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1. Sammendrag
Delprosjektet Boligskole for ungdom, som er en del av Boligsosialt utviklingsprogram (BASIS) 

gjennomførte i juni 2011 en pilot der deler av boligskolekonseptet ble prøvd ut på en gruppe ungdom 

i aldersgruppen 16-25 år. Deltakerne i piloten ble rekruttert fra ulike virksomheter i kommunen som 

yter tjenester til vanskeligstilt ungdom med forskjellig bakgrunn og ståsted.

Boligskolepiloten ble planlagt og iverksatt av medlemmene i prosjektgruppen, og gjennomføringen 

foregikk i samarbeid med ulike interne og eksterne aktører som bidro med faglig innhold. Det ble 

gjennomført tre kurskvelder der følgende moduler var tema:

 Å skaffe bolig

 Hverdagsøkonomi

 Å bo

Det var færre av deltakerne som møtte enn det prosjektgruppen hadde forventet, og bare to av 

rundt 20 påmeldte som gjennomførte hele kurset. Piloten er evaluert av kursholderne og deltakerne, 

og tilbakemeldingene er hovedsakelig positive. Prosjektgruppen anbefaler at boligskolen settes i 

ordinær drift fra 01.01.12, og at ansvaret for planlegging og gjennomføring forankres i 

Boligtjenesten.

2. Bakgrunn og mandat
Blant målgruppene som i første omgang ble definert i det boligsosiale utviklingsprogrammet for 

Drammen kommune var ungdom som mangler støtteapparat og trenger botrening. 

I Boligsosial handlingsplan for Drammen kommune er ett av de foreslåtte virkemidlene at kommunen 
retter tidlig innsats mot ungdom som er i risikosonen for å utvikle problemer som man vet har nær 
sammenheng med bostedsløshet i tidlig voksen alder. Et tiltak som foreslås i denne forbindelse er at 
det etableres et tilbud om Boligskole for unge som er vanskeligstilte på arbeidsmarkedet, og at 
Boligskolen iverksettes fra 1.1.2012.

I den innledende fasen av utviklingsprogrammet ble det etablert et delprosjekt som blant annet fikk 
følgende mandat:

 Prosjektet skal definere begrepet ”Boligskole” for unge mellom 16 og 25 år.

 Prosjektet skal utvikle en plan for etablering av et boligskoletilbud i henhold til denne
definisjonen for unge mellom 16 og 25 år som er bosatt i Drammen, og prøve ut tilbudet for 
et utvalg ungdom. 

 Det skal legges til rette for implementering av boligskole som et ordinært tilbud til ungdom i
målgruppen fra 2012.

Prosjektgruppen skulle videre legge frem tildelingskriterier for tilbud i Boligskole, kartlegge volum, 
utarbeide innhold i Boligskolen og prøve ut dette i et forsøk med Boligskole. Dette arbeidet skulle 
gjøres i samarbeid med et utvalg ungdom i målgruppen.
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3. Organisering
Arbeidet med Boligskolen har vært organisert som et delprosjekt under Boligsosialt 

handlingsprogram.  Ansvaret for planlegging og gjennomføring av piloten er lagt til en prosjektgruppe

bestående av fagpersoner fra ulike virksomheter som arbeider med ungdom og boligspørsmål.

Prosjektgruppen har hatt følgende sammensetning:

 Senter for oppvekst - Betu Kajigi, Anu Kubar, Gudmund Rype, Ranveig van der Meij

 Senter for rusforebygging - Gro H. Fretland, Ronald Pedersen, Harald Schønning-Lykke, 

Anja Tindvik

 NAV - Lene Gleisner, Thor Martinsen

 Omsorgstiltakene - Hilde Klemetsdal Pedersen

 Helsetjenesten - Torild Forslund Martinsen

 Drammen Eiendom KF - Rino Pettersen (tillitsvalgt)

Prosjektlederteamet har bestått av Glenny Jelstad og Mari Rollag. Prosjektet er underlagt 

styringsgruppen for BASIS under Helse- og sosialdirektøren.

4. Utvikling av innholdet i Boligskolen
Prosjektgruppen har i løpet av våren 2011 hatt regelmessige møter der innholdet i boligskolen har 

blitt utformet, og der det har blitt foretatt en del avgrensninger og avklaringer. Begrepet boligskole 

er ikke entydig definert, men det ble lagt til grunn at boligskolen skal være et modulbasert 

opplæringstilbud som skal sette vanskeligstilt ungdom i stand til å skaffe seg egen bolig og klare ulike 

utfordringer i hverdagen knyttet til det å bo. Det ble påpekt at oppfølging i bolig og selve boligskolen 

burde holdes fra hverandre. Boligskolen skal dreie seg om ren kompetansebygging, emner som

sorterer under ren oppfølging hører inn under arbeidet med boligsosial handlingsplan.

Det ble videre forutsatt at deltakere til boligskolepiloten skulle rekrutteres blant ungdom som 

allerede var i kontakt med tjenesteapparatet. Det ble lagt opp til at ca 20 ungdommer skulle være 

med i piloten. For å sikre brukermedvirkning ble det satt ned en referansegruppe der ungdom fra den 

samme målgruppen deltok i planleggingen av boligskolepiloten.

Ut fra de vurderingene som ble gjort av ungdommens kompetansebehov utviklet prosjektgruppen 

følgende moduler som skulle inngå i boligskolen:

 Mens vi venter på bolig

 Å skaffe bolig

 Å bo

 Mat og helse

 Hverdagsøkonomi

 Nettverk og fritid

 Skole og jobb
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Det ble enighet om å prøve ut tre moduler: Å skaffe bolig (modul 2), Å bo (modul 3) og 

Hverdagsøkonomi (modul 5), hver av dem estimert til tre timer. Prosjektgruppen ble inndelt i tre 

arbeidsgrupper som hadde ansvar for planlegging og gjennomføring av hver sin modul. 

5. Gjennomføring og evaluering av piloten
Boligskolepiloten ble gjennomført over tre kurskvelder i juni måned, med ca en ukes intervall og 

tidsramme fra kl 16.00 til kl 19.00. Kurset ble holdt på Union Scene, og det ble servert mat til 

deltakerne før opplæringen startet. Deltakerne ble plassert i en hestesko for å oppnå dialog mellom 

kursdeltakere og de eksterne og interne kursholderne. Alle fikk utdelt en perm der de kunne samle 

utdelt materiale og gjøre egne notater. På slutten av hver kveld ble det delt ut et evalueringsskjema 

som skulle fylles ut og leveres tilbake til kursansvarlige.

Første kurskveld: Å skaffe bolig (modul 2)

Det var åtte deltakere som møtte. Kvelden ble innledet av ekstern kursholder fra Utleiemegleren. 

Det var også lagt opp til en diskusjon knyttet til det å skaffe seg egen bolig. Temaer som ble tatt opp 

var blant annet:

 Hvordan finner jeg fram i boligmarkedet (søke på boligannonser, gå på visning…)? 

 Hvordan sjekke at leiligheten er i orden, se etter skader? 

 Hva er et depositum og hva innebærer en kontrakt? 

 Utleiers forventninger

Evaluering: Deltakerne mente de hadde fått god informasjon, og at atmosfæren var avslappet. Noen 

tilbakemeldinger gikk på at kursholderne virket litt dårlig forberedt, noe som til dels kan ha 

sammenheng med et sykdomsforfall blant arbeidsgruppens medlemmer. 

Andre kurskveld: Hverdagsøkonomi (modul 5)

Tre deltakere møtte. Ekstern kursholder fra Sparebanken øst snakket om kundeforhold i bank, bruk 

av bankkort og kredittkort, lån til kjøp av bolig mv. Andre temaer som ble berørt var blant annet:

 Tjenester og økonomisk rådgivning i NAV

 Hvordan setter jeg opp et enkelt budsjett? 

 Hvordan betaler jeg regninger, og hvilke konsekvenser får inkasso og betalingsanmerkninger?

 Hvordan bruker jeg nettbank, avtalegiro, kort eller kontanter? 

Evaluering: Tilbakemeldingene var overveiende positive; informasjonen var god og nyttig, og 

kursholderne var flinke, med unntak av PC-bruk. Deltakerne kunne også tenkt seg en gjennomgang 

av det å sette opp et budsjett. Tiden var litt knapp sett i forhold til de mange problemstillingene som 

knyttet seg til temaet for kvelden.

Tredje kurskveld: Å bo (modul 3)

Fire deltakere møtte. Brannvesenet innledet om brannsikkerhet, og Drammen Eiendom gikk gjennom 

en del temaer knyttet til det å ta vare på boligen; renhold, vedlikehold og skader. Andre temaer som 

ble diskutert var blant annet:

 Hvordan forholder vi oss til husordensregler, fellesoppgaver og naboer? 

 Hvordan leser jeg av strømmen og passer på energiforbruket? 
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Det var opprinnelig lagt opp til en sekvens der politiet skulle snakke om sikkerhet, uønskede gjester 

mv, men politiet meldte forfall. Kvelden var imidlertid godt fylt opp av det øvrige programmet.

Kurset ble avsluttet med utdeling av kursbevis. Det var bare to deltakere som gjennomførte alle tre 

modulene, og disse fikk et fullverdig kursbevis. To av deltakerne hadde gjennomført to moduler, og 

fikk et eget kursbevis der dette fremgikk. Birgitte Simensen Berg fra rådmannens informasjonsstab 

var til stede og intervjuet og fotograferte de to ungdommene som fullførte boligskolepiloten. Bildet 

og artikkelen ble publisert på kommunens nettsider.

Evaluering: Både brannvesenet og Drammen Eiendom fikk gode tilbakemeldinger på innhold og 

presentasjonsform. Deltakerne mente at kursholderne burde hatt bedre tid til å snakke om hvert 

tema, og det ble for liten tid til diskusjon. Det kom også negative tilbakemeldinger på at 

informasjonsmedarbeideren kom inn midt i kurset og tok ut noen av deltakerne. Dette stykket opp 

programmet på en uheldig måte.

6. Oppsummering og konklusjon
Ut fra de erfaringene som er gjort og tilbakemeldingene som er mottatt, mener prosjektgruppen at 

det er grunnlag for å videreføre ordningen med boligskole i ordinær drift fra 01.01.12. 

Den største utfordringen ved å gjennomføre et slikt tiltak er å få ungdommene til å møte opp og 

gjennomføre kurset. Erfaringene fra piloten viser at det ikke var ideelt å legge tiltaket til juni måned, 

og at det kan ha vært uheldig at kurset gikk på kveldstid over flere uker. Dette gir liten kontinuitet for 

enkelte av deltakerne, og noen faller lett ut. Det er behov for en tett oppfølging av deltakerne, og det 

kan være gunstig å legge opp til en varslingsrutine ved bruk av SMS rett før kursstart. Det er også et 

spørsmål om det kan knyttes sanksjoner til det at man ikke møter opp.
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Tidsramme 

Ved oppstart av den ordinære boligskolen bør kurset etter prosjektgruppens mening legges til dagtid. 

Det kan være en utfordring å få fri fra skole og jobb, men det er allikevel mest hensiktsmessig både 

av hensyn til fremmøte og praktisk avvikling for arrangørens del at boligskolen holdes innenfor 

rammene av ordinær arbeidstid. For ungdom som er i tiltak i regi av NAV vil boligskolen kunne legges 

inn som en del av tiltaket. Prosjektgruppen anbefaler at boligskolen gjennomføres over to hele dager 

der samtlige moduler blir gjennomgått. 

Faglig innhold og metode

Tilbakemeldingene fra deltakerne i piloten på det faglige opplegget har vært overveiende positive. 

Selv om det bare er tre moduler som er prøvd ut, vil det ut fra helheten være ønskelig å videreføre 

alle de planlagte modulene med noen små justeringer. For det første kan modul 1 og 2 med fordel 

slås sammen. Det å vente på bolig vil naturlig kunne ses i sammenheng med det å skaffe bolig, det vil 

si forberedelsesstadiet, både praktisk og mentalt. Modul 5 (Hverdagsøkonomi) viser seg å være svært 

omfattende, og er dessuten ett av de mest sentrale temaene. Vi anbefaler derfor at denne modulen 

utvides og vies en større andel av tidsrammen enn det som ble lagt inn i piloten. 

I forberedelsesfasen ble det lagt til grunn at det skulle ansettes en koordinator for boligskolen. Det 

kan være ønskelig med en person som har det overordnede pedagogiske ansvaret, og som kan sy 

sammen innholdet på en hensiktsmessig måte for deltakerne, legge opp til diskusjon om de ulike 

temaene og komme med innspill til de øvrige kursholderne for å holde en rød tråd i programmet. Det 

er viktig at boligskolen forankres i et felles verdigrunnlag som alle aktører forholder seg lojalt til, og at 

den pedagogisk ansvarlige sørger for at dette blir ivaretatt. Denne personen bør ha gode 

kommunikasjonsevner og erfaring med arbeid blant ungdom. For øvrig anbefales fortsatt bruk av 

eksterne kursholdere i kombinasjon med kommunens egne medarbeidere.

Veien videre

Videre planlegging og drift av boligskolen foreslås lagt til Boligtjenesten. Dette er naturlig sett i 

forhold til de oppgaver denne virksomheten er ment å ivareta. Prosjektgruppen anbefaler at 

boligskolen gjennomføres 2-3 ganger per år. Rekruttering til boligskolen skjer i samarbeid med de 

enkelte virksomhetene som driver med oppfølging av ungdom. Det foreslås videre at noen deltakere 

fra prosjektgruppen tas med i planleggingen av det permanente boligskoletilbudet.


