UTESEKSJONEN – ÅRSPLAN 2016
MÅLGRUPPE
Uteseksjonen er et frivillig hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år og deres foreldre.

OVERORDNET MÅL
Uteseksjonens overordnede målsetting er tidlig identifisering av negativ utvikling hos ungdom og
tidlig intervensjon.

RAMMER
Uteseksjonen har tretten 100 % stillinger som sosialkuratorer/feltarbeidere,
samt avdelingsleder i 100 % stilling. Stillingene er fordelt på tretten personer i tilsammen tre team.

FOKUSOMRÅDE 1
Uteseksjonen skal være et kjent og tilgjengelig hjelpetilbud for ungdom.

TILTAK






Oppsøkende arbeid blant ungdom i alderen 12 – 25 år i sentrum og i bydelene.
Oppsøkende arbeid på alle byens ungdomskoler, i fritidsklubbene og på Metropolis.
Oppsøkende arbeid på Johannes læringssenter.
Informasjon om Uteseksjonen i alle klasser på 8. trinn og 9. – 10. trinn, inkl Johannes
læringssenter.
Informasjon om Uteseksjonen på skolenes foreldremøter.

FOKUSOMRÅDE 2
Uteseksjonen skal bidra til tidlig identifisering av negativ utvikling hos ungdom og tidlig intervensjon.

TILTAK








Avdekke symptomer på problemutvikling gjennom systematisk oppsøkende arbeid og
observasjoner i ungdomsmiljøer i sentrum og i bydelene. Være spesielt oppmerksom på
risikofaktorer som skulk, tidlig debut på alkohol og tobakk, ungdom på drift, hang-arounds,
kriminalitet, ukritisk bruk av sosiale medier, mobbing, psykisk uhelse og nettverksrelaterte
utfordringer.
Oppsøke enkeltungdom som har behov for hjelp eller støtte, etablere kontakt og motivere til
å ta imot hjelp, gjennom individuell oppfølging, eller tiltak for grupper av ungdom, før
problematikken er for omfattende til at vi kan bidra til å snu en negativ utvikling.
Tilby samtale ved henvendelser raskt, innen 3 dager.
Samarbeide med foresatte, skole, PPT, barnevern, helsesøster, helsestasjonens familiesenter,
ungdomspsykiatrien, TIPS og andre.
Tilby samtale med TIPS til ungdom som er i risiko eller i ferd med å utvikle psykiske lidelser.
Ansatte kan konsultere TIPS ved bekymring for ungdoms psykiske helse.

FOKUSOMRÅDE 3
Uteseksjonen skal være et kjent tilbud for naturlige samarbeidspartnere.

TILTAK






Delta i ulike samarbeidsmøter som SLT koordineringsgruppe, Ta-Hys, Utvida ressursteam og
ulike arbeidsgrupper knyttet til aktuelle tema.
Aktivt informere andre hjelpeinstanser om Uteseksjonens tilbud.
Aktivt informere og samarbeide med Stavangers ungdomsskoler.
Informere om Uteseksjonens tilbud og virke ved barnevernsutdanning og
sosionomutdanning ved UIS.
Være synlig i media.

FOKUSOMRÅDE 4
Uteseksjonen skal ha kunnskap om og innsikt i utviklingstrekk i ungdomsmiljøene, avdekke og
synliggjøre behov for hjelpetiltak og aktivitetstilbud for ungdom.

TILTAK












Systematisk tilstedeværelse og kontaktetablering på ungdomsarenaene.
Koordinering av ungdomsundersøkelsen UngData/ Hørpåmeg.
Oppsøkende arbeid på to videregående skoler for å få bedre oversikt over ungdomsmiljøene.
Fokusgrupper for ungdom på Lunde skole, St. Svithun skole og Smiodden skole.
Prosjekt for minoritetsgutter i sentrum.
Tilby aktiviteter til ungdom i skolens ferier i samarbeid med Fritid og skole i alle bydeler.
Årlig kartlegging av tilgang på rusmidler og priser.
Samarbeid og deltakelse i utvidede ressursteam i alle bydeler og sentrum. (Samordning av
lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)
Jentesnakk grupper for alle jenter på 8. trinn på Gosen ungdomsskole.
Samarbeidsmøter med Natteravnene.
Informasjonsarbeid.

FOKUSOMRÅDE 5
Uteseksjonen skal bidra til at ungdommens foreldre tar i bruk egne ressurser for å skape et trygt og
stimulerende oppvekstmiljø.

TILTAK





Foreldreveiledning og familiesamtaler
Foredrag for foreldre til 9. klasseelever om ungdom og rusbruk. Samarbeidsprosjekt med
ungdomskolene, kommunalt foreldreutvalg og SLT.
Foredrag for foreldre til ungdom i vår målgruppealder.
Mødregruppe for mødre med minoritetsbakgrunn som er foreldre til ungdom. Samarbeid
med bl.a. familierådgivningskontoret.

FOKUSOMRÅDE 6
Uteseksjonen skal sikre god brukermedvirkning.

TILTAK









Ha dialog med ungdommen om hva slags oppfølging de ønsker og la deres ønske være
avgjørende for innhold i kontakten. Evaluere innholdet i kontakten gjennom å etterspørre
ungdommens opplevelse av denne og justere form og innhold etter dette.
Ta hensyn til ungdommens ønsker med hensyn til tid og sted for kontakt.
Tilby samtaler uten avtale, på kort varsel på steder der ungdommen ønsker å treffe oss.
Gi ungdommen innflytelse på når og hvilke instanser de skal formidles videre til.
Informere om adgang til å lese journal og andre dokumenter.
Informere ungdommen i forkant av kontakt med samarbeidspartnere.
Tilby veiledning, rollespill og støtte til ungdom som ikke mestrer møter og kontakt med andre
hjelpeinstanser, eller som opplever at de ikke får den hjelpen de har rett på.

FOKUSOMRÅDE 7
Uteseksjonen skal satse på kontinuerlig kompetanseheving.

TILTAK







Utvikle kartleggingsverktøy for oversikt over ungdomsmiljø og vurdering av riktige tiltak.
Ansatt tar praktisk pedagogisk utdanning.
Treningsgruppe og samlinger for å bygge kompetanse på metoden Motiverende intervju (MI)
Fagdager om ungdoms seksuelle helse, selvmordsfare, oppsøkende som metode, og rus
Gruppeveiledning
Studietur med fokus på teambygging og samarbeid

