UNGBO 2016
M ÅLGRUPPE
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.

O VERORDNET 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

R AMMER :
I UNGBO er det 7 100% stillingshjemler som koordinator (sosialkurator), 1 fagleder og en avdelingsleder
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
tilbud om foreldresamtaler
aktivitetstilbud inkl. middag en kveld pr.uke (trening og kulturtilbud)

FOKUSOMRÅDE 1
UNGBO vil fortsette å fokusere på å styrke relevant fagkompetanse og fagutvikling.

TILTAK




Motiverende samtaler (MI)
Videreutvikling av MI som samtalemetode, gjennom hyppige internsamlinger og øvelser.
Fagleder har hovedansvar for dette arbeide. Kursing av fagleder.



Videreutvikle satsingen på EM
- Møte behovet barneverntjenesten har for bistand for denne gruppen.
- Ansette flere ved behov

-



Videreutvikle UNGBOs oppfølgingsmodell overfor denne gruppen.
Utvikle en oppfølgingsmodell, der en bruker bruker gruppeoppfølging i større grad
(veiledning/undervisning, opplevelser mm.)

Kartleggingsverktøy
- Utvikle et kartleggingsskjema om viktige temaer om ungdommene i starten av saken.

FOKUSOMRÅDE 2
Enslige Mindreårige flyktninger
T ILTAK





Ansette 2 koordinatorer i 100% stillinger, og en miljøarbeider i 50 % stilling.
Samarbeid med barneverntjenesten om å rekrutere 10 vertsfamilier.
Framleie 3 treromsleiligheter av Stavanger eiendom
Utvikle en model for oppfølging av denne gruppen ungdommer.

FOKUSOMRÅDE 3
UNGBO skal arbeide systematisk med ungdom med rusproblematikk

T ILTAK




Evaluere og revidere samarbeidsavtalen med K-46 våren 2016.
Videreutvikle samarbeid med K-46 i forhold til denne ungdomsgruppen.
Arbeide videre med interne arbeidsformer i oppfølgingen av denne gruppen, etter endt oppfølging
av K46.

FOKUSOMRÅDE 4
Nye lokaler

TILTAK


Se på nye muligheter for tettere oppfølging av enkeltungdommer i våre lokaler (leksehjelp,
gruppeveiledning mm.)

FOKUSOMRÅDE 5
UNGBO skal være et godt møtested for UNGBO-ungdommene

T ILTAK




UNGBO skal videreføre Møteplass for ungdommene i tiltaket.
Ha hovedfokus på middag og det å skape en trygg og viktig møteplass for våre ungdommer.
En koordinator og miljøarbeider har hovedansvaret for drift og gjennomføring.

FOKUSOMRÅDE 6
Dataprogram
T ILTAK


Finne fram til program, med funksjonalitet og som ivaretar datalagrings -sikkerheten.

FOKUSOMRÅDE 7
UNGBO skal forberede og legge til rette for Ettervernkonferansen 2016

T ILTAK




En arbeidsgruppe (UNGBO og barneverntjenesten), har startet planleggingen av
Ettervernkonferansen 2016 i oktober 2016.
Undertittel 2016 er «Heilt psykt»
Reise på aktuelle konferanser.

