
Arbeid med ungdom
En erfaringsbasert rapport om det som virker
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forord
Takk til alle dere som var med på 
konferansene ”Sammen for ungdom”, og 
bidro til å skape den gode stemningen! 

Som arrangør opplevde vi innholdsrike, 
matnyttige og kreative dager. For å 
dokumentere dette har vi samlet en del 
av det dere produserte i denne rapporten. 
Vi håper det kan bidra til at dere bevarer 
fremtidsbildene dere skapte friskt i minne 
og tar dem med dere inn i hverdagen.

VI vil også takke dere som har svart på 
evalueringene av konferansene. 
Responsen var svært positiv, og tyder på 
at de fleste fikk mye læringsutbytte.  

Med vennlig hilsen 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 
NAV og Husbanken

	 Man 
må møte 
ungdom 
der de er“
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innLedning
om denne raPPorTen
Målgruppen for rapporten er først og 
fremst deltakere på konferansene 
“Sammen for ungdom”. Men den kan 
også være nyttig for andre som er 
interessert i temaet ungdom, utdanning, 
arbeidsliv og bolig, og som kan tenke seg 
å arrangere liknende konferanser. 

Vårt første siktemål er å dokumentere og 
gjenskape noe av det vi opplevde på de 
fem konferansene. Du vil finne en opp-
summering av det skriftlige arbeidet som 
ble produsert i gruppene, eksempler på 
arbeidsmåtene i konferansene og 
metodikken som ligger til grunn, 
Appreciative inquiry. 

Vårt andre siktemål er at rapporten skal 
være et ledd i arbeidet med å skape 
systematisk læring i arbeid med ungdom 
som faller utenfor utdanning, arbeidsliv 
og boligmarked. Når mennesker i 
organisasjoner og instanser snakker 
sammen om hva som skal til for å lykkes, 
vil det etter hvert utkrystallisere seg en 
del suksessfaktorer. 
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om konferanSene
om arrangørene
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) fikk i 2010 i oppdrag av Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartement-
et (BLD) å arrangere fem regionale 
konferanser om temaet “utsatt ungdom”. 
Bestillingen fra BLD var å presentere 
kunnskap og erfaringer fra deres flerårige 
satsing på unge utenfor utdanning og 
arbeid, der et viktig fokus har vært å 
styrke ungdommers skoletilknytning og 
kvalifikasjoner. Dette er et fagfelt hvor 
mange instanser har delansvar og som 
følgelig krever koordinert og samordnet 
innsats. Bufdir besluttet derfor tidlig i 
planleggingsfasen å invitere andre 
velferdsdirektorater til å samarbeide om 
konferansene. Husbanken hadde fått 
et liknende oppdrag fra Kommunal- og 
regionaldepartementet, og fant det derfor 
naturlig å inngå et samarbeid. De andre 
som har deltatt er Arbeids- og velferds-
direktoratet (AVdir), Helsedirektoratet og 
Utdanningsdirektoratet (Udir). Etter 
initiativ fra direktoratene ble det også 
etablert arbeidsgrupper på regionalt nivå 
bestående av representanter fra direktor-
atenes underliggende forvaltnings-
organer.

Direktoratene har hatt ansvaret for å 
definere mål for konferansene, og føring-
er på det faglige innholdet og 
konferansedesignet. Et viktig utgangs-
punkt her var at det skulle legges til rette 
for dialog mellom deltakerne. De 
regionale gruppene har vært konferanse-
arrangør, og har hatt ansvar for å finne 
frem eksempler på vellykkede tiltak og 
satsinger fra praksisfeltet i sine regioner. 
Bufdir har ledet arbeidet. 

om deLTagerne
Konferansene har samlet nær 800 
personer fra ulike sektorer (offentlig, 
privat, frivillig) faggrupper og ansattnivå. 
NAV, barnevern, skole og helse har vært 
godt representert fra alle forvaltnings-
nivåer. Det har også vært deltakelse fra 
politisk og administrativ ledelse i 
kommuner, frivillig sektor og næringsliv. 
Alt i alt er vi som arrangør svært fornøyd 
med oppmøtet på konferansene, 
sammensetningen av fagfolk og ikke 
minst deltakernes engasjement og 
innsats.		

en konferanSe med bLikk 
for deT Som fungerer!
Å arbeide med ungdom som faller utenfor 
utdanning, arbeidsliv og boligmarked kan 
være en krevende oppgave. En kommer 
tett på historier som berører og 
situasjoner som kan være fortvilt for den 
det gjelder. Men å arbeide med ungdom 
i vanskelige livssituasjoner betyr også å 
oppleve historier som viser enorm 
viljestyrke, glede over å mestre små ting 
i hverdagen og stolthet over å få bidra til 
et bedre liv for enkeltmennesker. Et viktig 
mål med de regionale konferansene var 
å bevisstgjøre deltagerne om alt som 
virkelig lykkes på tross av vanskelig-
hetene og på hvilke måter vi kan og bør 
samarbeide.

  Bufetat og Husbankens regioner, NAV fylke, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter1

1
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JakTen På deT Som fungerer!
inTervJu
Deltakerne intervjuet hverandre om suksesshistorier fra egne kontorer/enheter 
knyttet til gode erfaringer i arbeid med ungdom. Dette er altså suksesshistorier fra 
deltakernes erfaringer fra sitt daglige virke. Deltakerne intervjuet hverandre parvis i 
20 + 20 minutter. 

For å klare å skape et best mulig tilbud og oppfølging for ungdom utenfor utdanning og 
arbeidsliv kan samhandling på tvers av etater, seksjoner, organisasjoner og institusjoner 
være viktig. Her er vi på jakt etter historier der samhandling har skapt en bedre hverdag 
for ungdom. 

Hvis du skal gi et eksempel eller fortelle en historie 
om det du/dere har fått til aller best, hva vil du fortelle om? 

- Hva var det som gjorde at dette ble så vellykket?
- Hva var det du bidro med til denne suksessen?
- Hvem andre bidro?
- Hva slag støtte har dere fått som har gjort denne suksessen mulig?
- Hva er den viktigste læringen for deg fra denne historien? 
- Hva er det andre kan lære fra denne erfaringen?

Slike spørsmål i starten bidro til at 
deltakerne ble kjent, lærte av 
hverandres erfaringer og ble satt i 
læringsmodus for resten av 
konferansen. I samtalene ble gode 
erfaringer delt, og deltakerne fikk 
en opplevelse av å bli anerkjent og 
sett. Deltakerne ga uttrykk for at 
samtalene med kolleger fra andre 
instanser skapte motivasjon og 
stolthet over jobben de gjør. 
Fokuset på de gode erfaringene 
bidro både til kunnskap om hva 
det er som gjør at man lykkes godt 
med oppfølging og ga deltakerne 
en opplevelse av at det de er og 
kan være viktig for ungdom.
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Etter at intervjuene var gjennomført 
skulle deltakerne prøve å finne ut hvilke 
faktorer som bidro til at suksesshistoriene 
kunne oppstå. I grupper på 6 eller 8 
personer ble alle gruppedeltagernes 
historier gjenfortalt i kortform. Deretter 
valgte gruppen en eller to historier ”å 
forske videre i”. Oppgaven for gruppen 
var å finne de konkrete årsakene til at 
den valgte historien ble vellykket for dem 
det gjaldt. 

I styrketrærnes stamme 
ble deltakernes egne 
suksesshistorier og gode 
eksempler på arbeid med 
ungdom skrevet inn. 

Illustrasjon: Line Monrad-Hansen

I røttene noterte 
deltakerne hvilke årsaker/
livgivende faktorer som 
hadde bidratt til at 
suksesshistoriene kunne 
bli til. 

Årsakene ble skrevet inn som røtter i et 
”styrketre”. Slike årsaker kalles livgivende 
faktorer. Et viktig siktemål med 
konferansene og med metodikken er å bli 
mer bevisst hvilke faktorer som er viktige 
for å få til gode resultater i arbeid med 
ungdom. 

STyrkeTre – å LeTe eTTer årSakene TiL SukSeSSene
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Hva gJør aT noe fungerer? 
SukSeSSHiSTorier
I etterfølgende del vil rapporten presentere et strukturert overblikk over bidragene i 
styrketrærne. Røttene illustrerte mange spennende og inspirerende faktorer til 
suksess og utvelgelsen er basert på historier som var representative for et flertall 
eller som var unike i sin måte å løse en problemstilling på.

Gjennomgående utmerket det seg 3 hovedkategorier 
som vil bli presentert og beskrevet etterfølgende: 

1. Personlige 
2. Organisatoriske
3. Rammebetingelser

 
Ha blikk for 
det som 
fungerer“
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PerSonLige fakTorer

	 									ærlIgHEt

Ærlighet omhandler evnen til å 
uttrykke det man oppfatter som 
sannhet og handle deretter. Begrepet 
refererer til en moralsk karakter og 
fremmer positive faktorer som integritet, 
pålitelighet og lojalitet. I styrketrærnes 
røtter fremmes viktigheten av å beskrive 
omstendighetene slik de faktisk framstår i 
realiteten og unngå og “pakke inn” 
ubehagelige situasjoner. En gruppe 
uttrykte at det er utslagsgivende “å stå 
for det du sier”. Dette sier noe om at man 
ikke kan love mer enn der man har 
kapasitet og ressurser til å holde, om det 
så måtte omhandle en lærlingplass, 
praksisplass eller organisert aktivitet på 
en ungdomsklubb. Et annet eksempel 
som blir nevnt er betydningen av opp-
riktig og tydelig veiledning både i forhold 
til positiv og negativ atferd. 

Hva  fremmer ærlighet?
•
•
•

	 								 tIllIt

Tillit skapes gjennom positiv interaksjon 
og mellommenneskelig empati. Tillit kan 
sees som bærebjelken i gode relasjoner. 
Eksempelvis kan gode relasjoner og tillit
bygges i en dialogsituasjon med en ung-
dom hvor man uttrykker genuin interesse 
for personen, viser empatisk styrke, 
undersøker og utstråler nysgjerrighet og 
tilstedeværelse. I styrketrærnes røtter ble 
det beskrevet mange ulike faktorer som 
kan bidra til å bygge gode relasjoner og 
skape et tillitsforhold. Eksempler på slike 
faktorer var viktigheten av å ta ungdom-
men på alvor, skape trygghet eksempel-
vis i forhold til faste tidspunkt for møter 
og faste personer å forholde seg til. 
Andre eksempler som kom fram var 
evnen til å lytte, sette av tid nok og 
viktigheten av tett oppfølging. Filmen Det 
magiske øyeblikket som ble vist på alle 
konferansene gir et godt eksempel på 
hva som kan være det lille ekstra, og 
viser hvor viktig et godt tillitsforhold er. I 
filmen møter vi Kevin som og miljø-
terapeuten Marianne. Kevin er en ung 
gutt som bor for seg selv. Marianne vet 
at han har vært syk noen dager og er 
bekymret for om han har fått i seg nok 
mat. Hun tar med seg en hamburger og 
går på besøk til han. Dette besøket og 
hamburgeren (som Kevin sier egentlig 
ikke smakte så godt) blir det lille ekstra 
som gjør at Kevin umiddelbart føler tillit til 
Marianne. 

tiltak for å bygge tillitsforhold
•
• 

• 
•

•

Ta ungdommen på alvor
Skape trygghet gjennom faste tider og faste 
personer
Vis at du har tid til å lytte 
Bli enig om hvilke oppfølgingstiltak som skal 
gjennomføres og når
Gjøre det lille ekstra som ikke er forventet

Si ting som det er i stedet for å ”pakke” det inn
Hold det du lover
Gi oppriktige, men konkrete tilbakemeldinger
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	 									samarbEId

	
Samarbeid som en personlig faktor kan 
sees i samsvar med den enkelte persons 
evne og vilje til å skape godt samspill 
med andre. “Evne til å involvere foreldre 
og andre samarbeidsparter” og “å legge 
konkrete planer i fellesskap” er eksem-
pler fra styrketrærnes røtter som belyser 
betydningen av samarbeid i møte med 
ungdom. Ved å involvere viktige støtte-
personer i ungdommens liv og utarbeide 
felles mål og delmål, vil ungdommen 
selv kunne medvirke og få eierskap til 
sin egen framtid, samtidig som en er 
forpliktet ovenfor sine støttespillere. 
Konkretisering av planer gjør det mer 
motiverende og lettere å gjennomføre. 
Noen nevner “å skape gruppedynamikk” 
som en viktig faktor. Gruppedynamikk 
kan betraktes som en felles forståelse i 
gruppa, god kommunikasjonsflyt mellom 
gruppemedlemmer og aktiv deltakelse fra 
alle parter. Andre uttrykker viktigheten av 
å ha “evne til å kommunisere uformelt”. 
I arbeidet med ungdom kan uformelle 
samtaler bidra til å bygge trygge 
relasjoner og åpne nye dører for kreative 
løsninger.

tiltak for å etablere fruktbare 
samarbeid
•
•
•
•
•

	 									flEksIbIlItEt

Fleksibilitet går på evnen til å være 
kreativ i tankemåten i forhold til tiltaks-
muligheter og evnen til å justere seg etter 
ungdommens behov. En av gruppene 
skrev at det er viktig “å møte ungdom-
mene der de er”. Å forsøke å grundig 
sette seg i den andres sted før man 
foreslår tiltak og kommer med tilbud, er 
faktorer som nevnes. Å velge et møte-
sted og tidspunkt som kjennes komforta-
belt og naturlig for personen og det å 
utstråle  en nysgjerrighet i forhold til 
personens talent og ha evnen til og ut-
forske det som “driver” ungdommen man 
ønsker å hjelpe er andre faktorer som 
viser at en er opptatt av å legge til rette 
for akkurat denne personen. 

tiltak som fremmer fleksibilitet
•
•
•

Justere seg etter ungdommens behov
Møte ungdommen der de er. 
Nysgjerrighet: 
 Hvem er denne personen? 
 Hva kan vedkommende? 
 Hvilke kvaliteter har han?

Legge konkrete planer og lage mål sammen
Uformell, enkel kommunikasjon
Involvere sentrale samarbeidspartnere tidlig
Tiltakene og planene er forankret i ledelsen
De som samarbeider har overlappende ansvar 
og mål, og felles forståelse for dette
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	 									kOnflIktHåndtErIng

	
Konflikthåndtering omhandler evnen til å 
håndtere kollisjoner mellom menneskers 
interesser, verdier, handlinger eller 
ønsker. En gruppe fremhevet spesielt 
evnen til å holde ut når utfordrende 
situasjoner oppstår. De uttrykte at man 
skal “aldri gi opp en ungdom” og at håpet 
må være tilstede hele tiden. 

tiltak i møte med konflikter 
•

•
•

Vis at du er villig til å holde ut selv i 
utfordrende situasjoner
Fortell at du aldri vil gi opp
Fokuser på det som tross alt fungerer

 
Aldri gi opp 
en ungdom“
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organiSaToriSke fakTorer

	 								 anErkJEnnElsE

Anerkjennelse kan sees som en 
holdning eller væremåte. Anerkjennelse 
omhandler aksept og det å la andre få 
være ekspert på sine erfaringer og 
opplevelser. Anerkjennende relasjoner 
er en forutsetning for å utvikle autonomi 
hos et individ. Flere grupper fremmet 
betydningen av at utførelsen av arbeidet 
man gjør anerkjennes internt. Dette sier 
noe om viktigheten av å være bevisst i 
forhold til de tilbakemeldingene man gir 
til medarbeidere. Positive og troverdige 
tilbakemeldinger kan skape trygghet til å 
tenke nytt og være kreativ når det gjelder 
å velge tiltak for ungdommen. 

Et eksempel som nevnes er at det er 
viktig å få lov å fortelle om suksess-
historier og dele erfaringene med andre. 

tiltak for anerkjennelse
•

•

	 									rask IntErvEnsJOn

Rask intervensjon omhandler å gripe inn 
på et tidlig tidspunkt og nevnes hyppig 
som en vesentlig faktor til suksess. På 
samme tid er det avgjørende at gjennom-
føringen er gjennomtenkt og nøye plan-
lagt og at organisasjonen legger til rette 
for samarbeid og fleksibilitet i arbeids-
metoder. Flere nevner at sterk tillit fag-
personer og etater i mellom gjør det 
enklere å gripe inn tidlig. Når sam-
arbeidspartnere har tillit til hverandre om 
at alle vil ungdommens beste, gjør dette 
det mindre skummelt å spørre personer 
fra andre etater til råds, noe som igjen 
kan bidra til en konstruktiv og trygg tidlig 
intervensjon. 

tiltak for å kunne gjennomføre en rask 
intervensjon
•
•

•

Bruk ressursperson
Planlegge godt ved å involvere flere instanser 
som skaper trygghet for at beslutningene er 
gode
Tillit og handlingsrom for ansatte

Gi konkrete tilbakemelding om det som 
mestres
Dele erfaringer og suksesshistorier



	 								 mEdbEstEmmElsE

Medbestemmelse omfatter at ungdom-
men har mulighet til og oppfordres til å 
medvirke i beslutninger som angår deres 
eget liv. Mange av gruppene beskriver 
at medvirkning i beslutningsprosesser 
og utarbeidelse av felles mål med 
støtteinstansen er svært betydningsfullt 
for suksess. For å muliggjøre dette må 
det tilrettelegges på organisatorisk plan. 
Eksempler på utsagn på som legger 
grunnlag for medbestemmelse er 
“eierskap hos de unge” og “fokus på 
organisert aktivitet på bakgrunn av 
interesser”.

tiltak for medbestemmelse
•
•

•
•

Motivere ungdom til å medvirke i beslutninger
Ungdom og støtteinstans utarbeider et felles 
mål
Be ungdom å fortelle om sine ønsker
Ta utgangspunkt i ungdommens interesser
Legge til rette for organisert aktivitet
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rammebeTingeLSer Som SkaPer god fungering

	 									rEssursEr

Mange av historiene synliggjorde 
viktigheten av tilgjengelige ressurser 
for at suksess skal kunne oppnås. 
Med ressurser menes eksempelvis 
økonomiske midler, tidsfaktor, ppt-plass 
og samarbeidspartnere som for eksem-
pel lokale bedrifter, psykolog og kom-
munale boliger. Lærling- og praksisplass-
er beskrives hyppig som betydnings-
fulle faktorer som har bidratt til gode 
resultater. 

tiltak for å optimalisere tilgjengelige 
ressurser
•
•

•
• 

	 									samarbEId

Under kontekstuelle faktorer forstås 
begrepet samarbeid i en større sammen-
heng. Nærmere beskrevet kan sam-
arbeid bestå av tverrfaglige (f.eks. barne-
vernkonsulent, sosialkonsulent, pedagog, 
fastlege, psykolog osv.) eller tverretatlige 
(f.eks. Bufetat, NAV, Utdanningssektoren, 
helsesektoren) konstellasjoner, men også 
samarbeid mellom ulike avdelinger og 
nivåer innad i organisasjonen framstod 
som vesentlige faktorer til suksess. Flere 
grupper understreket at det var utslags-
givende med et felles begrepsapparat for 
å styrke tverrfaglig fungering slik at felles 
mål kan defineres og avklares. Vi kan 
altså se hvordan det å møtes ikke bare er 
viktig for å jobbe med den konkrete sak-
en, men også for å forstå andres etater 
måter å planlegge, forstå og uttrykke seg 
på. Det å møtes for å utvikle felles språk-
lige begreper letter også samarbeidet 
generelt og bidrar til at etatene blir 
mindre fremmede for hverandre. 

tiltak for et godt helthetlig samarbeid
•

•

•
•

Inviter samarbeidspartnere også 
utenom konkrete saker 
Arbeid med å lære å forstå 
hverandres organisatoriske språk
Felles begrepsapparat
Felles mål

Realistiske tidsrammer
Gode samarbeidspartnere på tvers 
av organisasjoner og avdelinger
Tilrettelagte lærling og praksisplasser
Økonomiske midler
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innovaSJonSverkSTedene
I innovasjonsverkstedene fikk deltakerne i oppgave å identifisere hvilke faktorer de 
mente var avgjørende for den mest ideelle arbeidssituasjonen med ungdom 5 år 
frem i tid. 

Arbeidsmetoden var som følger: Hver deltaker fikk et farget ark som ble delt opp i 
lapper i ulike størrelser. Den viktigste faktoren ble skrevet på den største lappen. 
Etter at alle hadde skrevet ned sine faktorer, la hver enkelt sine lapper frem for resten 
av gruppen i prioritert rekkefølge. Gruppen samlet seg for å skape et felles symbol ut 
ifra alle lappene fra hvert enkelt gruppemedlem.
 
Symbolene som ble utformet var på mange måter ulike i både oppbygning og 
gjennomføring, på samme tid framstår mange fellestrekk. Det var spesielt to faktorer 
som ble fremmet som betydningsfullt hos mange av gruppene:

• ‘Samle’ ulike faggrupper og –etater for å skape et bedre grunnlag for samarbeid
• Forebygge frafall i skole

For å gi et mer nyansert bilde av faktorene som ønskes for å oppnå et bedre sam-
arbeid og forebygge frafall har vi valgt å lage fire underkategorier. Underkategoriene 
er ment som en hjelp for å gi innholdet en mer forståelig struktur og de ulike 
kategoriene anses som likeverdige og gjensidig fasiliterende faktorer. 

katEgOrIEnE Er sOm følgEr:
• Samarbeid mellom institusjoner og partnere
• Ungdommen i fokus
• Personlige egenskaper
• Rammefaktorer
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	 									Samarbeid meLLom  uLike fageTaTer og ParTnere

Godt samarbeid mellom fagetater og 
partnere er faktorer som mange av 
gruppene er opptatt av. Denne obser-
vasjonen fremhever og tydeliggjør et 
felles ønske blant konferansens del-
takere om at dette bør være et satsnings-
område som må tas på alvor. Flere 
gruppers bidrag foreslår konkret at 
hospitering mellom instanser og sam-
arbeidspartnere vil være positivt for å 
få et dypere innblikk i hverandres virk-
somhet og dermed utveksle erfaringer 
fra arbeidet med ungdom. Gjennom 
innsyn i ulike etater/instanser blir man 
kjent med deres kompetanse, hvilket kan 
gjøre det enklere å oppdage og bruke 
potensielle ressurser man ikke visste var 
tilgjengelige. 

Et stikkord som ofte blir nevnt i denne 
sammenhengen er nettverksbygging
både mellom ulike etater og med 
næringslivet. Et velfungerende nettverk 
ønskes etablert for å kunne muliggjøre 
flere praksissteder for ungdom. Andre 
grupper ønsker å oppsøke og engasjere 
ildsjeler i lokalsamfunnet som kan ha 
en støttende funksjon for ansatte i som 
arbeider med ungdom. 

Flere grupper nevner viktigheten av at 
de samarbeidende instansene rundt en 
ungdom opplever å arbeide mot et felles 
mål. Selv om bidragene fra den enkelte 
etat eller instans er ulik, må alle vite og 
kjenne til hverandres bidrag.	

tIltak fOr å økE samarbEId sOm fOrEslås:
• Hospitering
• Nettverksmøter på kommunalt nivå
• Utvikle felles målbeskrivelser for samarbeidet
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	 									ungdommen i fokuS

tIltak sOm sEttEr ungdOm I fOkus:
•
•
•
•
•
•    
 

I en arbeidshverdag som krever en del 
byråkratisk virksomhet, kan det være lett 
å miste fokus på det vesentlige, nemlig 
ungdommen! Mange deltakere var opp-
tatt av å løfte frem faktorer som setter 
ungdommen i fokus ved å ta utgangs-
punkt i ungdommens egne ønsker, 
verdier, forventninger og interesser. Flere 
grupper nevner aktiv lytting og å høre 
ungdommen som viktig for å bygge gode 
samarbeidsrelasjoner. Det ønskes videre 
et sterkt fokus på ungdommens styrker 
og kvaliteter, forstått som de egenskap-
ene ved ungdommen som skaper 
fundamentet for å oppleve mestrings-
følelse i utfordrende situasjoner og byg-
ger selvtillit for å kunne mestre fremtiden.  

Dette henger sammen med ønsket om 
å rette fokus mot mennesket, ikke prob-
lemet. Det er ønskelig å se potensialet i 
den enkelte personen fremfor å fokusere 
på årsakene som har medført negativ 
utvikling. 

Videre nevnes det at ungdommens egne 
valg må gis betydelig plass i tilretteleg-
ging av tiltak. Dette henger sammen med 
det andre grupper omtaler som myndig-
gjøring og ansvarliggjøring. Ved å ta 
ansvar for egen utvikling vil ungdommen 
kunne oppleve mestringsfølelse og økt 
selvtillit. 

Fra forskningen er blant annet Vygotskys 
teori om den proksimale utviklingssonen, 
noe som støtter en slik tenkning. Det som 
ligger i området mellom det en person 
kan klare på egenhånd, og det personen 
ikke kan greie, selv med hjelp, kaller 
Vygotsky den proksimale utviklings-
sonen. Denne inneholder alt det vedkom-
mende kan greie med hjelp fra andre. 
I området mellom hva vedkommende 
greier på egenhånd, og hva den ikke 
greier, er personer som kan mer enn 
ungdommen selv, en form for 
medierende hjelper. Etter å ha blitt 
veiledet tilstrekkelig vil ungdommen til 
slutt greie tingene på egenhånd, og har 
flyttet grensene for hva det kan klare 
alene. ”En hjelper må orientere seg mot 
morgendagen i en persons utvikling og 
vende seg bort fra gårsdagen. Først da 
vil hjelperen kunne vekke de utviklings-
muligheter til live, som ligger i den 
nærmeste utviklingssone”, skriver 
Vygotsky i boken Tenkning og språk. 
Flere grupper beskriver konkrete tiltak 
som enkelt kan iverksettes som for ek-
sempel å bygge tillit og skape en positiv 
relasjon ved å sende sms/ringe for opp-
følging eller etablere en fadderordning 
for å ha en stabil kontaktperson. Det å 
formulere små, overkommelige ”skritt” 
sammen med ungdommen som gjør at 
vedkommende beveger seg nærmere 
egne drømmer og ønsker, er et moment 
som nevnes av flere grupper. 

Spør om ungdommens egne ønsker og drømmer
Lage delmål sammen med ungdommen
”Grav” etter ungdommens kvaliteter og evner
Involver ungdommen selv i viktige valg i god tid før beslutning tas
Fadderordning ved at ungdom er faddere for andre ungdom
Ring/send sms for å bygge trygge relasjoner, også når noe går bra 
- ikke bare for å etterspørre når noen uteblir
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	 									deT gode PerSonLige Samarbeid

tIltak sOm kan bIdra tIl dEt gOdE samarbEId
• Drive oppsøkende virksomhet i form av å vise engasjement og omtanke
• Åpent å anerkjenne viktigheten av hverandres bidrag
• Være nysgjerrig på andre kompetanse
• Spille på hverandres forskjeller
• Ha et mål om at alt skal resultere i handling
• Være villig til å tenke nye løsninger for hver person

Denne kategorien omhandler først og 
fremst personlige egenskaper som er 
med på å skape et godt samspill og 
velfungerende samhandling mellom 
kollegaer, og mellom ungdom og voksen.  
Samspill og samhandling kan igjen være 
utslagsgivende for kvaliteten på tiltak-
ene. Deltakerne fremmer viktigheten av å 
være kreativ og tenke utenfor boksen når 
tiltak skal planlegges. 

Med kreativitet menes at man leter etter 
muligheter som ikke er gitte på forhånd 
og at man har evnen til å benytte seg av 
ressurser på andre måter enn egentlig 
tiltenkt. Dette kan sees i tråd med det 
andre grupper omtaler som oppsøkende 
virksomhet, det vil si å oppsøke ungdom-
men, vise at vi bryr oss, vise at vi 
engasjerer oss og vise at vi er tilliten 
verdig. Andre bidrag legger vekt på 
betydningen av å anerkjenne 
hverandres bidrag, være nysgjerrige 
på andres kompetanse og spille på 
hverandres forskjeller i arbeidet med 
ungdommen. Anerkjennelse betraktes 
ofte som en viktig byggestein til økt 
motivasjon for arbeidet, samt fund-
amentet for gode relasjoner. 

Når det gjelder å spille på hverandres 
forskjeller i arbeidet med ungdom-
men kan dette sees i nær relasjon til 
tilhørighet, forstått som at alle har en 
stemme, opplever at de blir sett og hørt 
og følelsen av å kunne bidra med noe. 

Alle som arbeider med ungdom har sine 
styrker, egenskaper og evner. Ved at 
medarbeidere og den ansatte selv er 
bevisst på hva den enkelte er god på, 
kan dette brukes aktivt og dermed både 
medføre anerkjennelse og økt motiv-
asjon hos den ansatte og optimalisere 
de mulighetene som ligger til rette for 
ungdommen. Gjennom de kreative 
symbolene kom det også frem at mange 
er opptatt av å være handlingsorientert, 
det vil si bryte ned grensen mellom ide 
og praksis ved å iverksette handlings-
planer. Nært knyttet mot dette er også 
ønsket om å etablere en dypere 
endringsvilje hos ansatte i det daglige 
arbeidet. Her menes det ikke bare å 
passivt akseptere endringer fra ledelsen, 
men aktivt bidrag, være en del av 
endringsprosesser og evne å se etter 
områder hvor det er behov for endring.  
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	 									rammefakTorer

Den siste kategorien omhandler faktorer 
som kan beskrives som rammefaktorer. 
Det vil si faktorer som bestemmes av 
politikk, organisering av virksomheten og 
andre ressurser som setter rammer for 
utførelsen av jobben. Noen illustrerer at 
det ønskes en felles arena for å dele 
suksesshistorier og et forum for å 
utveksle erfaringer. Et konkret forslag 
for gjennomføring av dette var å utvikle 
et felles nettsted for de som jobber med 
ungdom. 

Ut over virtuelle samhandlingsarena 
ønskes også fysiske møtesteder som 
ivaretar det mellommenneskelige 
aspektet av jobben og hvor det er rom for 
felles uformelle drøftinger. 

Flere av gruppene kommer med forslag 
om felles fagdager for samarbeidsorgan-
isasjoner. De fremmer at slike fagdager 
kan legge til rette for videreutvikling og 
evaluering av ideer. Flere av deltakerne 
ønsker seg friere handlingsrom som gjør 
det mulig å komme seg ut av kontoret, 
være lettere tilgjengelig både fysisk og 
teknologisk. 

Videre var det grupper som ønsket at 
deres arbeide hadde anerkjennelse og 
forankring fra politisk hold gjerne i sam-
svar med et tydelig mandat fra egen 
organisasjon, slik at det vil være enkelt 
å ta avgjørelser uten å måtte ta hver sak 
gjennom ”mølla”. 

tIltak sOm påvIrkEr rammEfaktOrEnE:
• Utvikling av felles nettsted for alle som jobber med ungdom
• Etablering av fysiske møteplasser for samarbeidspartnere
• Faste fagdager på kommunalt og fylkeskommunalt nivå
• Det legges til rette for at saksbehandling og oppfølging skjer utenfor kontoret

oPPSummering av innovaSJonSverkSTedeT

Målet med innovasjonsverkstedet har 
vært å få frem de faktorene som 
deltakerne mener vil bidra til optimal 
fungering for arbeidet med ungdom. Det 
har kommet frem mange ulike bidrag og 
kreative forslag som kan brukes til videre 
ettertanke både for den enkelte ansatte 
likefult som for ledelsen. Noen bidrag har 
vært konkrete i måten tiltaket kan 
implementeres, mens andre bidrag 
fokuserte på overordnete faktorer som 
ønskes på plass i den optimale arbeids-
hverdagen. 

Hovedtendensen vi observerte i nesten 
alle plakatene fra innovasjonsverkstedet 
la stor vekt på et mer utviklet samarbeid 
mellom avdelinger, organisasjoner og 
samarbeidspartnere i næringslivet, både 
virtuelt så vel som fysisk. 
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fremTidSScenario 2015
Deltakerne fikk i oppgave å se for seg 
arbeidet med ungdom i 2015. Med 
henvisning til Otto Scharmer ble 
deltakerne introdusert for tanken om at 
utvikling blir annerledes hvis vi evner 
å se for oss hva vi ønsker å skape, det 
handler om å lære av fremtiden. 
Gruppene ble utfordret til å skape et 
kreativt uttrykk i form av en veggavis, en 
sang, en dans, et dikt eller lignende. 

OppgavEn lød sOm følgEr:
Datoen er 8. oktober 2015: Du er deltaker på Bufdirs konferanse om ungdom utenfor 
utdanning og arbeidsliv. I de alle største avisene denne dagen står det om de 
nyskapende løsningene dere har skapt med og for ungdom. Dere har fått til store 
resultater! Statsministeren kommer på konferansen for å få svar på hva alle etatene, 
direktoratene, institusjonene og organisasjonene som arbeider for og med ungdom-
men har gjort. 

Hva er de oppsiktsvekkende resultatene dere kan fortelle om? Ditt arbeidsområde 
har blitt trukket fram som et foregangseksempel. Hva håper du å kunne fortelle om? 
Beskriv hvordan dere samarbeider med andre etater, institusjoner og organisasjoner. 
Hva er det som har gjort denne utviklingen mulig? Hvordan har dere bidratt til å 
skape en enda bedre hverdag for deg og dine kollegaer og ungdommene dere 
jobber for?
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oPPSummering
I form av kreative uttrykk framstod mange gode fremtidsvisjoner og det så ut til å 
være stor enighet blant deltakerne om hva som var betydningsfullt for ungdommen 
i fremtiden. Nedenfor presenteres noen kategorier som tydelig utmerket seg hos 
mange, samt noen konkrete ideer på hvordan disse visjonene kan settes til live. 	

“aLLe under eTT Tak”
Mange grupper ser for seg økt koordinert innsats fra flere instanser i 2015 og at alle 
tjenester som har med barn og unge og gjøre er samlet under ett tak. Flere grupper 
tegner store hus som rommer alt fra Bup, NAV, PPT, helsetjenesten og barnevernet 
til fritidsklubber og skolen. En gruppe illustrerte dette i form av en stortingsmelding 
for 2015: “Samfunnet har tilpasset seg ungdommens individuelle kvalifiseringsløp og 
etatene har samarbeidet om et helthetlig tilbud”. 

Samarbeid med næringSLiveT
Godt samarbeid med næringslivet gikk igjen som et viktig tema hos mange av 
gruppene. Ved å inkludere næringslivet kan mulighetene for flere praksisplasser og 
rekruttering til stillinger øke. 	

aLL ungdommen i meningSfuLL akTiviTeT
I 2015 er all ungdom i meningsfull aktivitet. Flere grupper vektla at alle kommuner 
skal ha et ungdomshus. En gruppe ønsket et helthetlig tilbud for ungdom og 
utarbeidet “Huset”. “Huset” er et felles samlested for ungdom med felles måltider, 
jobbverksted med fagfolk som gir tett oppfølging og veiledning, aktiviteter som sang, 
konserter, dans, turer, drama og tilrettelagte muligheter for utveksling av erfaringer og 
opplevelser. 

www.ungdom.no
I 2015 har ungdom lett tilgang på informasjon og hjelpende og trygge voksne. 
Et fremtidsscenario var en felles nettside for ungdom. Nettsiden fungerer som en 
“guide” hvor man kan få hjelp til alt fra bolig, skole, jobb, fritidsaktiviteter, økonomi, 
helse, veiledning og rådgivning. 
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eT LæringSbLikk På 
konferanSen ”Sammen for ungdom”
Peter Senge skriver at det er først når vi 
selv ”ser hvordan vi ser”, at det kan starte 
en prosess med dypere endringer i en 
organisasjon, eller i en relasjon. Vi er så 
mye mer, og har så mye mer å by på enn 
det andre har sett. Måten å jobbe med 
ungdom på kan gjøres på så uendelig 
mange flere måter enn det vi vet om. 
Ungdommer og samarbeidspartnere 
har så mange flere ressurser, styrker og 
gode kvaliteter enn det vi er klar over. 
Denne kunnskapen og disse ressursene 
ligger rett foran nesen på oss. Men 
poenget til Senge er at vi ikke vil opp-
dage disse ressursene og se disse uante 
mulighetene hvis vi ikke trener oss til 
å lære på en ny måte. Vi må lære med 
flere intelligenser, skriver han. Vi kan 
ikke bare lære med hodet. Det er først 
når vi møter andre med et hjerte; med 
vennlighet, respekt og anerkjennelse at 
andre vil by på seg selv. Uten dette vil all 

læring i organisasjoner og mellom 
mennesker bli overfladisk, og det nye vi 
lærer, vil i liten grad rokke ved etablerte 
handlingsmønstre.

Et av de viktigste verktøyene for en slik 
helhetlig måte å lære på er anerkjen-
nende kommunikasjon. Når andre spør 
om de situasjonene der jeg lykkes godt, 
om mine sterke sider og talenter, om det 
vi får til sammen, begynner vi å lete etter 
erfaringer som har vært lite utforsket, 
som har vært lite beskrevet i avisene. 
Når vi får lov til å fortelle om disse 
erfaringene, kommer også de gode 
følelsene, den som lytter til disse 
erfaringene vil både lære og bli inspirert. 
Man bygger på hverandres tanker og 
ideer og det skapes et klima som 
fremmer kreativitet og innovasjon. 
Konferansene var bygget rundt denne 
tenkningen. 

Vanligvis tenker man seg at et utviklings-
arbeid forutsetter at man har et problem 
og at målet med utviklingsarbeidet er å 
få løst disse problemene. Med AI tenker 
man annerledes: Målet for utviklings-
arbeid bør være langt mer offensivt enn å 
løse problemer. Målet er å utløse 
organisasjonens eller menneskets største 
potensialer. Man skal sammen skape 
begeistring og entusiasme blant med-
arbeidere og få til fremragende (lærings-) 
resultater. 

Som tilnærmingsmåte til personlig 
utvikling og endringer i organisasjoner 
har AI som en grunnleggende antagelse 
at spørsmål som bidrar til samtaler om 
styrker, suksesser, verdier, håp og 
drømmer i seg selv frambringer endring-
er. Ordet appreciate kan oversettes med 
anerkjennelse og henviser til evnen til å 
legge merke til det beste i folk og i organ-
isasjoner. Inquiry handler om å under-
søke, oppdage og lære gjennom å stille 
positive spørsmål.

Hva er aPPreciaTive inquiry?
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Medvirkning fra 
de berørte

definisjon: 
Hva ønsker vi å styrke i 

organisasjonen? Hva må vi 
undersøke og lære noe om 

for å få til dette?	

drøm: 
Hvordan vil organisasjonen 
se ut når disse faktorene er 

tilstede hele tiden?	

design: 
Hvordan bør organisasjonen 
være konstruert for å sikre 
at de livgivende faktorene 

næres og utvikles hele tiden?

realisering: 
Hvordan forsette arbeidet 

med å utvikle en verd-
settende læringskultur og 

øke evnen til å improvisere?	

oppdage: 
Hvilke faktorer er tilstede 

når organisasjonen 
fungerer på sitt beste?	

5d-modeLLen

En anerkjennende læringsprosess i AI består som regel av fem faser for å undersøke 
styrkene i en organisasjon og få styrkene omsatt til praktiske handlinger mot en felles 
drøm eller mål. På engelsk bruker man begrepene; Definition, Discovery, Dream, 
Design og Destiny. På norsk brukes ordene definisjonsfase, undersøkelsesfase, 
drømmefase, designfase og realiseringsfase. 

definisjonsfasen: Første introduksjon av tilnærmingsmåten. Nøkkelpersoner 
(Kjernegruppe) blir enige om formålet med utviklingsarbeidet, hvordan man skal 
arbeide og hvem som skal involveres. Denne fasen ble gjort sammen med den 
nasjonale og de regionale plangruppene i forkant av konferansene. 

undersøkelsesfasen: Alle involverte undersøker samarbeidets styrker og 
positive kjerne. Undersøkelsene skal gi svar på hva det er som ”gir energi” i det 
daglige arbeidet – og hvilke suksesskriterier/forutsetninger som er til stede når 
samarbeidet fungerer på sitt beste.

drømmefasen: Deltakerne involveres i å utarbeide en drøm/visjon for hvordan 
arbeidet vil se ut hvis suksesskriteriene (som er identifisert i undersøkelsesfasen) 
er til stede oftere.

designfasen: Deltakerne involveres i å designe hva som må styrkes eller endres 
i arbeidets strukturer og samarbeidsformer  for å kunne realisere drømmen.

realiseringsfasen: Deltakerne involveres i å identifisere hvilke første skritt som 
vilbringe arbeidet i ønsket retning.
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anerkJennende inTervJu
Metoden anerkjennende intervju ble benyttet som grunnelement i alle konferansene. 
Nedenfor finner du eksempel på intevjuet som ble benyttet. 

lytt Og lær av En annEn

1. Om dEg sElv Og arbEIdEt du utførEr

Hva er det du setter mest pris på ved ditt arbeid? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 
Hva er det mest spennende og utviklende du har vært med på i jobbsammenheng? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hva er det som gir deg energi i arbeidshverdagen? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. bEstE ErfarIngEr mEd samarbEId på tvErs av InstansEr fOr ungdOm

For å klare å skape et best mulig tilbud og oppfølging for ungdom utenfor utdanning og arbeidsliv kan 
samhandling på tvers av etater, seksjoner, organisasjoner og institusjoner være viktig. Her er vi på jakt 
etter historier der samhandling har skapt en bedre hverdag for ungdom.

Hvis du skal gi et eksempel eller fortelle en historie om det du/dere har fått til aller best, 
hva vil du fortelle om? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hva var det som gjorde at dette ble så vellykket? 
Hva var det du bidro med til denne suksessen? Hvem andre bidro?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hva slags støtte har dere fått som har gjort denne suksessen mulig? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hva er den viktigste læringen for deg fra denne historien? 
Hva er det andre kan lære fra denne erfaringen? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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3. drøm

Se for deg en situasjon fem år fram i tid der du kan fortelle at dere nå har fått en rekke uventede suk-
sesser blant annet på grunn av god samhandling/samarbeid for ungdom.

Hva er det du/dere da håper å kunne fortelle om?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hva er det som har bidratt til denne suksessen?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Hva kan du/dere gjøre allerede nå for å få til noe av dette?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



Sammen for ungdom - Side 26

konferanSeProgrammeT
Programmet var noe ulikt mellom de fem konferansene. Det som var felles for dem 
alle, var hovedforedragsholderne og hovedelementene i prosessarbeidet. Det som 
varierte var de regionale arbeidsgruppenes valg av foredragsholder og eksempler på 
suksesshistorier fra egen region. Nedenfor er programmet for den siste av 
konferansene presentert. 

Program: Sammen for ungdom i region øST
dag 1
10.00 Åpning v/ Forandringsfabrikken
10.15 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 Ved Ingeborg Rasmussen, forsker for Vista Analyse AS
10.45 Pause
11.00 Styrkebasert prosessarbeid: 
 - Vi jakter i fellesskap på suksesshistorier om samarbeid for ungdom.
12.15 Styrkebasert prosessarbeid: 
 - Hvilke faktorer kan vi identifisere som har skapt disse suksesshistoriene? 
 Arbeid med ”styrketrær”
13.00 Lunsj
14.00  Forandringsfabrikken
14.15  Siri Ytrehus/Husbanken 
14.45  Pause
15.00  Parallellsesjoner/læringsverksteder
  A) ”Jeg vil trives” – Modningsprogrammet Trygg Oppvekst 
  Presentert slikt det er anvend ved Vardal Ungdomsskole i Gjøvik
  B) ”Green Solutions” – Samarbeidsprosjekt mellom NAV Akershus, 
  Øvre Romerike Industriservice AS og Indie Film (Veslemøy)
  C) Aktiv Ungdom – Støtteordning for ungdomsprosjekter/Bufdir
  D) Samarbeidsprosjekt – veien til egen bolig, Husbanken region øst
16.15  Pause
16.30 Styrkebasert prosessarbeid: 
 - Vi videreutvikler styrketrærne og lager vår første ”miniteorier” om hva som skaper 
 velfungering i samarbeid for ungdom
17.15 Avslutning dag 1

dag 2
08.30 Plenumsforedrag v/ Follesø. 
09.15 Hilde Marie Thrana 
09.45  Pause
10.00 Styrkebasert prosessarbeid: Innovasjonsverksted 
 – vi leter etter måter å spre suksessfaktorene i og mellom organisasjonene
11.00 Pause
11.10 Styrkebasert prosessarbeid: Fremtidsverksted 
 – vi skaper fremtiden gjennom å lære av fremtiden
12.00 Lunsj
13.00 Styrkebasert prosessarbeid: Hvordan kan fremtiden se ut? Noen visninger.
13.30 Styrkebasert prosessarbeid: Lystbetonte realiseringsplaner 
 – vi lager planer som vi har lyst til å gjennomføre
14.30 Avslutning 
15.00  God tur hjem! 
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anbefaLTe PubLikaSJoner 
og neTTSTeder
bLd/bufdir
Kristiansen (2010): Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17-23 år i overgangsfase. 
NOVA. http://www.nova.no/asset/4126/1/4126_1.pdf

Kristiansen (2009): Underveisevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17-23 år i overgangsfase. 
NOVA. http://www.nova.no/id/19768 

Aina Winsvold (2011): Evaluering av prosjektet: Sammen for barn og unge – bedre samordning av 
tjenester til utsatte barn og unge. NOVA Rapport 18/11. http://www.nova.no/id/24342.0

Barne- og likestillingsdepartementet (2010): Veileder, Det magiske øyeblikket. Hvordan komme i 
kontakt med barn og unge som sliter. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2010/
hvordan-komme-i-kontakt-med-ungdom-som-s.html?id=622501

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2010): Eksempelsamling Q1167 Veier tilbake til 
skole og jobb – eksempler fra arbeid med ungdom i 8 kommuner og bydeler. http://www.regjeringen.
no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2010/Veier-tilbake-til-skole-og-jobb.html?id=599600 

Barne- og likestillingsdepartementet (2009): Rapport Q1161 B Oppsøkende og utadrettet arbeid over-
for ungdom utenfor opplæring og arbeidsliv. http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barn%20og%20
Ungdom/Rapport%202009%20Opps%C3%B8kende%20og%20utadrettet%20arbeid%20overfor%20
ungdom%20utenfor%20oppl%C3%A6ring%20og%20arbeidsliv.pdf 

Thrana, Anvik, Bliksvær og Handegård, T.L. (2009): Hverdagsliv og drømmer for unge som står uten-
for arbeid og skole. Nordlandsforskning. 
http://nordlandsforskning.no/publikasjoner/rapporter/996-hverdagsliv 

Rasmussen, Dyb, Heldal og Strøm (2010): Samfunnsøkonomiske konsekvenser av 
marginalisering blant ungdom. Vista Analyse. http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/
pressemeldinger/2010/Mykje-a-vinne-pa-at-unge-kjem-tidleg-i-arbeid-.html?id=601843 

Barnevern og ettervern: Hjelpetiltak for 16–22-åringer og levekår for unge voksne. 
Lars B. Kristofersen. NOVA Rapport; 10/2009. http://www.nova.no/asset/3812/1/3812_1.pdf

Forskningskunnskap om ettervern. Elisiv Bakketeig og Elisabeth Backe-Hansen (red.) 
Nova rapport; 17/2008. http://www.nova.no/asset/3586/1/3586_1.pdf

Et flerkulturelt ettervern?: Ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernets ettervern. Hanne Bogen 
og Marjan Nadim. Fafo-rapport; 2009:05. http://www.fafo.no/pub/rapp/20095/20095.pdf
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HuSbanken
http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/ungdom/

http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/ungdom/eksempler-tiltak-for-ungdom/

http://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/ungdom/rapporter-om-ungdom/

http://www.husbanken.no/lan/soke-startlan/

http://www.husbanken.no/lan/laan-skjemaer-og-brosjyrer/

http://www.husbanken.no/bostotte/bostotte_soker/

Den norske bostøtten. Effekter av en reform. Nordvik, Hansen, Koren, Nuland. 
Fafo og Nova rapport 2/11. http://www.nova.no/asset/4524/1/4524_1.pdf

avdir/nav
Tid for samarbeid? Sluttrapport fra Evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID 
– KS. Sintef. http://www.sintef.no/upload/Teknologi_samfunn/6040/Sluttrapport%20Evaluering%20
av%20samarbeidsavtale.pdf

Ingen kan alt, alle kan noe. Erfaring til inspirasjon. Om å gjøre mer av det som fungerer for ungdom 
som trenger nye muligheter i skole og arbeid. Arbeid og psyksik helse, NAV. http://.www.nav.no/Helse/
Arbeid+og+psykisk+helse/Tiltak+og+tilbud/187393.cms
 
Kvalifiseringsprogrammet. http://www.nav.no/Sosiale+tjenester/Kvalifiseringsprogrammet 

uTdanningSdirekToraTeT
Gjennomføring i videregående skole (Ny-GIV): Overgangsprosjektet, oppfølgingsprosjektet, 
gjennomføringsbarometeret. http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html

Bedre læringsmiljø - veiledning og materiell til bruk i skolen. http://www.udir.no/Tema/Laringsmiljo/

”Elevene sitt skolemiljø” – om elevenes rettigheter og skolens ansvar. http://www.udir.no/Brosjyrer/
Elevane-sitt-skulemiljo/ 

På vei mot framtida – men i ulik fart? Sluttrapport fra evaluering av skolens rådgivning. SINTEF.
http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2011/5/Sluttrapport_radgiving.pdf?epslanguage=no
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HeLSedirekToraTeT
“Fra bekymring til handling” IS1742. http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00175/
Fra_bekymring_til_h_175049a.PDF

andre PubLikaSJoner og nyTTige Lenker
Forsknings- og utviklingsprosjektet Ungdom i svevet (2007-2010). www.fylkesmannen.no/hoved.
aspx?m=29659&amid=3517352

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. www.aktivungdom.eu

Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern. http://www.nbbf.no/BUF/rss/Portal.php

Nettressurs for alle som jobber innen barnevernfeltet i Norge. 
http://www.barnevernet.no/Om-barnevernet1/Om-Barnevernetno/Samle-kvalitetssikret-informasjon/
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