At ungdom får informasjon gjennom sosiale medier? (Art. 17)
• At ungdom skal nyte godt av den høyeste oppnåelige
helsestandard og behandlingstilbud. (Art. 24)

Når dere skal tilby ungdomsvennlige velferdstjenester er dere
nødt til å se oss som selvstendige individer som har kunnskap
om eget liv. Dere må ha forståelse for at vi som er ungdom har
muligheter og egenskaper som gjør at vi kan handle på egne
vegne og utvikle oss i relasjon til venner, foreldre, lærere og
andre viktige personer i livene våre. Det å tilby ungdomsvennlige
velferdstjenester innebærer også at dere ser ungdomstiden som
en vekstperiode og ikke en periode for bare risiko.
Ungdom har rett på beskyttelse og omsorg, til å bli hørt og fulgt
opp på en måte som gjør at vi kan delta aktivt i eget liv og egne
utviklingsprosesser. Videre må tjenestene se at ungdom har et
enormt potensiale som kan utløses når vi gis tillit, anerkjennelse
og tro på det som bor i oss. Ungdom har ressurser og styrker til
å jobbe med personlige utfordringer og skape endringer i egne liv
sammen med ansatte som bryr seg og ser oss.
Ungdomstiden er en periode der det skjer utvikling i kroppen, med
de kognitive og emosjonelle ferdighetene, vennskap, kjærlighet,
kunnskap og hverdagslige gjøremål. I løpet av ungdomstiden vil
mange ungdommer oppleve et eller annet som er vanskelig og
belastende. For noen blir ungdomstiden vanskelig og belastende
fordi vi mangler erfaring, har vanskelig for å forstå hva som skjer
og det blir utfordrende å sortere tanker og hendelser. Dette
kan dreie seg om vanskelige familieforhold, et brudd med en
kjæreste, at vi bruker rusmidler eller opplever noe traumatisk.
Ofte oppstår alvorlige psykiske lidelser når vi er unge og det
utfordrer oss og våre pårørende på en særskilt måte. Da er det
viktig at tjenesteapparatet er godt rustet til å ta imot oss på
våre premisser. Slik kan flere ungdom som har det vanskelig bli
møtt på en måte som gjør at vi vokser og kommer oss gjennom
vanskelige perioder på en bedre måte.

Ungdom har behov for ulike kanaler de kan uttrykke meninger og
erfaringer i. Spesielt gjelder det å bli hørt i det daglige møte med
skole, barnevern, nav ol. tjenester. For at ungdom skal kunne
uttrykke seg er det svært viktig at de kan stole på personene som
skal ta imot deres erfaringer og tanker og at de opplever trygghet.
Så må det de sier bli fulgt opp – det må skje noe. I dette heftet
anbefaler vi å benytte ordningen med unge erfaringkonsulenter og
ekspert-møter i form av ungdomspanel.
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“Jeg fikk mulighet til å jobbe
med mitt livsprosjekt”
- ungdom

Dette er viktig for oss
• Vi kan og vil delta i eget liv – gi oss mulighet til det
• Vi har styrker og ressurser - som vi vil ta i bruk
• Vis oss muligheter og håp – når vi ikke ser dem selv
• Vær et medmenneske som er vennskapelig og personlig.
• Gi oss mulighet til å utvikle og modne oss – det kan ta tid.
• Anerkjenn våre initiativ og drømmer
– mye motivasjon å bygge på da.
• Snu problemer til noe som kan jobbes med
– da blir de mer håndterlig og konkret
• Vis i praksis at du er der for oss – det motiverer
• Gi støtte når vi «ikke får til»
- prøv andre tilnærminger
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Ungdomssentralen
- Stedet for hele mennesket
Ungdom og fagpersoner uttrykte behov og visjonen om et hus
eller et sted der ungdom kan få dekket alle sine behov. Slik kan
ungdommene få hjelp med mange ulike utfordringer. Dette vil gjøre
tjenestene mer tilgjengelig fordi ungdom slipper å gå til mange
forskjellige kontorer for å få hjelp. Ungdommene var opptatt av
å gi et tilbud til de som ikke får hjelp eller som ikke oppsøker de
vanlige tjenester. Huset må være grunnleggende ungdomsvennlig
og gi alt fra helt nødvendig og grunnleggende hjelp, til oppfølging
over tid. Her skal ungdom kunne snakke med psykolog,
helsesøster, sosionom og andre fagpersoner, og ha muligheter
for å lage seg mat, vaske klær, gå på kurs, få karriereveiledning,
delta på fritidsaktiviteter osv. Noen ungdommer trenger et sted å
bo og hjelp til å klare dagligdagse ting og da må huset ha noen
leiligheter. Også det å bli ivaretatt når noen er i en spesielt alvorlig
situasjon trekkes frem, og da gjerne av et akutt-team. Det de
beskriver er integrerte, tverrfaglige og helhetlige tjenester som en
nødvendighet for at de skal bli ivaretatt.

Hva sier ungdom om
respekt og anerkjennelse?
Ungdom er opptatt av å bli møtt med respekt og anerkjennelse.
Ungdom vil at ansatte skal se på dem som personer som er
modne nok til å ha egne meninger. Å vise respekt er å «se»
ungdommen og anerkjenne at de har meninger og tanker.
Ungdom ønsker å bli sett på som en likeverdig part i forholdet til
en ansatt eller tjeneste.
Det kan ansatte gjøre ved å vise interesse, bruke kroppsspråket
riktig, følge opp samtaler med spørsmål, svare ordentlig på det
ungdom spør om, og ikke moralisere eller dømme.
- Se bort fra alder, hudfarge, religion og møte ungdommen som
den er.
- Når en blir kjent med hverandre utvikler en respekt for hverandre.
- Å bli anerkjent er å bli godtatt.
- Respekt og anerkjennelse gir trygghet og det blir lettere å være

Ungdommens visjon er:
• Et stort bygg som er lett tilgjengelig
• Får hjelp med alle utfordringer på et sted
• Et inkluderende sted for alle
• Et sted også for pårørende

• Et hjemmekoselig sted tilpasset behovet til ungdommene
• God og riktig info på et språk ungdom forstår
• Sentral beliggenhet nær kollektivtransport
• Døgnåpent

• Ungdomsleiligheter og riktig info på et språk ungdom forstår
Et alternativ er at tjenestene blir integrert i hverandre. Det kan
bety at tjenestene og fagpersonene fra tjenestene jobber
sammen i et lokale og tilbyr å hjelpe ungdom som har samtidige
problemstillinger. Ungdom etterlyser en form for tverrfaglighet,
men like mye hjelp med flere forhold på et og samme sted.

åpen.

Praktisk hjelp
Et sentralt innspill på verkstedene var at ungdom har behov for
hjelp til ulike hverdagslige oppgaver. Dette kan dreie seg om å
gjøre innkjøp til en ny bolig, søke jobb eller skole, bli vekket om
morgenen, komme seg på skolen, hjelp til lekser, til å finne riktig
fritidstilbud, få bistand i møter eller til å forstå et brev fra NAV. Det å
være villig til å hjelpe ungdommer i en sårbar fase med dette, kan
gjøre at flere opplever å bli sett, at de opplever mestring og at livet
blir litt enklere å håndtere. Når ungdommer og du som ansatt gjør
noe sammen kan dette åpne opp for samtaler som kanskje ikke
ville funnet sted om dere satt på et kontor. Flere av fagpersonene
som deltok på verkstedet sa at det å gjøre praktiske ting sammen
også gjør at samtalen går lettere og at ungdommen åpner seg på
en annen måte.
En ungdomsvennlig velferdstjeneste gir hjelp til hverdagslige ting
som:
• Å flytte på hybel
• Hjelp til å vekke ungdommen om morgen
• Handle inn mat og utstyr
• Spise et måltid sammen

• Praktiske forhold som avlaster ungdommen
• Ungdommen kan lære hvordan hverdagslige ting gjøres
• Gjør at ungdom opplever mestring
• Samtalen går lettere når en gjør noe sammen
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• Det å gjøre ting sammen bygger relasjon
• Diverse søknader og henvendelser til andre tjenester

Fleksible tjenester
Å tilby fleksible tjenester innebærer at de som jobber i tjenestene

på ungdommenes egne arenaer slik at et møte kan foregå i de

justerer seg etter ungdoms behov og ønsker der og da, så langt

hverdagsmiljøene ungdommen befinner seg i. Der kan du se flere

det lar seg gjøre. Når dette ikke lar seg gjøre skal en hjelpe

av ungdommenes utfordringer enn du kan oppdage når dere

ungdommene til å få kontakt med riktig instans. Man må noen

sitter på et kontor. Det kan også gjøre at hjelpen du gir har bedre

ganger kunne gå utenfor rammene tjenesten har for å kunne dekke

effekt fordi det kan føre til at det også blir fokus på hverdagen til

ungdommens behov. Når situasjonen til en ungdom endrer seg

ungdommen.

må tilbudet endres i tråd med situasjonen ungdommen er i. Noen
ganger må denne endring følges opp raskt der og da. Å tilby en
fleksibel tjeneste innebærer at ungdom kan bytte eller veksle på
ansatte den vil samarbeide med slik at tillit og samarbeidsrelasjon
kan bli best mulig. Ungdom trenger noen ganger hjelp med flere

“Man må gå utenfor boksen, ut av

ting samtidig. Det kan dreie seg om å prate om personlige ting

kontoret og være medmenneske”

og eller at du blir med å handle inn til hybelen eller er med på et

- Fagperson

møte på skolen. Da blir ungdom møtt på sine egne arenaer og får
dekket essensielle behov de har på et gitt tidspunkt.
Ungdom synes det er viktig at du som fagperson hjelper til å
finne flere tilnærminger og løsninger på ting som er vanskelig.
Slik kan du og ungdommen utforske hvilken løsning som passer
best for en gitt ungdom. Du bør legge til rette for at du jobber

Ungdommene som deltok i verkstedet understreket at det er
viktig at tjenestene oppleves uformelle, at de som jobber der
er imøtekommende og inkluderende. Ungdommene trakk
også frem at det er viktig de ansatte er seg selv og kan være
personlige. Å tilby en fleksibel tjeneste innebærer at de som

Jeg er sjef for nav og
er opptatt av å ha
«gummirammer»
- Fagperson

jobber der er proaktive og på offensiven. Dette innebærer at
du som ansatt selv er aktiv og for eksempel sender en SMS
uoppfordret til ungdommen med spørsmål om hvordan det går
eller om hen trenger hjelp med noe. En annen måte å tenke på
når man utvikler en mer fleksibel tjeneste er at du jobber med
ungdommen når de kommer innom og at det det er mulighet
for drop-in timer.
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Kjennetegn ved
en fleksibel tjeneste
• En fleksibel tjeneste bruker ulike digitale medier for å 		
kommunisere med ungdom.
• Den kan raskt endre hvilken arena ungdom møtes på.
• Den legger stor vekt på hva ungdommen mener er
behovet der og da.

• Den gir personlig og praktisk hjelp samtidig.
• Den jakter på tiltak som fungerer for ungdommen.

• Bruker oppsøkende arbeid som tilnærming – ut av kontorene
• Er bevisst på ulike overganger som skal planlegges
• Avtaler kan være åpne eller tilpasset ungdommen
• Ledere som legger til rette for fleksibel jobbing.

• Vær aktiv og send SMS med spørsmål om hvordan det går
• Mulighet for kontakt etter at problemene har roet seg
• Mulighet for å gjenoppta kontakt
• Tjeneste er tilpasset individet / ungdommen

• Vær fleksibel i bydelstenkningen - ungdom vet ikke om
bydels grenser.

For å bli mer tilgjengelig er
det noen grep som anbefales
• Ansatte må være tilgjengelig på flere kanaler
• Møte ungdommene på de arenaene ungdommene foretrekker
• Ha dag og kveldsåpent
• God beliggenhet – nært trafikknutepunkt
• Gi god informasjon om tjenesten
• Gi nøyaktig og forståelig informasjon om rettigheter.
• Det skal være lett å få kontakt ved behov

Når andre må vite
noe om ungdommen

Lett tilgjengelige tjenester

Når en ansatt må bryte taushetsplikten overfor foreldre eller

Skal man møte de behovene ungdom har her og nå er det viktig

steg for steg og at ungdommen blir med i prosessen. Hvis ikke vil

at tjenestene lett tilgjengelige. Tjenestenes åpningstider må
tilpasses ungdommers liv. Det betyr at det er viktig at tjenestene
er tilgjengelig for de unge både på dag- og kveldstid, og helst
24/7. Dette er prøvd ut flere steder både i Norge og andre land
med god effekt. Å gi mulighet for «drop in» samtaler eller at det
er mulig å få time ved oppmøte gjør at tjenesten kan tilby rask
og god hjelp når ungdom faktisk trenger det. Det å få hjelp her
og nå kan utgjøre en stor forskjell for hvordan en problemstilling
utvikler seg. Det bør være mulig for ungdommen å få kontakt via

melde til for eksempel barnevernet vil ungdom at det skal skje
de oppleve at deres mening blir ignorert og en kan oppleve seg
selv som offer, som igjen kan slå negativt ut på videre prosess.
Det er viktig at ungdom forstår grunnen. Man kan også involvere
andre tillitspersoner som kan være med å vurdere og tenke høyt
sammen med ungdom og ansatt før en går videre. Ungdom
mener det er viktig at ansatte vurderer «hva slags» foreldre den
enkelt har og vurderer om utfallet blir at ungdommen får hjelp eller
situasjonen blir verre.

flere kanaler. For eksempel sosiale medier, SMS, telefon eller chat.

Slik tenker ungdom en god prosess er:

Å ha et språk som er ungdomsvennlig innebærer at ungdommen

• Informer ungdommen om hva og hvorfor og spør hva den
tenker og hva skal sies

opplever ansatte som «snakker ungdommens språk» slik at det
er enkelt for ungdommen å fortelle på det de har på hjertet på sin
måte og bli forstått. Å få god informasjon om tjenesten og hva de
kan hjelpe til med på en lett forståelig måte uten vanskelig fageller byråkratisk språk er svært viktig. For ungdom er det vesentlig
at tjenesten har en beliggenhet som gjør det rimelig enkelt å
komme seg dit tjenesten er og at tjenesten ligger i nærheten av et
trafikknutepunkt. At tjenesten er gratis er også viktig for å senke
terskelen for å be om hjelp.
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• Ta ungdom med på arbeidet med å skrive en bekymringsmelding
• Ta ungdommen med på møte med eventuelt foreldre/
barnevern/andre

• Ansatt kan veilede foreldre/andre om en god måte å forstå hva
problemet er og hvordan hjelpe sin ungdom
• Ungdom og ansatt bør møtes i ettertid og snakke om hvordan
situasjonen ble håndtert, samt å tenke fremover

“Vi må ikke gjøre ungdom hjelpeløse,
men stille realistiske krav og ha
realistiske forventninger”
- fagperson

Hvordan møte
ungdommene på en god måte

Å stille krav og ha
forventninger til ungdom

Ungdommer vil bli møtt med respekt og anerkjennelse. Det at du

I verkstedene var fagpersonene lite opptatt av å stille krav eller

som fagperson i tjenesten møter ungdom med et «åpent hjerte»

av forventninger til ungdommen. Noen fagpersoner er opptatt

og et nysgjerrig, vennlig blikk er en forutsetning for at ungdom

av å stille krav til ungdom og gi dem ansvar. Ungdom er også

åpner seg. Ungdom vil bli møtt av ansatte som byr på seg selv og
kan være personlige. De vil bli møtt av et medmenneske som ikke
gir dem opp, men som tør å stå i en vanskelig relasjon over tid.
Det at du tør å være sårbar og si unnskyld hvis du har gjort en
glipp eller gjort noe feil var også et viktig innspill vi fikk. I tillegg er
det viktig at du driver aktiv oppfølgingen som skjer på ungdoms
premisser og på deres egne arenaer. Et annet viktig innspill er
at du er til stede i samtalen med hele deg og viser interesse for
ungdommen.
Skal du jobbe godt med ungdom bør du ha litt oversikt over
ungdomskulturen både i lokalmiljøet, men også mer generelt. Det
kan være en så enkel ting som at du har litt greie på dataspill,
musikk, sub-grupper eller vet hvordan Snap Chat fungerer. Slike
kunnskaper gjør at det blir lettere for ungdom å åpne seg og det
åpner en mulighet for at du og ungdommen også kan snakke
om helt hverdagslige viktige ting. Det sistnevnte var også et
viktig innspill fra verkstedene både med fagpersoner, forskere og

opptatt av det kan stilles krav til dem på en slik måte at det hjelper
dem til å være deltaker i egen prosess. Å stille krav kan gå ut
på at ungdommen må komme på møter eller følge opp det som
fagperson og ungdom er blitt enige om. Noen fagpersoner mente
at en ikke skulle stilles krav, men heller jobbes med at ungdom
skulle «modnes» og bli bevisst eget ansvar.
• Tillit og god relasjon gjør at ungdom tåler å bli stilt krav til fordi
de oppfatter det som at noen vil dem godt
• La ungdommen utforske hva det vil si å ta ansvar
• Å gi eller ta ansvar kan være en del av det å medvirke

• Gir veiledning og hjelp slik at ungdommen kan finne sin måte å
innfri krav og forventninger
• Ungdom vil ha noen regler og de vil samtidig bli hjulpet til å
følge reglene
• Stilles det krav må de være realistiske

ungdom. En annen viktig ting å ha oversikt over er kultur mer
generelt. Kommer ungdommen fra et annet land kan det å lese
seg litt opp på denne ungdommens hjemland og kultur bidra til
en bedre relasjon.
Fagpersoner bør være bevisst på at når de møter ungdom med
alvorlig problematikk så kan det føre til slitasje. Dette temaet kom
frem på verkstedet og er et viktig å bevisstgjøre ansatte slik at de

“Når jeg opplever at fagfolk har
oversikt over situasjonen min og selv
er trygge er det lettere å ta ansvar”
- ungdom

ivaretar seg selv og unngår at dette går ut over ungdom.
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Ungdommens egen
kunnskap og erfaring
skaper de beste tjenestene
Ungdom sitter på mye erfaring og kunnskap og er eksperter
på eget liv. Å være en ungdomsvennlig tjeneste innebærer at
de ansatte og ledelsen er bevisst på dette perspektivet. Å lytte
til og bruke den enkeltes egne erfaringer og refleksjoner rundt
situasjonen hen er i gjør at den unge sannsynligvis åpner seg mer
for deg.
Kunnskap om ungdom er viktig for i det hele tatt kunne forstå en
ungdom og følge en ungdoms retorikk og logikk. Kunnskap om
ungdom er flere forhold som ofte er innvevd i hverandre. En type
kunnskap er om ungdom generelt i Norge og verden. Den kan
kalles for kulturell kunnskap og inneholder kunnskap om trender,
musikk, livsstil, arenaer, språk, digitale plattformer, subkulturer
osv. En annen type kunnskap er fagkunnskap om ungdom. Det
betyr at en har kunnskap om ungdommers egen erfaring og
beskrivelse, forskning og praksisfeltets kunnskap.

Hva forventes av ansatte i
en ungdomsvennlig tjeneste?
Som fagperson er du i kraft av deg selv det viktigste i møter med
ungdom. Ungdom ønsker å bli møtt av fagpersoner som først
og fremst er medmennesker som ser dem som mennesker med
ressurser og ikke bare problemer. De ønsker å bli kjent med deg
som person og på en uformell og vennskapelig måte. Slik kan du
bygge tillit og en god relasjon som trygger ungdommen. Ungdom
ønsker å møte fagpersoner som er oppriktige, nysgjerrig og som
stiller spørsmål som får ungdom til å reflektere. Ungdom vil bli

“Jeg har masse erfaring som
mine jevnaldrende ikke har og
jeg har mye å reflektere over”
– ungdom

anerkjent for den de er og oppleve at du tar dem på alvor. Ungdom
vil møte fagpersoner som er klar over maktforholdet i relasjonen
og som kan fordele noe av makten over til ungdommen. Når
ungdom skal jobbe med sine »livsprosjekter» trenger de noen
som er tålmodig og lar dem få bruke tid på å modnes. Samtidig
er du klar til å ta imot når ungdommen trenger deg. Ungdom kaller
det å kunne komme og gå ut fra behov som «medbestemmelse»:

All den erfaringen og kunnskapen den enkelte ungdommen
har, er en kilde til viktig informasjon du som hjelper kan bruke
i egen praksis og i møtet med ungdommen. Ungdommers

«nå har jeg behov for deg og det er nå jeg må snakke med deg».
En nav ansatt sa det slik om en ungdom:

erfaringskunnskap er ungdommens erfaringer, opplevelser og
refleksjoner fra hverdagslivet, hjemmet, skolen, fritiden og møter
med offentlige velferdstjenester. Vi snakker altså om en ungdoms
kunnskap om seg selv og ungdomsgruppa generelt.

“De kommer når de

• Lytt aktivt til unges egne erfaringer og kunnskaper
– benytt kunnskapen aktivt

kommer og så jobber vi”

• Respekter og anerkjenn at ungdom har egne refleksjoner
og tanker
• La ungdommen selv reflektere rundt det hen opplever/erfarer
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- Fagperson

Dette forven ter
ungdom av deg!

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Må like å være sammen med ungdom
Du er raus og tålmodig
Tåle at de ikke får til – «driter seg ut» og virker hjelpeløse
Utfordre på måter som motiverer
Du viser meg tillit og får tillit tilbake
Du tar ansvaret for å bygge en god relasjon med meg
Du må være stabilt til stede over tid
Gir ikke opp når ungdommen sliter
Du har forventninger til meg som du motiverer meg til å innfri
Jeg merker på deg at du er interessert i meg

Holdninger til meg:
•
•
•
•

Du forstår at dette er min egen prosess og hverdagsliv
Du lytter mer en du snakker og stiller meg spørsmål som hjelper meg
Du gir meg tid til å utvikle meg og jobbe med livet mitt
Du spør ofte om hva som er viktig for meg og følger det opp

Praktiske egenskaper:
•
•
•
•
•
•

Du forbereder deg til våre møtepunkt
Du gir meg god informasjon om tjenesten og mine rettigheter
Tar initiativ overfor meg
Tar en telefon eller SMS og spør hvordan det går/følger opp
Du viser medmenneskelighet og omsorg
Du er en voksen som «kan ta tak»

Kunnskap:

• Du har kulturell kunnskap om ungdom og hverdagsliv
• Du digger ungdommens erfaringskunnskap
• Du har fagkompetanse om ungdom
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Sosiale medier
I en tid hvor unges liv i stor grad påvirkes av likerklikk, digitale
kommentarer og “snapping” må vi i langt større grad tilpasse
oss disse digitale arenaene og bruke dem aktivt i jobben
som ungdomsarbeidere også når det skal utvikles mer
ungdomsvennlige velferdstjenester. De ulike tekniske og digitale

Godt arbeid gjøres ofte
når man tenker at man
finner løsninger sammen
med ungdommen

verktøyene gjør på mange måter vår hverdag lettere og kan også
være en linje direkte til ungdommen.
For kunne tilby ungdomsvennlige tjenester bør man være på
ungdommenes arenaer. Dette innebærer også sosiale medier.
Det å kunne komme i kontakt med velferdstjenestene på sosiale
medier gjør at tjenesten blir mer tilgjengelig for ungdom og en kan
få ut informasjon til aktuelle ungdommer. De mest vanlige kanaler
er SnapChat-kanal, SMS, Instagram og Facebook. Disse kanalene
kan brukes som promoteringskanal for å gjøre det mer ufarlig å
oppsøke tjenesten. Man kan legge ut helt hverdagslige ting som
skjer, morsomme videoer og snapper fra arrangementer de er på.
På Facebook kan man dele arrangementer og informasjon om
kurs som passer for ungdom og via Instagram kan man f.eks.

SnapChat er den plattformen ungdom bruker mest. Brukes til
å spre informasjon og meldinger mellom ungdom og ansatte.
Her kan tjenestene presentere seg på en uformell og gøyal måte.
Her er målet å vise at man er ufarlige ved blant annet å spille på
humor. Her kan man vise frem hvem som er på jobb i dag, hva

reklamere for tilbudet.

som skjer, åpningstider og hvordan lokalene ser ut. SnapChat er

Ungdom ønsker at dere bruker sosiale medier slik:

det er en måte å bygge relasjon på. SnapChat er en fin kanal for

• En rask måte å få kontakt med tjenestene på
• En måte å få informasjon fra tjenestene på

• Informere om kurs eller tilbud på Facebook
• Vise ungdom hverdagslige øyeblikk fra tjenesten på SnapChat
Ungdom bruker mye tid på sosiale medier og på internett. Det å
tilby en fleksibel og ungdomsvennlig velferdstjeneste krever derfor
at tjenestene tar i bruk ulike digitale medier for å kommunisere
med ungdom. Et viktig råd fra verkstedene er at ansatte må ha en
mobiltelefon slik at ungdom kan sende SMS. Ungdom foretrekker
SMS fordi en del ikke liker å prate i telefonen.

Facebook er en kanal der det er lurt å være litt
formell ettersom foreldre, samarbeidspartnere,
organisasjoner og ungdom, er innom. Vi bruker
hovedsakelig kanalen til å legge ut beskjeder, artikler,
kurs, informasjon og bilder. Det er denne kanalen flest
er innom og derfor er det viktig at den er oppdatert
og ser bra ut.
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også en kanal der en kan bli mer kjent med de som jobber der,
å ta opp ulike temaer. Det kan være temaer som angst, ensomhet
eller hva som gir glede. Slik kan ungdom vite hva som venter
dem og få ned terskelen for å ta kontakt. Dette er en morsom og
fin måte å kommunisere på, men det er viktig å ivareta integritet
og taushetsplikt, for eksempel ved å passe på at ungdom ikke er
med på bilder. Kanalen viser hva som skjer i hverdagen hos en
tjeneste og gir ungdommen innsyn i vår hverdag. Ungdom sender
oss meldinger på SnapChat om ting som skjer i deres hverdag og
behov for kontakt med tjenestene.
Instagram er en ganske uformell kanal og brukes mye av
ungdom. Brukes til å legge ut bilder og videoer fra arrangementer
og steder har deltatt på. Her kan en få ut budskap som er aktuelt,
informere om aktiviteter og feelgood bilder. Dette er også en kanal
hvor ungdom kan få muligheten til å bli kjent med oss. Når man
legger ut bilder eller videoer så er de alltid tilgjengelige, derfor
må man planlegge hva som burde legges ut. Det man legger
ut på Instagram kan også legges ut på Facebook, så det blir lik
informasjon.

Hvordan etablere en
ungdomsvennlig tjeneste
De fire sentrale verktøyene for å utvikle
ungdomsvennlige velferdstjenester er:
1. Ungdom som eksperter
2. Fagpersoner som kan jobbe sammen med ungdom for å utvikle tjenesten
3. Ledere som legger til rette for tjenesteutvikling
4. Rammer som gir rom for ønsket utvikling
Avklar dette:
• Hva ønsker vi å endre?
• Hva tenker ungdom om dette?

• Hva kan vi begynne med?
• Hva synes ungdom vi gjør bra i dag?

• Hva må vi endre på sikt?
• Hva skal inngå i en plan som beskriver ønsket utvikling og involvering av ungdom?
Det anbefales å starte med å undersøke hva ungdommer tenker om innhold, rammer,
utforming og lokaler. La rådene fra ungdom være styrende for videre arbeid og inkluder
dem underveis. Dette for å få dybdeinnsikt i ungdommenes atferd, tanker og meninger,
samt hvilke forestillinger de har. Slik kan tjenesten se tilbudet fra brukerens ståsted og få
mer kunnskap om hva ungdom forventer og ønsker.
• Definer hva slags problemstillinger eller visjoner som tjenesten skal jobbe med
• Ansatte jobber med forståelse av hva ungdomsvennlighet innebærer for dem

• Etabler et fast ungdomspanel som gir råd og kunnskap før oppstart av ønsket endring,
underveis og la dem være med å evaluere
• Ansett/ha frivillig ungdom som erfaringskonsulenter
• Legg opp til at ansatte og erfaringskonsulenter finner rollene sine
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Hvordan kan ekspertmøter
brukes for å utvikle
ungdomsvennlige
velferdstjenester?
Enten det skal etableres en ny ungdomsvennlig velferdstjeneste
eller det skal gjøres endringer i en etablert velferdstjeneste, er det
å undersøke ungdommers erfaringer og behov helt avgjørende for
at tjenesten skal gi et tilbud som virkelig treffer ungdom.
Flere tjenester har benyttet seg av ekspertmøter/ungdomspanel
før de startet opp og erfart at dette var en svært viktig verktøy
for å kunne gjøre tjenesten så optimal som mulig basert på
ungdommens egne behov. Et eksempel der dette er gjort er
i ”Ung Arena”-satsningen. Der har de månedtlige møter med
ungdomspanelet for å sikre at tilbudet utvikles i tråd med ungdoms
egne ønsker og behov.
Et ekspertmøte/ungdomspanel er et møtepunkt der ungdom
blir bedt om å uttale seg om en eller flere konkrete temaer for
å tilpasse tjenesten til ungdommenes behov. Målet med et
ekspertmøte er å involvere ungdom som bruker en tjeneste eller
er berørt i kraft av å være ungdom, gi dem innflytelse og mulighet
til å delta i utviklingen av tjenesten.
Hva kan tjenestene få ut av et ekspertmøte?

Noen tips til
gjennomføring:

• Oppfyller barnekonvensjonen ved å høre på de som er berørt
• Får et relevant grunnlag for videre arbeid med å utvikle

Bruk gjerne kafèmodellen:

• Får mer tilfredse brukere/ungdom når innspillene følges opp i
praksis

• Undersøk og vær nysgjerrig – utfyllende spørsmål
• Hvordan vil det ungdommen sier få betydning – forklar hvordan

tjenestene

• Bedre forståelse for ungdommens behov og nytten av
ekspertmøter
• Bli inspirert av å høre på engasjert og reflektert ungdom
Ungdom skal høres og tas med i alle forhold som gjelder personen
selv, også når ungdom som gruppe er berørt.
Noen eksempler på hva en kan spørre ungdom om:
• Utforming/utseende på lokaler
• Hvordan er det å komme inn i lokalet?

• Hvordan vil dere bli møtt av oss som jobber her?
• Hvem tenker dere skal jobbe her?

• Åpningstider
• Hva er beste måte å få kontakt med tjenesten på?
• Hva er drømmetjenesten for dere?
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• Still åpne spørsmål: hva vil dere, hvordan vil dere
• Anerkjenn svar og innspill fra ungdom

• Hvordan dokumentere møtet?
• Hvordan følge og opp og gi tilbakemeldinger til ungdommene?
Før oppstart er det lurt å tenke gjennom og skrive ned
følgende:

1. Hva er hensikten med ekspertmøte/ungdomspanel?
2. Hvem er de rette deltakerne? De som kjenner tema best
3. Hva skal innholdet være? Sentrale tema og spørsmål.
4. Hva skal vi gjøre for å oppnå hensikten med møtet:
metoder/verktøy
5. Hvilke rammer og ressurser er til stede?
- Tid, hvem, oppfølging osv.
6. Hvordan evaluere møtet og resultatene?
Se barneombudets eksperthåndbok:
http://barneombudet.no

Erfaringskonsulenter
Erfaringskonsulenter (EK) er ungdom som bruker erfaring fra eget

benytte og forstå det på en annen måte. Når EK og fagpersoner

liv om det å være ungdom, å ha utfordringer med rus og psykisk

arbeider sammen om ungdom eller for å utvikle tjenestene jobber

helse eller andre forhold. Noen av ungdommene har også erfaring

en optimalt og lykkes bedre. Det å gi ungdom jobb som EK

med å være pasient/bruker i velferdstjenester. I Oslo er det

gjør at ungdommers egen erfaring, kompetanse og kunnskap

svært gode erfaringer med å ansette ungdom som EK i nye og

anerkjennes. Det kan også bidra til et tryggere lokalmiljø hvis

etablerte tjenester. Det å satse på unge EK vil sannsynligvis gjøre

ungdom får lov til å drive med feltarbeid og ta temperaturen på det

tjenesten du jobber i blir langt mer ungdomsvennlige. I verksteder

som foregår i lokalmiljøet. De kan også fungere som rollemodeller

og i ungdomspanel uttrykker ungdom at det bør jobbe ungdom

for andre ungdom.

i tjenestene.
Vi trenger ungdommers erfaringer og kunnskap. Noen har erfaring
med kriminalitet, andre har vokst opp i et tøft ungdomsmiljø,
noen sliter med psykiske helseproblemer. Slike erfaringer trenger
tjenestene å vite noe om for å kunne jobbe godt med ungdom og
organisering av velferdstjenester. Å satse på unge EK i tjenestene
gjør at unge som er i sårbare livssituasjoner i større grad kan

• Ung-til-ung formidlere gir nye perspektiver inn i tjenestene
• Erfaringskonsulentene kan bli rollemodeller for andre ungdom

• Du bidrar til at unges egen kunnskap og erfaring blir anerkjent
• Å snakke med en erfaringskonsulent kan senke terskelen for
å få hjelp

• Det styrker brukermedvirkningen i tjenesten

kjenne seg igjen i de som jobber ute i tjenestene. At ungdom
hjelper ungdom fungerer svært godt og bidrar til stor grad av
brukermedvirkning i tjenestene. Det er også slik at EK kjenner
hjelpeapparatet på en annen måte enn en fagperson og kan
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Hvilke erfaringer har
ledere til unge EK?
• EK når ungdom som fagpersoner ikke når og når ungdom på en annen måte
• EK gjør tjenestene bedre ved at vi får økt forståelse og bredere kompetanse
• EK bidrar med etisk refleksjon rundt brukernes tilbud og hvordan møte brukerne på best mulig måte
• Mange ungdommer har vanskelige opplevelser og traumer som er viktig kunnskap erfaringskonsulentene representerer
• EK er brobyggere mellom ungdomsmiljøer og hjelpeapparatet
• EK formidler viktig informasjon ut til andre unge på en ufarlig og forståelig måte
• EK senker terskler og fjerner tabuer og fordommer
• EK ser ofte kreative løsninger og ser situasjoner med annet blikk en fagperson
• Styrker brukerperspektivet ved å fremme/ivareta en annen stemme enn den som er dominerende i fagmiljøet, både på individnivå i direkte kontakt med ungdommene gjennom samtale, på tjenestenivå hvor EK er med å utvikle
tjenestetilbudet og systemnivå via erfaringsformidling i paneler, foredrag, kontakt med politikere osv.
• Formidler håp både ved å dele sine erfaringer og ved å være levende eksempler på at det går an å komme seg etter
å ha vært gjennom vanskelige livserfaringer
• Arbeidsplassen blir preget av mangfold. Dette kan gi rom for et miljø hvor alle kan være seg selv, og med stort
mangfold er det flere brukere som kan føle seg «hjemme»
• For EK kan arbeidet de gjør ha en dobbel effekt: de hjelper andre ungdom, får opplæring/ kurs/veiledning og mulighet
til å bearbeide og reflektere over egen historie
• Det å jobbe som EK gir en god start på arbeidslivet, man blir bedre rustet for voksenlivet
• Bidrar til større vektlegging av recovery/skape mer recovery-orienterte tjenester med fokus på ungdommenes resurser
og tilfriskning fremfor sykdomsfokus
• Snapper lettere opp ungdommenes signaler. Gjenkjennelsen med ungdommenes uttalelser og signaler er viktig for
å forstå meningsinnholdet i det de sier og det å ha noen de kan identifisere seg med og relatere seg til - rollemodeller
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Hva gjør en leder for å underbygge
at en tjeneste er ungdomsvennlig?

• Tilrettelegger for involvering av ungdommene som bruker tjenesten
• Er villig til å tenke nytt, bruke nye arenaer og måter å jobbe på

• Du jobber for å forbedre tjenesten og jobber med rammene
• Støtter ansatte i å være i nysgjerrig endring, følge med på samfunnet og trender
• Er åpen for at ansatte kan komme og fortelle når ting er vanskelig
• Tilbyr faglig påfyll for alle ansatte
• Møter ansatte og ungdom med rom for diskusjon og refleksjon
• Har tillit til ansatte og støtte dem i å være fleksible og tenke selv
• Ivaretar de ansatte – de som trives gjør en bedre jobb
• Er aktiv og tydelig på at vi er på jobb for målgruppen vår
• Legger vekt på at langsiktighet og kvalitet gir best effekt
• Skjønner at beliggenhet og utforming av lokaler er viktig

• Du jobber for at alle ungdommer får god hjelp på sine premisser

Gjør dette:

• Vis engasjement og interesse for ungdommen
• Utforsk og bekreft ungdommens styrker og ferdigheter
• Ikke slipp ungdommen når det går bra med dem
• La ungdommene være anonyme i starten

• Gi ungdommen utfordringer og ansvar ut fra modenhet
• Gi ungdommen mulighet til å trene på å finne løsninger og møte utfordringer
• Hjelp ungdommen til å lære av det de ikke får til/gjør feil
• Gi ungdommen rom til å medvirke i egen prosess og bruke sine kunnskaper
• En klem eller noen gode ord gir nærhet og opplevelsen av å bli sett
• Ta ansvar for situasjonen når ungdommen ikke får det til selv

Ikke gjør dette:

• Klandre eller moralisere overfor ungdommen
• Ikke lov noe du ikke kan holde

• Ikke diskriminer pga. av hudfarge, seksualitet, identitet, subkultur ol.
• Ikke avvis ungdom - det kan føre til at de ikke tar kontakt igjen
• Ikke påfør et problem ungdommen mener de ikke har
• Ikke et fast «oppsett» som skal passe for alle

23

Test tjenesten din!
Er tjenesten en ungdomsvennlig velferdstjeneste?
På en skala fra 1-10 der 1 er svært dårlig og 10 er
svært godt hvilket skåre vil du gi følgende påstander:

1. Tjenesten legger vekt på at ungdom skal ha høy grad av innflytelse på eget liv.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Tjenesten legger vekt på at ungdom skal ha høy grad av innflytelse i tjenesten (innhold,
utforming, oppfølging osv.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Det legges stor vekt på erfaringskompetanse i tjenesten (Kunnskap om ungdommers erfaringer
med tjenesten/livserfaringer/ev. det er ansatt erfaringskonsulent)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Det legges stor vekt på ungdomskunnskap i tjenesten (Kunnskap om ungdomsgruppa, subgrupper,
trender, erfaringer, aktuelt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Det legges stor vekt på fagkompetanse om ungdom (Teoretisk og praktisk kunnskap om ungdom)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

9

10

6. Tjenesten har åpningstider tilpasset ungdommens behov (Kveld/helg/24/7)

1

2

3

4

5

6

7

8

7. Tjenesten jobber også på ungdommens arenaer (Hjemme, kafe, klubb, skole etc.)

1
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2

3

4

5

6

7

8

8. Tjenesten møter hele ungdommen og alle forhold i livet (Skole, jobb, seksualitet, økonomi, rus,
psykisk helse)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9. Medvirkning er tilpasset ungdommens personlighet og væremåte (Hvem er du/hvordan vil du at vi
jobber sammen osv.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

10. Tilgjengelighet: Tjenesten er lett å finne, få kontakt med og benytte seg av

1

2

3

4

5

6

7

8

11. Tjenesten bruker flere kanaler for kommunikasjon (Nettside, SnapChat, facebook, Instagram ol.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12. Fysisk miljø i lokaler er tilpasset ungdomsgruppens behov og ønsker (Lokaler, type rom, atmosfære, osv.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13. Det gis oppmerksomhet mot alle typer overganger (Skole, flytting, ny kjæreste, nav-barnevern,
russtopp osv.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

10

7

8

9

10

14. Det legges vekt på rettigheter i lover og barnekonvensjonen

1

2

3

4

5

6

15. Det samarbeides på tvers av tjenesten sammen med ungdom

1

2

3

4

5

6

Oppsummert skåret tjenesten ………… poeng av 150 mulige poeng.
Ut fra hvor høyt eller lavt din tjeneste skårer, hva kan du gjøre for
å gjøre din tjeneste mer ungdomsvennlig?
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Notater
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Halla,
se meg!

Verdens beste gave
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