UTESEKSJONEN - ÅRSRAPPORT 2015
MÅLGRUPPE
Uteseksjonen er et frivillig hjelpetilbud til ungdom mellom 12 og 25 år og deres foreldre, som bor
eller oppholder seg i Stavanger.

OVERORDNET MÅL
Uteseksjonens overordnede målsetting er tidlig identifisering av negativ utvikling hos ungdom, og
tidlig intervensjon. Gjennom oppsøkende sosialt arbeid skal vi:
-

Avdekke symptomer på problemutvikling gjennom systematisk oppsøkende arbeid og
observasjoner i ungdomsmiljøer i sentrum og i bydelene.
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.
Formidle ungdom til andre hjelpe- og behandlingstilbud.

RAMMER
Uteseksjonen har 13 100 % stillinger som sosialkurator/ oppsøkende ungdomsarbeidere fordelt på to
team, samt avdelingsleder i 100 % stilling.

Avdelingsleder
Kim Nesse
Sentrumsteam
Thomas Gimming Stensland , Ester Pollard Søiland , Mariama Faal (permisjon/sm), Jenny Fidjeland ,
Vibeke Lunde Steinstø (permisjon), Jostein Fossan
Bydelsteam
Vibecke Wagle, Christin Gilje, Cathrine Kjuus Eckhoff, Veronica Tvedt, Charlotte Larsen, Siv Meland,
Livi Frøiland, Siv Selvik

ORGANISERING AV TJENESTEN
Uteseksjonen er organisert under virksomheten Ungdom og Fritid og har lokaler på Nytorget.
Uteseksjonen disponerer kontorer, møterom og samtalerom, samt kjøkken, kantine og gymsal ved
behov. Vi låner i tillegg lokaler av fritid i bydelene og har tilgang på grupperom på ungdomsskolene.

1 UTESEKSJONEN SKAL VÆRE ET KJENT OG TILGJENGELIG HJELPETILBUD FOR UNGDOM
Oppsøkende arbeid
Uteseksjonen har drevet oppsøkende arbeid blant ungdom i sentrumskjernen og i alle bydelene i
Stavanger på dag og kveldstid. Uteseksjonen har også et oppsøkende team ute på fredagskvelder.
Dette har bidrar til mer oversikt over ungdoms bevegelse og aktiviteter i helg, både i sentrum og i
bydelene.

Uteseksjonen har drevet oppsøkende arbeid i friminutter på alle ungdomskolene tilnærmet hver uke.
13 ungdomskoler er besøkt, men noen skoler besøkes sjeldnere pga mangel på kapasitet. Fortsatt
turnover i bydelsteamet har ført til noe ustabilitet i kontakten med noen av skolene og lavere tall på
oppsøkende timer i tillegg til langtidssykemeldinger. Større bruk av aktiviteter som kontaktetablering
videreføres som i 2014. Dette fører til noe nedgang i oppsøkende timer, men vi ser at aktiviteter som
metode er nyttig for både kontaktetablering og gir oss god innsikt i de ulike bydelene.
Type oppsøkende ( jobber
alltid i par)

Antall timer/skoler per uke 2014 (snitt
av 52 uker ikke hensyn til ferier og fri)

Feltarbeid sentrum og bydel

19 timer

18 timer

Skolefelting

5 skoler

4 skoler

Kontakt med ungdom
Type oppsøkende/aktivitet

2015

Antall treff 2014

Antall treff 2015

Feltarbeid sentrum og bydel

16629

17315

Skolefelting

2723

3666

Gruppetilbud

292

424

Ferietilbud

200

274

Det oppsøkende arbeidet er avgjørende for å få oversikt over utvikling og trender i ungdomsmiljøet
og tidlig identifisere risikoungdom. Ved å etablere kontakt med ungdommene på skoler og
fritidsarenaer senkes deres terskel for selv å ta kontakt ved behov. Vi ser i tillegg at vårt tette
samarbeid med fritid i forbindelse med ferieaktiviteter er svært nyttig med tanke på
kontaktetablering og for å gjøre Uteseksjonens tilbud kjent.
Informasjon
Det er gitt informasjon om uteseksjonen i alle klasser på 8. trinn samt til foreldre i 8. klasse, og på 7.,
9. og 10. trinn ved behov. Gjennom kommunens 4-10 informasjonspakke blir det også gitt info fra
uteseksjonen til alle foreldre i 7. klasse og 9. klasse om henholdsvis sårbare overganger og rusmidler.
Andre informasjonsoppdrag og foredrag:
Uteseksjonen driver med utstrakt informasjonsvirksomhet og foredrar om mange ulike tema som
angår foreldre og ungdom. Dette er tema som rus, anabole steroider, ungdomstid, mobbing, psykisk
helse, sosiale medier, seksualitet, nettvett, sårbare overganger m.m.
Vi holder også foredrag for ulike samarbeidspartnere.
I tillegg underviser Uteseksjonen om oppsøkende metode for sosionomstudenter ved Universitet i
Stavanger og om ungdom og rus for helsesøsterutdanninga.
Uteseksjonen brukte i 2014 170 timer på informasjonsarbeid og foredrag.
Uteseksjonen brukte i 2015 181 timer på informasjonsarbeid og foredrag

Kartlegginger
Uteseksjonen har i løpet av 2015 gjennomført to kartlegginger av rusmiljø i Stavanger sentrum.



Vi har sett på Stavangers etablerte rusmiljøs link mot en øst-europeisk gruppe som selger
reseptbelagte rusmidler. Samt deres tilknytning til yngre rusmisbrukere.
I tillegg har vi sett på en gruppering knyttet til Deli de Luca i Klubbgaten.

Ungdomsundersøkelsen «Hør på meg»
Avdelingsleder ved Uteseksjonen har deltatt i, og er med på å koordinere, ungdomsundersøkelsen
som skal gjennomføres i 2016.
Medieomtale/uttalelser
Er lei bråkete ungdom; Rogalands avis, 18.12.15
Sterk uten dop/ Ren sport; Stavanger Aftenblad, 20.12.15
Hospitering og opplæring av andre oppsøkende tjenester/andre instanser og andre kommuner:




Uteseksjonen har hatt hospitering fra Bergen kommune.
Uteseksjonen har hatt besøk av barnevern og sosionom studenter fra UIS.
Uteseksjonen har hatt besøk av elever og lærere fra helsefag utdanninga i Aust-Agder.

Hjemmeside for informasjon og henvendelser.
Uteseksjonen har hjemmeside på www.ungistavanger.no.

2. NEGATIV UTVIKLING HOS UNGDOM SKAL IDENTIFISERES TIDLIG OG MØTES MED TIDLIG
INTERVENSJON
Individuell oppfølging
År
Antall

2014

2015

158

166

Alder på ungdom som har mottatt oppfølging
Alder
-12
13-15
16-18

19-23

23+

Ukjent

Total

2014

1

57

37

41

23

0

158

2015

0

38

50

48

17

13

166

Antall familiesamtaler
År

Antall samtaler

Antall familier

2014

25

5

2015

20

6

Oppfølgingsbehov/årsak:
Sentrumsteamet
Familiekonflikter, Papirløse, UDI/SEIF, Vold, Mobbing. Ta hys oppfølging. Hjelp til NAV om rettigheter
ved graviditet. Rus. Jobbsøknader. Flytte hjemmefra pga konflikt m foreldre. Skole drop-out.
Atferd/på rømmen/skoleskulk. Psykisk helse. Overgrepsproblematikk. Familiearbeid. Støtte mht
økonomi. Veiledning til voksenlivet, regninger, økonomi etc.
Henvisning til andre instanser
Bydelsteamene
Krangling hjemme/familieproblematikk, psykisk syke foreldre, mobbing og ekskludering,
psykisk/fysisk vold i hjemmet, sosial kompetanse, selvtillit, rus, utprøvende atferd, vennekonflikter,
seksuelt krenket /utnyttet, sorg, skulk/fravær/skolevegring, selvmordstanker, selvskading,
rusmisbruk i hjemmet, mobbing, ensomhet, rusproblem, konflikter med lærere på skole, slåssing,
hærverk, flytting, kriser/ overganger i livet.
Bekymringsmelding til barneverntjenesten
År
2009
2010
2011
Antall meldinger

9

7

10

2012

2013

2014

2015

11

7

3

4

2013

2014

2015

7

4

3

2

2012

2013

2014

2015

5

2

6

4

Følge av ungdom/ videreformidling til barneverntjenesten
2012
År
2009
2010
2011
Antall ungdom

10

7

Innhenting av opplysninger til barneverntjenesten
År
2009
2010
2011
Antall uttalelser

10

10

2

3. HA OPPDATERT KUNNSKAP OM OG INNSIKT I UTVIKLINGSTREKK I UNGDOMSMILJØENE.
Gjennom oppsøkende arbeid og systematiske observasjoner i ungdomsmiljøer i sentrum og i
bydelene, har vi avdekket enkeltungdom eller grupper av ungdom som er i risikoutsatte. Denne
kunnskapen bruker vi som grunnlag for planlegging og prioritering av tiltak, både internt og i
samarbeid med andre instanser. Vi blir også bedt om å kommentere trender i ungdomsmiljøet i
media.

4. BIDRA TIL AT FORELDRE TAR I BRUK EGNE RESSURSER FOR Å SKAPE GODE OG STIMULERENDE
OPPVEKSTMILJØ.
Gruppetiltak
Mødregruppe drevet av sentrumsteamet
Målgruppe: Mødre fra ulike kulturer som har barn i tenårene.

Foreldrenettverk.
Hjelp til å starte foreldrenettverk når det foreligger felles bekymring rundt barna og deres
omgangskrets. Vi bidrar, ofte i samarbeid med skolen, med lokaler og tilrettelegger for gode
refleksjoner. Gir innspill ift ruskompetanse, ungdomskunnskap og videre. Hjelper til med oppstart
men trekker oss gradvis ut når gruppen blir selvdrivende.
I 2015 har det blitt gjennomført 8 foreldrenettverk.

5. BIDRA TIL AT UNGDOM TAR I BRUK EGNE RESSURSER FOR Å SKAPE GODE OG STIMULERENDE
OPPVEKSTMILJØ
Gruppetiltak








Jentegruppe Johannes læringssenter
Samtaler om ulike tema ungdom er opptatt av.
Guttegruppe Johannes læringssenter
Samtaler om å være ungdom i Norge.
Jentegruppe sentrum
Samspillsorienterte aktiviteter
Guttegruppe sentrum
Sosial kompetanse og rusmestring
Guttegruppe St. Svithun.
Jente/guttegruppe Smiodden.
Grupper på Gosen

6. AVDEKKE OG SYNLIGGJØRE BEHOV FOR HJELPETILTAK OG AKTIVITETSTILBUD FOR UNGDOM.
Prosjekter
Fem prosjekter med støtte fra Buf-dir:






Ferie i Stavanger
Målet med tiltaket har vært å gi ungdom tilbud om ulike aktiviteter i ferier. Aktivitetene er
gratis og åpne for alle. Aktivitetene gir mulighet for deltakelse og mestring, og inkluderer
ungdom fra ulike nasjonaliteter. Aktivitetene vil kunne forhindre at ungdom uten ferietilbud
oppholder seg uten mening i sentrumsområder. Uteseksjonen får mulighet til å bli kjent med
ungdom som kan ha behov for våre tjenester. Det er søkt om midler til liknende tilbud i 2016.
Aktivitetstilbud for ungdom på Hundvåg
Målet med tilbudet har vært kontaktetablering og bidra til ungdoms deltakelse og
inkludering. Mange av aktiviteter er gjennomført i samarbeid med fritidsklubben på
Hundvåg, og de fleste aktivitetene er lagt til skolens ferier. Tilbudet er markedsført gjennom
kontakt med ungdom, informasjon i klasser og informasjon på skolenes nettside.
Minoritetsgutter i sentrum
Målet med tiltaket har vært å nå gutter i alderen 16-20 år med minoritetsbakgrunn som
oppholder seg i sentrum. Uteseksjonen ønsket å tilby ungdommene meningsfulle aktiviteter





som alternativ til det å oppholde seg i sentrum. Uteseksjonen har erfart at det har tatt til å få
innpass hos ungdommene. Prosjektet har bidratt til at uteseksjonen har fått gode relasjoner
til mange av ungdommene, og kunnet prate åpent med dem om deres valg og alternativer.
Aktivitetstilbud for ungdom i Kvernevik bydel
Målet med tiltaket har vært å gi ungdom positive opplevelser og bidra til deltakelse for
ungdom som i liten grad benytter eksisterende kultur og fritidstilbud. Videre har målet vært
å gi opplevelser til ungdom som ikke har andre ferietilbud. Ungdom fra ulike nasjonaliteter er
integrert i felles arrangementer.
Ungdom i sentrum
Målet med tilbudet er å gi ungdom som oppholder seg mye i sentrum alternative arenaer å
delta på. De vil gjennom tilbudet få stimulert andre interesser og mestringsarenaer utenom
det å være med venner i sentrum. Ungdommene har fått tilbud om 8 ukers sommertilbud,
hvor fokus har vært å bruke sentrumsområder til aktiviteter.

948 ungdommer har i 2015 deltatt i ferie og gruppetilbud i regi av Uteseksjonen.
Deltakelse i andre arrangement i Ungdom og fritid.
Flere av Uteseksjonens ansatte deltar som ledere ved flere av Fiks Ferigge Ferie sine tilbud, herunder
sommerleir på Vier. Dette har bidratt til tettere samarbeid med Fritid.
Andre samarbeidsfora som uteseksjonen deltar i:
 Utvidede ressursteam i alle bydelene og sentrum
 Styringsgruppe for Ta Hys
 Arbeidsutvalg for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak
 Ressursgruppe for tiltak mot bruk av anabole androgene steroider.
 Referansegruppe for Bakgården/ Kyviksmarka.
 Infohus-arbeidsgruppe i forbindelse med radikalisering

7. SIKRE BRUKERMEDVIRKNING.
Brukermedvirkning og myndiggjøring er grunnleggende i det oppsøkende arbeidet. Uteseksjonen
er i dialog med ungdommen om hva slags oppfølging de ønsker og lar deres ønske være
avgjørende for innhold i kontakten. Vi har også tatt hensyn til ungdommens ønsker med hensyn
til tid og sted for kontakt. Vi har tilbudt samtaler ved oppmøte og på kort varsel. Mange av
samtalene foregår ved treff på feltarbeid. Vi har evaluert vårt tilbud ved å etterspørre
ungdommens opplevelse av kontakten med uteseksjonen, og vi har justert form og innhold etter
dette. Ungdommen har hatt stor innflytelse på når og hvilke instanser de skal formidles videre
til. Vi har hatt det som regel å be om samtykke og / eller informere ungdommen i forkant av
kontakt med samarbeidspartnere. Alle ungdommene er gitt adgang til å lese sin journal og andre
dokumenter som angår dem. Vi har hatt rutine på å be om samtykke ved oppretting av journal.
Vi har tilbudt veiledning, rollespill og støtte til ungdom som ikke mestrer møter og kontakt med
andre hjelpeinstanser, eller som opplever ikke å få den hjelpende har rett på. Dette kan bidra til å
myndiggjøre ungdommene. I forbindelse med aktiviteter blir ungdommene bedt om å evaluere
aktivitetene og komme med innspill til forbedringer.

8. AVSLUTNING
Uteseksjonens mål er at ungdom i Stavanger skal få utnyttet sine muligheter. De mange prosjektene
ved Uteseksjonen som startet opp i 2014, og er videreført i 2015, har gitt oss ny kompetanse og nye
virkemidler i arbeidet med ungdom. Gjennom spesifikke kartleggingsmål og ekstra fokus på bydeler
som skiller seg negativt ut i levekårsundersøkelsen har vi truffet godt med våre tiltak.
Tilbakemeldinger fra ungdommer viser at uteseksjonens arbeid utgjør en forskjell for mange.
Årsrapporten viser bredden i våre tiltak og rekkevidden i våre tilbud.

