ÅRSPLAN UNGBO 2017
MÅLGRUPPE
UNGBO er et etterverntiltak for ungdom bosatt i Stavanger kommune i alderen 16-20. I spesielle
tilfelle og etter spesielle kriterier kan oppfølgingen forlenges til ungdommen er 23 år. Alle
ungdommene i UNGBO har vært plassert i institusjon eller fosterhjem, eller har en
hjemmesituasjon som gjør at de ikke kan bli boende der. Barneverntjenesten i Stavanger
kommune er innsøkende instans i alle sakene.
OVERORDNET MÅL:
UNGBO skal etablere ungdommene i egen bolig, og jobber ut fra at en trygg og stabil bosituasjon
er avgjørende for at ungdommene skal kunne få til en god selvstendiggjøring. UNGBO kartlegger
og yter bistand til ungdommene på andre viktige arenaer, som dagtilbud (skole/jobb), fritid og
fysisk/psykisk helse. Samarbeider i enkeltsaker tett med hjelpeapparatet
RAMMER:
I UNGBO er det ved utgangen av 2016 8 stillingshjemler som ungdomskoordinator (sosialkurator),
1 fagleder og 1 avdelingsleder. I tillegg er det ansatt 2 ungdomskoordinatorer, i eget team som
utelukkende skal jobbe med enslige mindreårige flyktninger. Totalt er det 12 stillingshjemler i
UNGBO.
UNGBO disponerer kontorlokaler sentralt i sentrum av Stavanger, med bla. gymsal og kantine vi
bruker i arbeidet med ungdommene. Koordinatorene jobber turnus, og UNGBO har en vakttelefon
ungdommene kan nå oss på til en hver tid.
UNGBO tilbyr ungdommene:
en sosialfaglig utdannet koordinator (barnevernspedagog/sosionom)
veiledning og rådgiving
individuell oppfølging i forhold til den enkelte ungdommens behov
hjelp til etablering i egen leilighet/hybel.
opplæring/trening i det å bo alene
motiveringsarbeid i forhold til dagtilbud, spesielt skole
koordinere og initiere andre hjelpeinstanser ved behov
støttesamtaler
systematisk bruk av handlingsplan og ansvarsgruppe
økonomisk veiledning
aktivitetstilbud inkl. middag en kveld pr.uke (trening og kulturtilbud)

FOKUSOMRÅDE 1
Enslige mindreårige flyktninger
TILTAK
Utvikle en oppfølgingsmodell tilpasset denne gruppen ungdom.
Rekruttere vertsfamilier i samarbeid med barneverntjenesten.
Utvikle en metodehåndbok for vertsfamilie-oppfølging.

FOKUSOMRÅDE 2
Dataverktøy
TILTAK
Finne fram til et dataprogram, som sikrer at journalnotater og klientopplysninger blir lagret
forskriftsmessig.
Velge ut to koordinatorer som kan være piloter i denne nyutviklingen.
Ta i bruk og implementere det nye dataverktøyet i avdelingen.
FOKUSOMRÅDE 3
Ungdommens motorsenter (UMS)
TILTAK
Fortsette å utvikle UMS til å være et dagtilbud for ungdom med behov for voksenstyrt dagtilbud.
Utvikle et metodisk arbeid med denne gruppen ungdom.
Rekrutterer ungdom gjennom formaliserte samarbeidsavtaler med aktuelle instanser (Bv.tj, EmBo,
Johannes læringssenter ol.)
Fortsette arbeidet med å gi enkelt ungdommer et bil- og motororientert fritidstilbud.
Skrive en politisk sak i august 2017.

