
Venneslabrua 
Piloten Venneslabrua har som hovedmål å utvikle metoder for tidlig innsats, og på den  måten 
 styrke det forebyggende arbeidet og redusere behovet for trygdeytelser til unge mennesker.  
Her beskriver vi arbeidsmetoden for arbeid med ungdom i og utenfor skole som vi har utviklet 
gjennom de tre første årene i Venneslabrua. Dokumentet er utarbeidet av  ungdomsveilederne, 
og vil belyse erfaringer, refleksjoner og valg vi har tatt. Arbeids metoden baserer seg på 
inkluderings kompetanse, og er inspirert av Supported Employment (SE).

Første del omhandler arbeidsmetoden i Venneslabrua, mens andre del belyser prosessen med å 
etablere prosjektet som en del av skolens elevtjeneste. Begge deler er beskrevet fra ungdoms
veiledernes perspektiv, og refleksjonene er gjort ut fra våre erfaringer etter tre år i prosjekt. 



Vårt oppdrag og visjon: 
En større andel av utsatte ungdommer bosatt i Vennesla gjennomfører videre
gående opplæring, og/eller kommer ut i arbeid.

Prosjektet Venneslabrua - fra ungdomstid til arbeidsliv, ble satt i gang som forebyggende 
og tidlig innsats. Det representerer en helhetlig tilnærming til å jobbe med ungdom som 
står i fare for utenforskap, eller allerede har falt ut av studier og arbeidsliv. Bakgrunnen for 
prosjektet er økt fokus på levekårsutfordringer, og en helhetlig og langsiktig satsing for å 
bedre levekår i Agder. 

I 2018 ble prosjektet etablert som et samarbeid mellom Vennesla kommune, NAV Vennesla, 
NAV Vest-Agder, utdanningsavdeling i Vest-Agder fylkeskommune og Universitetet i Agder, 
hvor det er Agder fylkeskommune som er prosjekteier (prosjektbeskrivelse, 2018). Oppstart 
var høsten 2019, da tre ungdomsveiledere ble ansatt ved Vennesla videregående. Fra høs-
ten 2020 har det vært fem veiledere i Venneslabrua.

I 2021 ble prosjektet videreutviklet til å omhandle en styrket elevtjeneste i Agder, hvor 
 Venneslabrua gjennomføres som pilot på Vennesla videregående skole. Arbeidet går inn i 
den helhetlige og langsiktige levekårssatsingen som Agder fylkeskommune har koordine-
ringsansvaret for. Gjennom å rette fokuset mot styrking av elevtjenesten er tanken at hele 
fylket kan dra nytte av erfaringen fra prosjektet, og at ungdommene i Agder på sikt vil få 
et likere tilbud, med bedre samarbeid mellom kommune, fylkeskommune, NAV og andre 
instanser.
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 Del I Arbeidsmetoden i Venneslabrua 
Venneslabrua bygger på Supported Employment, som er 
en metodisk tilnærming for å sikre at mennesker med funk-
sjonsnedsettelse og andre utsatte grupper får tilgang til - 
og opprettholder - betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. 
Metoden bygger i stor grad på empowerment og ”place then 
train”, det vil si at en person med bistandsbehov raskt 
kommer i ordinært arbeid og får opplæring der. Dette  skiller 
seg fra tidligere praksis hvor man først fikk opp læring 
i skjermede omgivelser, før man etter hvert ble klar for 
 ordinært arbeid. I SE-metoden er individuell tilrettelegging 
gjennom samarbeid med arbeidstaker, arbeidsgiver og andre 
 relevante personer sentralt.

Verdigrunnlaget
Verdigrunnlaget i Venneslabrua er basert på verdiene i 
Supported Employment: 

Individrettet tilnærming: Oppfølgingen skal tilpasses hver 
enkelt ungdom og deres behov.  

Verdighet: Oppfølgingen skal gjøres på en måte som sikrer 
ungdommens verdighet i alle prosesser. 

Trygg voksen: Ungdomsveileder skal fremstå som en trygg 
voksen for ungdommen, som kan gi omsorg og forståelse, 
men også setter rammer og gi veiledning. Relasjonsarbeid er 
av stor betydning i vårt arbeid. 

Brukermedvirkning og selvbestemmelse: Hver ungdom skal 
selv være med å sette sine egne mål og strategier. De skal 
være delaktige i avgjørelser som blir tatt og deres stemme 
skal bli hørt. 

Informerte valg: Ungdomsveileder skal hjelpe ungdommen 
til å kunne ta informerte valg ved å innhente nødvendig 
informasjon og opplyse om mulige konsekvenser.

Konfidensialitet: Ungdomsveileder skal være til å stole på og 
skal behandle alle opplysninger om ungdommen i tråd med 
prinsipper for taushetsplikt og dokumentbehandling. 

Fleksibilitet: Oppfølgingen skal tilpasset hver enkelt ungdom 
og det skal være stor grad av fleksibilitet hos ungdomsveile-
der.

Tilgjengelighet: Ungdomsveileder skal gjøre seg tilgjengelig 
for ungdommen og for samarbeidspartnere. Det skal være 
lav terskel for å ta kontakt med en ungdomsveileder.

Håp og nye sjanser: Ungdomsveileder skal bringe håp og 
gi nye sjanser. Selv om et tiltak ikke har fungert tidligere 
betyr ikke det at vi gir opp. Vi har tro på at alle kan få til den 
 endringen de ønsker

Tid: Det er ikke satt begrensinger på hvor lenge en person 
kan få oppfølging. For noen er veien til mål lengre enn for 
andre.  Vi vet også at det tar tid å bygge relasjoner og tillit.

Oppfølgingsprosessen 
I den opprinnelige SE-metodikken er prosessen fremstilt 
som en femtrinnsmodell. Vi velger å se på oppfølgings-
prosessen som en sirkulær prosess med faser som glir inn 
i hverandre. Av de seks fasene som beskrives under, er det 
bare innledende fase, hvor man oppretter kontakt og inngår 
samarbeidsavtale, og avsluttende fase, som alltid følger 
den fastlagte kronologien.  En ungdom kan også være i flere 
 parallelle prosesser samtidig, knyttet til ulike utfordringer 
eller behov: man kan for eksempel være godt etablert på 
skolen, og jobbe med å opprettholde og styrke inkluderingen 
der, samtidig som man er i en kartleggingsfase i forbindelse 
med å søke på sommerjobb. 

Innledende fase
Kontakt og samarbeidsavtale

Avslutning

Kartleggingsfase
Ressurser og 

erfaringer

Finne passende
inkluderingsarena

Samarbeid med 
andre aktører 

om å styrke
inkluderings

arenaene

Oppfølging og
selvstendiggjøring



Sara er 17 år og bor i Vennesla med sin mor, stefar 
og lillebror. Hun har nesten ingen kontakt med far og 
hans familie. Sara går på Vennesla videregående og 
har nettopp begynt på linjen salg, service og reiseliv, 
som er et omvalg etter at hun valgte helsefag i fjor. På 
helsefag hadde hun mye fravær og lite mo tivasjon til 
fagene, hun følte hun hadde valgt helt feil og ville ikke 
jobbe innen helsefag. Til tross for mye fravær klarte 
hun å bestå to fellesfag. På Saras andre år på Vennesla 
videre gående velger hun derfor å begynne på salg, 
service og reiseliv, selv om hun ikke egentlig har tanker 
om at hun vil jobbe med noe innenfor dette heller. Men 
hun vil raskt ut i arbeid.

I kartleggingsfasen snakker vi mye om Saras  tidligere 
 erfaringer med skole og jobb. Hun har egentlig slitt en 
del både sosialt og faglig på ungdomsskolen også. 
Når vi snakker om hennes erfaringer fra  barneskolen, er 
det tydelig at ting endret seg etter at hun i en periode 
opplevde mobbing og utestenging. Selv om det ble 
slutt på mobbingen på ungdomsskolen er det tydelig at 
dette har hatt betydning for hennes senere vennskap, 
og kan være noe av grunnen til at det nå er vanskelig 
for henne å bli kjent med klassen. I samtaler kommer 
det også etter hvert frem at forholdet til stefar er mer 
enn bare kjølig, og ungdomsveileder snakker en del 
med Sara om å få hjelp fra barnevern eller familiesen-
teret. Av arbeidserfaring har Sara kun jobbet på Nille 
i  forbindelse med arbeidsuke på ungdomsskolen, og 
 dette var egentlig ikke en veldig god opplevelse for 
henne. Hun vet lite om hva ulike jobber innebærer, 
og har lav selvtillit på at hun vil mestre det.

Sara: En typisk ungdom i Venneslabrua
For å illustrere hvordan vi jobber i praksis, bruker vi Sara som 
eksempel. Sara er ikke en reell person, men representerer 
mange av de ungdommene vi følger opp, og erfaringene våre 
med oppfølging. Hun følger oss gjennom denne første delen 
av teksten.

Innledende fase: kontakt og samarbeidsavtale  
Når vi får en henvendelse fra lærer, rådgiver, foreldre eller 
ungdommen selv, tar en av ungdomsveilederne kontakt med 
ungdommen og andre relevante aktører for å innhente infor-
masjon og fylle ut en søknad. I første SMS fokuseres det på 
å gi litt informasjon om Venneslabrua og tilby et møte for å 
bli kjent med ungdommen, og fortelle mer om oppfølgingen 
fremover. 

Det første møtet legges gjerne til en nøytral og uformell 
arena hvor ungdommen er trygg. Dette kan være en gåtur, 
på en kafe, i bilen eller på skolen. I denne samtalen fokuserer 
vi på å innhente informasjon som gjør det mulig å avgjøre 
om ungdommen skal tilbys oppfølging eller ikke, og hvorvidt 
 dette er ungdommens eget ønske, samt gi utfyllende infor-
masjon om hva oppfølging i Venneslabrua innebærer. I slut-
ten av møtet fylles det ut en søknad, eller ungdommen tar 
den med hjem for å tenke litt. Søknaden kan også fylles ut av 
ungdommen i samarbeid med rådgiver eller kontaktlærer. 

Dersom søknaden er fra en elev på videregående eller 
OT-ungdom, blir den vurdert av inntaksteamet på  Vennesla 
videregående skole. Teamet består av koordinator for 
 Venneslabrua, avdelingsleder for elevtjenesten på skolen og 

den aktuelle rådgiveren. Er søknaden fra en ungdomsskole-
elev, vurderes den av ungdomsveilederne i fellesskap på våre 
faste fagmøter. Søknadene behandles fortløpende, og ung-
dommen skal få raskt svar. Dersom søknaden blir innvilget, 
fordeles ungdommen til en av ungdomsveilederne. Ungdoms-
veilederen som har fått saken tildelt, tar deretter kontakt for å 
avtale et første treff med ungdommen. Dette kan gjøres ved 
SMS eller ungdomsveileder kan komme i et ansvarsgruppe-
møte.  Denne første perioden er viktig for å bygge relasjon og 
tillit og for at ungdommen skal forstå vår rolle. 

Kartleggingsfase: ressurser og erfaringer  
Vi bruker mye tid på å kartlegge ungdommens mål,  erfaringer, 
ressurser og utfordringer. I denne fasen utarbeider vi en 
handlingsplan sammen med ungdommen, som vi bruker 
gjennom hele oppfølgingen. I arbeidet med handlingsplanen 
er brukermedvirkning og selvbestemmelse viktig. Målene og 
strategiene som legges frem skal være ungdommens genuine 
ønske. Vår jobb er å hjelpe dem til å konkretisere og finne frem 
til egne mål. Dette er en prosess som hele tiden utvikles, og 
dermed endres også handlingsplanen underveis. 

Kartleggingen handler om skole eller jobb, men også om andre 
faktorer i ungdommenes liv, som kan påvirke og styre hvordan 
de har det. Hva gjør de på fritiden? Hvordan er familiesitua-
sjonen? Har personen noen gode  venner? Forhold til rus og 
alkohol? Klassemiljø? Erfaringer med støtte apparat og hjelpe-
instanser? – Dette er ting som kan være relevant å vite om, 
og kanskje også områder vi skal jobbe videre med. Vi bruker 
denne fasen til å danne oss et godt bilde av utfordringen og 
ungdommens styrker for at vi best mulig kan gi dem den 
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For Sara er det flere inkluderingsarenaer som er 
 aktuelle å jobbe med. Det er viktig at hun føler seg 
mer inkludert i klassen og i skolemiljøet. I tillegg har 
hun lyst til å arbeide med inkluderingsarenaen jobb. 
Sara har en dag i uken hvor hun har en del fri timer 
fordi hun har bestått noen fag tidligere. Sara og 
ungdomsveileder blir enige om at det vil være fint for 
Sara å bruke denne tiden på å teste ut ulike jobber. 
Vi lager en plan der hun skal hospitere en måned 
på én jobb, før hun neste måned prøver en ny jobb. 
Tanken med dette er at Sara skal få mer innsikt i hva 
ulike jobber går ut på, få mer erfaring hun kan sette 
på CV og kanskje viktigst av alt; gi henne mestring 
og erfaring. 

hjelpen de trenger. Det handler også om å bli kjent med ung-
dommen og skape trygghet og tillit. Ved å få en god oversikt 
over elevens liv og tidligere erfaringer, er det lettere for oss å 
veilede i prosessen med å sette mål og finne gode strategier 
som passer for den enkelte.   

Finne passende inkluderingsarenaer 
I tråd med SE tror vi at inkludering og det å være en del av et 
fellesskap, er grunnleggende for alle mennesker og at dette 
er avgjørende for at ungdommene skal lykkes. Når en har gjort 
en god kartlegging, begynner jobben med å finne passende 
inkluderingsarenaer. Eksempler på inkluderingsarenaer er 
skole, jobb eller praksis, fritidsaktivitet, familien, venner eller 
frivillighet. For at vi som ungdomsveiledere skal kunne hjelpe 
med å finne passende inkluderingsarenaer, kreves det at vi 
har god oversikt over tilbud som finnes og tett kontakt med 
aktuelle aktører. Vi jobber kontinuerlig med å holde oss opp-
daterte på tilbudene som finnes i kommunen, og på å sikre 
gode samarbeid.  

En av de viktigste inkluderingsarenaene for ungdom er 
skolen. De bruker store deler av dagen sin på skolen og 
siden alle har rett på skoleplass, er dette en inkluderings-
arena med enormt potensiale. Å hjelpe ungdommene til å 
føle seg inkludert på skolen er en viktig del av jobben som 
ungdomsvei leder. Måter vi jobber med dette kan for eksempel 
være å  styrke forholdet og kommunikasjonen mellom elev og 
lærer ved å hjelpe ungdommen til å tørre å dele mer om sin 
situasjon og sine følelser. Et annet eksempel er å jobbe med 
å tørre å gå til kantinen og sette seg på et bord med klasse-
kamerater. I starten er det kanskje en trygghet om ungdoms-
veileder er i nærheten og etter hvert jobber vi med strategier 
for at hen skal være selvstendig. 

Ungdomsveiledere kan tilby utvidet karriereveiledning til sine 
ungdommer. Både når de skal velge linje på videregående 
og når de eventuelt skal velge lærebedrift eller utplassering, 
kan ungdomsveilederne hjelpe ungdommen med å ta bedre 
informerte valg. Vi tar de med på skolebesøk og hospiterin-
ger for at de selv skal få en større forståelse og følelse av 
hva valget innebærer. Et eksempel er en ungdom som ønsket 
fagbrev i dyrefaget. Sammen besøkte vi en skole som tilbyr 
naturbruk og det ble tydelig for eleven at hun ikke ville trives 
på denne linjen da det innebar mye tid ute i skogen med 
skogbruk, traktor, jakt og fiske. Hun endret mening når hun 
fikk se mer av hva linjen faktisk innebærer og at det ikke var 
mulig å kun være med dyrene.  

Vi jobber også med andre inkluderingsarenaer, som fritids-
aktiviteter, utplasseringer og deltids- og sommerjobber. En 
måte vi jobber med fritid på, er å koble på Moonlight som er 
en fritidsklubb i Vennesla. De kan hjelpe med å finne grupper 

som passer ungdommens ønske. Dersom ungdommen er 
ensom eller ønsker nye venner, er det ikke ungdomsveileder 
som skal fylle denne rollen, men vi hjelper ungdommen med 
å finne arenaer der det er lettere å bli kjent med andre som 
har like interesser. 
 
Dersom en ungdom ønsker en form for praksis, tar vi kontakt 
med aktuell YFF-koordinator på skolen slik at vi som skole 
er samlet i formidling av elever til arbeidsplasser. Ungdoms-
veileder kan selv ta kontakt med aktuell arbeidsgiver, eller 
det kan gjøres via YFF-koordinator om det er mer aktuelt. 
Vi har alltid dialog med YFF-koordinator for å passe på at 
ikke vi ødelegger for hverandre, eller kjemper om de samme 
plassene. Skolens samarbeid med arbeidsplasser er viktig, og 
vi ønsker å være med å styrke dette.  

Samarbeid på inkluderingsarenaer   
Samarbeid med aktører rundt oss er avgjørende for å kunne 
finne gode løsninger for den enkelte og for at vi skal hjelpe 
ungdommen. Senere i dokumentet er det beskrevet rutiner 
for samarbeid på videregående og på ungdomsskolene.   
Venneslabrua er et tilbud som skal komme i tillegg til andre 
tjenester, og ikke være en erstatning. Det er viktig for oss at 
andre aktører ikke avslutter sin oppfølging fordi ungdommen 
har kontakt med oss, men at vi heller etablerer et godt sam-
arbeid for at vi kan dra i samme retning. Dersom ungdom-
men for eksempel går til samtaler hos ABUP kan det være 
fordelaktig at ungdomsveileder og behandler samarbeider. 
Dersom ungdommen og behandler jobber med angstproble-
matikk, kan ungdomsveileder bidra i eksponeringsterapien 
dersom det er etablert et godt samarbeid. Ungdomsveileder 
skal ikke overta behandlingen.  

Dersom det i samtaler med ungdomsveileder kommer frem at 
ungdommen opplever utfordringer hjemme, skal ungdoms-
veileder gå i dialog med barnevern eller familiesenter slik at 
de kan hjelpe familien, samtidig som ungdomsveileder kan 
være en støtte for ungdommen i prosessen.  

I 2021 etablerte Venneslabrua en samarbeidsavtale med 
NAV Midt-Agder hvor begge forplikter seg til å samarbeide 
for å få til gode løsninger for ungdommer bosatt i Vennesla 
kommune. Gjennom fleksible løsninger, rask saksbehandling, 
tett dialog og godt samarbeid, ønsker Venneslabrua og NAV 
Midt-Agder å nå våre felles mål om å bidra til at ungdommer 
i Vennesla fullfører sin utdanning, kommer ut i arbeid og blir 
økonomisk selvhjulpne.  

Oppfølging og selvstendiggjøring 
Når ungdommen er i gang på den aktuelle inkluderingsarenaen 
jobber ungdomsveileder med å gi støtte og veiledning når det 
trengs, men også med å gradvis gjøre ungdommen mer selv-



I oppfølgingen av Sara er det flere viktige samarbeid. 
Ungdomsvei leder har tett kontakt med kontaktlærer og 
aktuelle faglærere. Vi har mye kontakt i forkant av viktige 
prøver for å hjelpe å motivere Sara til å øve og jobbe 
med oppgavene. Ungdomsveileder har også tett kon-
takt med arbeidsgiver på hospiteringsplassen, og med 
YFF- koordinator. I dette samarbeidet er det fokus på 
å styrke forholdet, forståelsen og samarbeidet mellom 
Sara og arbeidsgiver. Dette gjør vi ved å skape rom for 
gode  dialoger mellom dem, og styrke Sara i troen på at 
det nytter å si i fra eller spørre. Sara er avventende til 
tilbudet om å involvere barnevern eller familiesenteret, 
men ønsker gjerne hjelp med sin egen psykiske helse. 
Utfordringen her er at Sara faller mellom stoler i det 
ordinære tilbudet. Hun begynner å bli for gammel til at 
ABUP vil ta henne inn, mens hun er for ung til å få hjelp 
av det kommunale tilbudet for psykisk helse, ”Hjørnet”. 
Ungdoms veileder jobber derfor med å pushe på fast-
legen til å finne og søke på passende tilbud for henne. 

stendig. I prosessen med å gjøre ungdommen mer selvsten-
dig handler det om å finne en balanse mellom å tilby støtte 
og hjelp, men også la ungdommen gjøre egne erfaringer og 
prøve seg frem. 
I denne fasen kan det noen ganger oppleves som at man går 
mye frem og tilbake, men det er viktig at ungdomsveilederen 
gir ungdommen rom til å lære av feil også. Vi må tørre å gi 
slipp slik at de kan ta mer ansvar for seg selv. Samtidig kan 
noen trenge at vi ikke slipper dem for tidlig.  
 
Avslutninger 
Det er ulikt hvor lang oppfølging vi gir hver av  ungdommene, 
og det er også ulikt hva som er grunnen til at de  avsluttes. 
Gjennomsnittlig oppfølgingstid er elleve måneder. Det er 
imidlertid store sprik hvor korteste oppfølging er på et par 
måneder, mens den lengste har vart i over to og et halvt år. 
Det er ingen tids begrensning i oppfølgingen, og ungdomsvei-
leder har mulighet til å følge ungdommen helt i mål i ordinært 
arbeid eller videre studier når det er behov for det. Noen 
avsluttes fordi de begynner på en annen skole, noen avslutter 
fordi de er blitt for gamle, noen er overført til andre tiltak som 
for eksempel oppfølging fra NAV, noen ønsker eller trenger 
ikke lenger oppfølging, og noen har nådd målet sitt, er ferdig 
på skolen og begynner kanskje å jobbe eller studere videre.  

Vi ønsker alltid å sikre gode overganger når vi avslutter 
oppfølging av en ungdom, enten det er til jobb, videre 
 utdanning, oppfølging fra NAV, annen skole eller i andre 
tiltak. Før avslutning jobber vi med å koble på nødvendige 
personer og se til at de skaper relasjoner, og får nødvendig 
hjelp. Prinsippet som kanskje er aller sterkest i Venneslabrua, 
er at opp følgingen skal være selvbestemt. Vi jobber hele 
tiden med å forsikre oss om at det er ungdommen selv som 
ønsker oppfølging, og ikke kun foreldre eller lærere som er 
bekymret. Dette vil si at ungdommen når som helst kan velge 
å  avslutte oppfølgingen selv. Ved slike tilfeller er det ikke 
alltid vi får mulighet til å følge i overganger eller se til at de 
får hjelp fra andre ved behov. Noen ungdommer kan derfor 
avsluttes uten at vi vet hva de avsluttes til.  

Om ulike inkluderingsarenaer
I SE-metodikken tenker en på arbeidsplassen som en inklu-
deringsarena. For elever er skolen kanskje en av de viktigste 
inkluderingsarenaene, og et sted hvor ungdommen bruker 
mye av sin tid. I Venneslabrua legger vi stor vekt på skolen, i 
tillegg til arbeidsplasser, som inkluderingsarena. Vi er også 
opptatt av betydningen av fritid og idrett, familie og venner. 
Vi jobber med inkludering på alle områder av livet, og hjelper 

Sara synes det er veldig vanskelig å være åpen om 
sine utfordringer med andre, og  sliter derfor med å 
få den forståelsen og tilrette leggingen hun trenger 
på arbeidsplassen og på skolen. Tidlig i  prosessen 
har ungdomsveileder og Sara et møte med en 
arbeidsgiver, hvor ungdomsveileder  forteller om 
situasjonen etter ønske fra Sara. Ved  neste møte 
forteller hun selv, men ungdomsveileder er med som 
støtte og kan fylle inn  eller overta ved behov. Neste 
gang kjører ungdomsveileder Sara til avtalen og de 
snakker sammen før og etter samtalen, men hun går 
selv inn og forteller. 
På denne måten får Sara erfaring med å  fortelle om 
sine  utfordringer på en måte som føles trygg. Slike 
erfaringer vil også kunne overføres til andre arenaer 
som Sara etter hvert føler seg tryggere på å ta opp 
ting som er viktig for henne.  
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Sara ønsker oppfølging begge årene hun går på Salg 
og service, og hun vil også gjerne ha oppfølging når 
hun begynner som lærling. I løpet av lærlingtiden 
ser ungdomsveileder at hun har mindre og mindre 
behov for treff. Hun har en sjef som forstår, og de får 
etter hvert god kontakt, og Sara føler seg trygg på å 
dialogen direkte med arbeidsgiver, og har ikke lenger 
behov for hjelp av ungdomsveileder. Sara, ungdoms-
veileder og arbeidsgiver blir enige om at oppfølgin-
gen nå avsluttes, men at de tar kontakt dersom det 
igjen skulle oppstå et behov.

ungdommene til å se nye muligheter dersom de opplever lite 
inkludering. For noen kan dette handle om å begynne med 
en idrett eller med å spille et instrument, for andre kan det 
kanskje være å game sammen med andre gutter i klassen 
for å bli en større del av klassemiljøet og bygge vennskap. 
Vi legger arbeidet med å finne disse inkluderingsarenaene 
inn i handlingsplanen, og støtter ungdommene i prosessen 
med å bli inkludert. Dette handler kanskje om at vi sammen 
har en samtale med treneren, eller at vi blir enige om ting 
ungdommen kan prøve for å selv ta initiativ. Vi tror at  dersom 
ungdommen kjenner seg inkludert og som en del av et 
felles skap, vil dette være med å skape mer motivasjon, trivsel 
og trygghet også i skolesituasjoner 

Fleksibilitet og tilgjengelighet
Hyppigheten av møter 
Hvor ofte vi treffer hver ungdom varierer etter behov, fra tre 
ganger i uka til hver tredje uke. I snitt møter en ungdomsvei-
leder hver ungdom en gang i uka. Ungdomsveileder vurderer 
i samråd med ungdommen selv hvor ofte vi skal møtes. I de 
første fasene har vi ofte tett kontakt, mens i “oppfølging og 
selvstendiggjøringsfasen” vil kontakten gradvis være sjeld-
nere.  

Noen ganger må vi prioritere på grunn av tidskapasitet. I slike 
tilfeller vil vi først møte ungdommer som har akutte behov, 
eller hvor det er en situasjon som krever tett oppfølging. Dette 
kan være en ungdom som risikerer å miste lærlingplassen sin, 
en ungdom som har hatt en periode med mye fravær, eller 
hvor psyken er i ferd med å forverres. Noen ganger må vi 
også vurdere om dette handler om ungdommens behov, 
eller om det er ungdomsveilederen som har behov for å 
 møtes ofte. Dette er en balansegang som kan være vanske-
lig, og er noe vi veiledere ofte drøfter med hverandre.   
 
Tilgjengelighet  
Alle ungdomsveiledere følger opp sine ungdommer tett og 
har telefonkontakt med dem også etter normal arbeidstid. 
Det at ungdommene vet at de har en de kan stille spørsmål 
til eller snakke med dersom det dukker opp noe på  kvelden, 
bidrar sterkt til at de fullfører. De får en mulighet til å lufte 
problemene med en gang slik at de ikke vokser seg  store 
over natten. Veldig ofte holder det imidlertid med en mel-
ding om at dette kan vi finne ut av sammen i morgen tidlig, 
eller et «lykke til på prøven» eller «god morgen, kom du deg 
fint til skolen?». Noen har også lettere for å åpne seg på 
SMS, som er en kanal de er trygge på og som gjør at de kan 
fortelle uten å sitte ansikt til ansikt med noen. For ungdoms-
vei lederne er denne tilgjengeligheten en måte å roe ned 
 situasjoner og forhindre negativ utvikling.

Tilgjengeligheten er ikke bare viktig for ungdommen selv, men 
også for lærere, rådgivere og samarbeidspartnere. Vi skal 
være tilgjengelige for rådgivning og for raske avklaringer. Om 

en lærer opplever at en av våre ungdommer har en vond dag, 
er det fint å kunne ta tak i dette med en gang, ved at lærer 
informerer ungdomsveileder. 

Denne måten å jobbe på kan gjøre arbeidet enklere, men 
innebærer også at det er vanskeligere å legge vekk jobben på 
fritiden. Som kompensasjon for at vi er tilgjengelige på telefon, 
får vi en time avspasering per arbeidsdag.
 
Ulike møtepunkter med ungdommene 
Når vi spør ungdom om hva de liker med Venneslabrua,  svarer 
de ofte at de kan snakke på andre arenaer enn de vanlige. 
Mange har hatt ulike typer oppfølging tidligere, og de forteller 
at de ikke føler seg like komfortable med å snakke på  kontor. 
Vi har ofte samtaler i bil, på en gåtur eller på kafé. Det er flere 
grunner til at vi velger å gjøre dette: Det gir ungdommen valg-
muligheter slik at de selv kan velge et sted de føler seg trygge. 
I tillegg er en samtale med ungdomsveilederen et lite puste-
rom i hverdagen for mange, og det å komme seg ut av skolen 
verdsettes. Flere forteller at det er disse små kafebesøkene 
med en hyggelig prat, eller en dyp samtale i bilen, som gjør at 
de holder ut skolehverdagen. Ved å tilby litt mer enn en vanlig 
samtale på kontoret skaper vi tillit og gir dem en følelse av å 
være verdsatt. 

Mange ungdommer har dårlige rutiner når det kommer til 
frokost og lunsj. Gode matvaner er viktig for ungdom i vekst, 
og for å ha energi gjennom skoledagen. Noen elever har 
utfordringer med sosial angst, eller synes det er vanskelig 
å være omringet av folk de ikke kjenner. Det å spise på et 
offentlig sted sammen med veileder har normalisert enkelte 
ungdommers forhold til mat eller til det å spise ute blant folk. 
Kafébesøk er også en måte å eksponeres og trenes på sosiale 
ferdigheter. Å møtes på kontoret er imidlertid veldig fint for 
samtaler av mer praktisk art, dersom vi har korte treff eller om 
vi trenger å bruke PC.  

Tidlig i prosjektet var det tenkt at det skulle etableres en 
”base” utenfor skolen, slik at man kunne møte behovet til 
ungdommer som ikke ville være i skolebygget. Her skulle det 
også være muligheter for felles undervisning og kurs ved 
behov. En base ble etablert første året i prosjektet, men den 
ble lite brukt da ungdomsveilederne så lite behov for den hos 
ungdommen. Lokalet som opprinnelig ble valgt var heller ikke 
egnet for det formålet det var tiltenkt. 

Fordeler og ulemper med definert metodikk 
Selv om vi har vært veldig enige om verdier og fokus på hver 
enkelt ungdom, har det til tider vært diskusjoner rundt hvor 
sterkt fokuset på SE som metode skal være. Uenigheten har 
omhandlet hvorvidt ungdomsveilederne ser metoden som 
dekkende og passende for det arbeidet som gjøres. Enkelte 
har ønsket å heller fokusere på inkluderingskompetanse, da 
dette dekker mye av vårt arbeid og fokus. Samtidig argumen-



teres det med at inkluderingskompetanse er mer åpent enn 
en definert metode som supported employment. Andre ser SE 
som en langt mer fleksibel og åpen metode som kan formes 
etter vårt bruk. 

Det å arbeide etter en etablert metode kan gjøre noe med 
andres oppfatning av vår faglighet. SE er en anerkjent  metode 
som for mange viser profesjonalitet og målrettethet.  Men 
man kan også argumentere for at et for sterkt fokus på meto-
de setter begrensinger på oppfølgingen som gis til hver enkelt 
ungdom. Kanskje er det ikke valg av metode som er av største 
betydningen, men nettopp det at man sammen er enige om 
hvordan man gjør arbeidet og hva det skal inneholde. Kanskje 
er det også arbeid med å få gode relasjoner som bidrar ster-
kest til at vi klarer å gjøre en forskjell for ungdommen. 

En del ungdommer forteller at de i hjelpeapparatet ofte møter 
lange og tungvinte skjemaer, som oppleves som meningsløse. 
Det har vært viktig for oss at ikke ungdom skal møte for mye 
av dette hos oss. Vi er derfor opptatt av hvordan vi legger frem 
blant annet handlingsplan som verktøy for ungdommene. Vi 
forsøker å tilpasse oss til den enkelte når vi sammen utarbei-
der handlingsplan, med fokus på deres ønsker og behov. Noen 
ganger har det vært mer hensiktsmessig å gjennomgå mål og 
strategier muntlig. Det er viktig med systemer og gode rutiner, 
men er dette viktigst for oss eller for ungdommen? Dette er 
veldig individuelt, og derfor er det viktig at oppfølgingen er 
tilpasset hver enkelt. 

Noen betraktninger omkring ungdom som  
målgruppe ved SE 
Dersom en skal tenke SE eller inkluderingskompetanse i arbeid 
med ungdom, er det noen vesentlige forskjeller som skiller vår 
målgruppe fra voksne arbeidssøkere: 

Ungdom er i utvikling og har enda ikke funnet ut hva de inter-
esserer seg for, hva de er gode på eller hva de ønsker å jobbe 
med. Dette er en modningsprosess man gjerne bruker lang 

tid på i ungdomsårene.  Hvilken linje ungdommen kommer 
inn på er heller ikke kun avhengig av deres interesser og 
valg. Karaktersnitt har stor betydning, og man kan ende 
med å ta yrkesvalg man egentlig ikke ønsker fordi en ikke er 
kvalifisert for sitt førstevalg.  

Graden av selvbestemmelse og autonomi er også forskjel-
lig. De aller fleste ungdommer bor hjemme hos foreldre 
eller  andre omsorgspersoner. Når de bor hjemme, har også 
for eldrene en del påvirkning og kan sette grenser for sine 
ungdommer. Familiens økonomi og foreldrenes erfaringer 
kan ha stor påvirkning på valgene ungdommen gjør. Mange 
er også avhengige av foreldre for transport og er ikke like 
mobile for en praksisplass litt utenfor sentrum eller for 
skole i en annen by. Som ungdomsveileder er det viktig at vi 
kartlegger hvor stor grad av autonomi ungdommen har og 
hva som kan være mulige hinder. Dette er også en viktig del 
av å se hele mennesket fra et holistisk perspektiv.    

Noen barn kan ha en vond hjemmesituasjon, men er 
 avhengige av andre for å gjøre noe med dette. Det samme 
gjelder om de er i en økonomisk vanskelig situasjon eller i 
en mobbesituasjon på skolen. Som voksne har vi mulighet 
for sykemelding, permisjon eller til og med å si opp jobben. 
Den samme muligheten har ikke ungdom når de går på sko-
le. Ved psykisk sykdom som går kraftig utover muligheten 
til å møte på jobb og yte og prestere, kan det for en voksen 
være aktuelt med en sykemelding. Dersom en ungdoms-
skoleelev opplever det samme, vil dette kunne gå utover 
karakterer og føre til høyt fravær, og kunne påvirke senere 
muligheter for skole og karriereutvikling. 

På den andre siden, kan vi se at målgruppa vår har noen 
fordeler også: Skolen er en naturlig inkluderingsarena, fordi 
alle ungdommer har rett til å gå på skole. I Norge har man 
rett på skoleplass selv ved store faglige, sosiale eller psy-
kiske utfordringer. 
 



Del II Organisering og forankring 
Venneslabrua er i dag organisert som en del av skolens elev-
tjeneste. Arbeidet med å etablere en enhetlig elev tjeneste  
på Vennesla videregående skole har pågått parallelt med 
prosjektet Venneslabrua. Elevtjenesten ved Vennesla videre-
gående skole består i dag av to rådgivere, to helse sykepleiere 
(til sammen 100% stilling ved skolen) og fem ungdomsvei-
ledere i 100% stilling, samt en bibliotekar. Skolens OT-ansvar 
ligger delt mellom de to rådgiverne. Skolen har en dedikert 
avdelingsleder for elevtjenesten, som er ungdomsvei-
ledernes nærmeste leder. Selv om kommunen finansierer 
en av stillingene, er alle ungdomsveilederne ansatt i fylkes-
kommunen. Dette ser vi som en stor styrke og viser hvordan 
samarbeidet mellom kommune og fylkeskommune kan gjøre 
organiseringen enklere. Felles ledelse, like lønnsbetingelser 
og arbeidskontrakt med like vilkår oppleves som ryddig og 
oversiktlig å forholde seg til. 

Samhandling på skolen 
Vi har etablert gode samarbeidsrutiner i løpet av prosjekt-
perioden. Ungdomsveilederne deltar på personalmøter slik at 
vi kan være oppdatert på det som skjer på skolen. Blant annet 
har vi jobbet for å få et tettere samarbeid med kontaktlærere 
og faglærere.  På Vennesla videregående skole deltar vi på 
møter i klasseteam, der alle lærere i en klasse samles hver 
3. uke for å gjennomgå hver enkelt elev og deres fremgang 
og utfordringer. I disse møtene får vi mulighet til å høre mer 
om hvordan våre ungdommer gjør det i de ulike fagene. Det 
gir oss også en mulighet for oss å dele mer om ungdommen, 
slik at vi sikrer at alle lærerne er informert om viktige opplys-
ninger, og vi får en mer helhetlig forståelse av situasjonen.  

Elevtjenesten har også egne faste møter hver 4. uke. Her 
diskuteres enkeltsaker, det kan diskuteres mulige kandi-
dater for Venneslabrua, og det åpner for at vi skal få til bedre 
og mer helhetlige tilbud for ungdommene på skolen. Elev-
tjenestens har også som oppgave å bedre det sosiale miljøet 
generelt på skolen.  

Dialog om fravær 
Det å minske fraværet er en av de sentrale oppgavene til 
ungdomsveilederne i Venneslabrua. At eleven har fravær kan 
blant annet bidra til kunnskapshull, og utfordringer med å 
henge med både faglig og sosialt på det som skjer i  klassen. 
Ungdomsveilederne jobber i all hovedsak på dagtid, når 
 eleven har undervisning, noe som kan by på utfordringer når 
det gjelder å finne tid til å møtes utenom undervisningen. 

Så langt det lar seg gjøre tar vi elever ut for samtale når 
de allerede har fritimer eller huller i timeplanen, men noen 

ganger er det ikke mulig. Det vil derfor være slik at vi må 
ta ungdommer ut av noen undervisningstimer for å kunne 
gjennomføre oppfølging og samtaler. Dette er naturligvis 
et dilemma for oss. Vi har tett samarbeid med lærerne om 
dette, og forsøker å variere hvilke timer de tas ut av, slik at de 
ikke går glipp av for mye undervisning i ett enkelt fag. Vi har 
også erfart mange ganger, at det er nettopp denne pausen 
fra undervisning mange trenger for å klare å gjennomføre 
en hel skoledag. Eleven får fravær fra en undervisningstime, 
men vi unngår skulk og enda større andel timefravær. 

For å få aksept fra faglærer for å ta elever ut av undervis-
ning, har vi erfart at det er helt sentralt at de forstår vår rolle, 
hva vi skal bidra med og hva oppfølgingen innebærer. Vi er 
opptatt av å kommunisere godt med lærer om hva vi jobber 
med sammen med ungdommen, og vi bruker tiltakskort for å 
dokumentere vårt arbeid. Vår forståelse av lærerrollen er også 
sentral. Det å ha kjennskap til hvordan undervisningen er lagt 
opp, hvordan det gjennomføres faglige vurderinger med mer, 
er svært viktig for å ha en gjensidig respekt og forståelse for 
hverandres oppgaver og ansvarsområder.
 
Uformelt samarbeid 
I tillegg til disse formelle møtepunktene er den aller viktigste 
samarbeidsplattformen mer uformell. Det at vi er lokalisert 
på skolen gjør at vi møter lærere i gangene og i lunsjen, og 
kan diskutere saker fortløpende. Det er lav terskel for å banke 
på dører eller møtes raskt. Om en elev vi følger opp ikke har 
møtt på skolen, mangler en vurdering eller har en dårlig dag, 
kan vi raskt få beskjed av lærer slik at vi kan kontakte eleven.  

Samarbeid med ungdomskolen 
Ungdomsveilederne har også ansvar for å følge opp  elever 
i 10. klasse på ungdomsskolene i Vennesla kommune. To 
ungdomsveiledere har ansvar for oppfølging av elever ved 
Skarpengland skole, og tre har oppfølging ved Vennesla 
ungdomsskole. På begge skolene har vi tett samarbeid med 
rektor, sosial lærere, kontaktlærere og helsesykepleier. Vi  deltar 
i ansvarsgrupper og kjernegrupper der dette er aktuelt. Vi 
deltar også på trinnmøter på 10. trinn omtrent en gang i 
måneden. Der deler vi informasjon om hvem vil følger opp, 
og ungdoms skolen holder oss oppdatert på ting de ser i 
 ungdomsmiljøene og på skolen. 
 
Vi gjorde i en periode et forsøk på å ha kontor på Vennesla 
ungdomsskole én dag i uken. Erfaringen var at vi bruke tiden 
lite effektivt. Vi satt tilgjengelig på kontoret mellom avtaler, 
men lærerne var ikke tilgjengelige på samme tid. Etter et 
halvt års tid, evaluerte vi bruken av kontoret og kom i samråd 
med ungdomsskolen frem til at det var lite hensiktsmessig å 
fortsette med dette.   
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Samtidig har vi gjennom prosjektperioden sett behovet for en 
arena der vi kan dele tidspunkt for treff med ungdommene, 
gi korte beskjeder til lærerne, og utveksle nyttig informasjon 
i forbindelse med prøver, turer eller annet elevene skal delta 
på. Vi opplevde det krevende å få til disse uformelle samtalene 
ettersom vi ikke er etablert med faste kontorer på skolene. 
Dette er løst med å opprette teams-grupper eller -chat med 
lærerteamet i de ulike klassene. Her deles naturligvis ikke 
sensitiv eller taushetsbelagt informasjon, kun utveksling av 
korte beskjeder. Vennesla videregående skole og Vennesla 
ungdomsskole ligger omkring 200 meter fra hverandre, så 
det er mulig å holde tett kontakt selv med kontor på Vennesla 
videregående skole.

Ungdomsveilederen følger ungdommen i overgangen til 
videregående. For elever som begynner på Vennesla videre-
gående, fortsetter den samme ungdomsveilederen oppføl-
gingen så lenge det er behov og ønske. Dersom eleven velger 
en annen videregående skole, følger ungdomsveileder fram 
til høstferien på ny skole. Vi jobber da med å trygge eleven 
på ny skole og kopler på støtteapparatet der de begynner.  

Målgruppen 
I vedleggene ligger en beskrivelse av målgruppen og  kriterier 
for opptak. Målgruppen i prosjektet har blitt endret flere 
ganger i prosjektperioden. Grunnen til dette var at den opp-
rinnelige målgruppen var upresis og vid, og det ble i prinsip-
pet gjort en vurdering i hver sak, men uten klare  kriterier. 
Dette førte til frustrasjon både hos ungdomsveiledere, 
samarbeids partnere, rådgivere og lærere. Det ble vanskelig 
for folk å vite hvem som er kandidater, og det var vanskelig 
for ungdomsveilederne å vurdere hvem som skulle få opp-
følging og ikke. Vi anbefaler å avklare hvordan målgruppen 
skal avgrenses tidlig i arbeidet, da dette har vært en tilbake-
vendende problemstilling i prosjektet.  

Alder 
I den første prosjektskissen som ble utarbeidet i 2018, 
beskrives målgruppen som ungdom mellom 16 og 21 år som 
er i fare for å falle ut av skolen eller har avsluttet  skolegang 
uten å være kvalifisert. I tillegg omfatter målgruppen ung-
dom mellom 21 og 24 år som er i skole eller har skolerett, og 
ungdom som er i overgangsfasen mellom ungdomsskole 
og videregående skole. Senere ble nederste aldersgruppe 
 justert til 14 år for å inkludere elever på ungdomsskolen.  

I prosjektbeskrivelsen utarbeidet i slutten av 2020, drøf-
tes behovet for en ytterligere avgrensing av målgruppen, 
knyttet til problemstillinger omkring tiltakets ansvarsområde 
og kompetanse. Nedre aldersgrense ble derfor først endret 
fra 14 år til 15 år, før man valgte at tiltaket skulle avgrenses 
til elever i 10. klasse. Disse endringene ble gjort for å best 
mulig treffe ungdom i overgangen mellom ungdomsskole og 
videregående. 

Det fins gode argumenter for å også inkludere 9. klassinger; 
det gir bedre effekt å være tidlig inne, før fravær og dårlige 
vaner har satt seg. Å få kontakt tidlig har virket forebyggende 
og gjort at man allerede har en sterk relasjon når de går i 
10.klasse, og karakterer og fravær er mer avgjørende. Sam-
tidig har vi hele tiden vært nødt til å gjøre prioriteringer for 
å kunne bruke ressursene våre der vi mener at det er mest 
behov og nytte.  

Bosted
Ungdommen må være bosatt i Vennesla kommune. Dette ble 
bestemt allerede før prosjektstart og er begrunnet med at 
man slik kunne følge utvikling hos ungdom bosatt i  Vennesla 
gjennom forskning og statistikk. Dette punktet har vært 
hyppig diskutert med styringsgruppen da ungdomsveilederne 
og øvrig elevtjeneste har sett dette som et hinder, og som 

urettferdig: Vi er en del av skolens elevtjeneste, men gir kun 
tilbud til noen, basert på bostedsadresse. Håpet er at dette 
kan endres når prosjektperioden er over og Venneslabrua 
forhåpentligvis er i ordinær drift. I enkelttilfeller er det gjort 
unntak for ungdom med bostedsadresse utenfor Vennesla 
når eleven har gått på ungdomsskole i kommunen. Dette 
gjelder for eksempel elever som er flyttet av fylkesmannen 
på grunn av mobbing, eller andre spesielle tilfeller. 

Andre kriterier
Det er presisert at for å være i målgruppen skal man ”kunne 
ha nytte av tett oppfølging, gjennom bruk av metodikken 
SE”. Dersom ungdommen vurderes som at de ikke kan dette 
er det kanskje andre tiltak som vil være mer egnede. Det 
gjøres en individuell vurdering av dette punktet.  Det er også 
lagt til kriterier, hvor ett eller flere må være oppfylt for at 
tilbud skal gis. Dette ble gjort for at det skulle være lettere 
for lærere og foreldre å kunne henvise og vite om dette er et 
aktuelt tilbud for deres ungdom.  Kriteriene i sin helhet ligger 
i vedleggene til dokumentet.

Forankringsprosessen 
Ved Vennesla videregående skole har de elevrettede 
 tjene stene tidligere ikke vært samlet og organisert som 
en elevtjeneste. Før ungdomsveilederne kom inn har det 
heller ikke vært sosialarbeidere eller miljøarbeider slik det er 
på mange andre skoler i Agder. Forankringsprosessen kan 
derfor ha vært vanskeligere på Vennesla videregående enn 
den vil være der det er mer tradisjon for samarbeid med ikke- 
pedagogiske grupper innad i skolen. 

Det har vært en lang prosess å integrere ungdomsveiledere 
som arbeider etter en egen metodikk og en spisset målgruppe 
inn i elevtjenesten. Det tar lang tid å etablere nye metoder 
og samarbeid i en etablert organisasjon som har sine rutiner 
og metoder.  Da ungdomsveilederne begynte høsten 2019, 
var det stort engasjement og positivitet omkring prosjektet 
blant skolens ansatte. Det var imidlertid også stor usikkerhet 
omkring hva prosjektet ville innebære, hvem målgruppen var, 
om vi skulle være på skolen eller i et lokale utenfor? 

Det ble gitt informasjon om Venneslabrua på planleggings-
dager og personalmøter, men det var likevel tydelig at mange 
lærere ikke forsto ungdomsveiledernes rolle. Heller ikke 
ungdomsveilederne var klare på sine ansvarsområder, og 
det var tidvis et uklart skille mellom ungdomsveiledernes og 
råd givernes ansvarsområder.  Selv om ungdomsveilederne 
hadde kontor på skolen, og ukentlige møter med skolens 
rådgivertjeneste, var Venneslabrua fortsatt et prosjekt som 
foregikk på utsiden av skolen og ikke en integrert del av 
skolens drift.  
 
Det første året brukte ungdomslederne tid på å utvikle en 
felles metode i samarbeid med ungdommene, og samtidig 
lage rutiner for oppfølgingen. Utfordringene oppsto når 
det gjaldt samarbeid med skolen. Vi jobbet med å bli kjent 
med hjelpeapparatet i kommunen, og var på besøk rundt 
hos de ulike enhetene som jobber med ungdom i Vennesla. 
Vi opplevde en enormt positiv innstilling og et ønske om å 
sam arbeide, men det var også uklarheter i forbindelse med 
 Venneslabruas rolle på skolen kontra skolen som enhet. 
Hvem skulle NAV ta kontakt med angående en potensiell 
elev? Rådgiver ved skolen eller ungdomsveileder i Vennesla-
brua? 
 
Det var vanskelig for prosjektet å integreres i en eksisterende 
enhet som skolen er, og når både prosjektleder og rektor på 
skolen, som begge hadde vært ildsjeler for å drive prosjektet 
frem, gikk av med pensjon, stoppet også noe av progre-
sjonen i forankringen. Prosjektlederansvaret ble nå flyttet fra 
Vennesla videregående til avdeling for inntak og elevtjenes-
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ter i Agder fylkeskommune. Dette innebar samtidig et skifte 
mot en tydeligere integrering på skolen ved å bli en pilot for 
fremtidige elevtjenester. Prosjektleder jobbet med å enga-
sjere skolens ledelse og rådgivere til å få større eierskap til 
prosjektet. 

Ved at rådgiverne, ungdomsveilederne, avdelingsleder og 
prosjektleder sammen jobbet ut rutiner og målgruppe, ble 
det også tydeligere for alle hva som var den enkeltes rolle. 
Ungdomsveilederne skulle ikke overta roller som allerede 
lå hos rådgivere, men fungere som en forsterkning for 
elever som trenger tettere oppfølging. Det ble også tydelig 
at kommunikasjon mellom ungdomsveiledere, rådgivere 
og kontaktlærere var avgjørende for å kunne samarbeide 
om elevens beste. Etter hvert som samarbeidsrutiner er 
blitt etablert og det er bestemt at ungdomsveilederne er 
en likeverdig del av elevtjenesten, har også samarbeidet 
på ulike nivåer på skolen og i kommunen bedret seg. Det 
er likevel en vei å gå for at ungdomsveiledere er en del av 
skolens etablerte organisasjon, noe som er naturlig så lenge 
Vennesla brua har status som prosjekt og finansieres av 
prosjektmidler.  
 
I etterkant vil vi si at det aller viktigste vi gjorde for å inte-
greres bedre i skolen, var å snakke sammen om roller og 
jobbe for en tydeliggjøring av dette. Ungdomsveilederne 
var nødt til å vite mer om skolens rollefordeling, slik at vi 
sammen kunne finne hvilke roller det var hensiktsmessig 
at ungdomsveilederne tar. Veilederen skal ikke erstatte 
systemet eller jobbe mot systemet, de skal hjelpe eleven 
å navigere. Optimalt burde rolleavklaring og dialog startet 
allerede før oppstart av prosjektet. En tidligere involvering 
av skolen og en kartlegging av lærere og rådgiveres behov 
og tanker om hva som manglet ville kanskje gitt skolen mer 
eierskapsfølelse og gjort at de selv så behovet fra start.  

Hvem er ungdomsveiledere? 
Ungdomsveilederne i Venneslabrua har ulik fagbakgrunn 
og erfaring; vi har blant annet utdanning innen kultur, 
sykepleie, sosionom, vernepleie og folkehelse. Vi har også 
erfaring fra ulike fagfelt som NAV, rusomsorg, bosetting av 
flyktninger, jobbskolen, chattetjenester, helsesykepleier og 

innen psykisk helse. Det at vi er et team bestående av ulike 
fagfelt og med ulike erfaringer ser vi som en enorm  styrke. 
Vi drøfter ofte saker med hverandre og kan gi tilbake-
meldinger og se saker fra ulike vinkler. Dette styrker oss 
som fagpersoner og gjør at hver ungdom får et enda bedre 
tilbud, da det er mye kompetanse å hente i teamet.  

Ved prosjektstart var det tre ungdomsveiledere, men etter 
ett år ble tjenesten utvidet med ytterligere to stillinger. 
 Denne styrkingen har vi sett som veldig viktig, og har gjort 
at vi bedre kan møte etterspørselen og behovet. For å kunne 
følge ungdommene så tett som vi ønsker å gjøre, er det 
viktig å ikke ha for mange ungdommer i oppfølging. Hvor 
mange hver veileder har kapasitet til, vurderes fortløpende. 

Ved å øke til fem stillinger var det mulig å jobbe mer fore-
byggende. Vi kunne ta inn flere elever i ungdomsskolen som 
trengte støtte i overgangen til videregående, og vi kunne 
koples på tidligere i forløpet. Ved færre stillinger ble vi nødt 
til å prioritere saker hvor ungdommen var godt på vei ut av 
skolen eller allerede var ute, mens med flere stillinger kan vi 
nå også forebygge og hindre at noen må avslutte skolegang 
før de får hjelp. Det å være nok veiledere til å kunne ha et 
fagmiljø og mulighet til å bruke hverandre på den måten vi 
gjør, har vært avgjørende.  

Selv om vi har ulik fagbakgrunn fordeles ungdommer ut ifra 
kapasitet. Dette handler ikke kun om antall ungdom på vei-
leders liste, men også en vurdering av hvor mye oppfølging 
hver ungdom trenger. Noen ungdom har behov for å møtes 
ofte og at vi er involvert i flere deler av livet deres, mens 
andre trenger kanskje bare en liten luftetur en gang iblant. 
Den totale belastningen ligger til grunn for fordelingen av 
ungdom.  
 
Rollen som ungdomsveileder 
Vi ønsker å være en trygg voksen som kan støtte ungdom-
mene til å bli mer selvstendige, ta gode valg, bli tryggere i 
seg selv og på sine relasjoner, og å være inkludert på viktige 
arenaer. Mange av ungdommene i vår målgruppe har få trygge 
voksne i livet, og mange har vanskelig for å stole på hjelpe-
apparat.  



Det at vi ikke er lærer og skal sette karakter, ikke er NAV-vei-
leder og styrer pengestrøm, ikke er lege eller  behandler som 
skal sette en diagnose og ikke er foreldre, gjør at vi kan ha en 
rolle hvor vi kun er ungdommens støttespiller. En ungdoms-
veileder kan tilpasse oppfølgingen etter ungdommens behov, 
vi kan jobbe med hele mennesket og på tvers av sektorer 
og på den måten være et bindeledd mellom ungdommen og 
de forskjellige systemene de er en del av. Vi har friheten til 
å legge møtene der hvor ungdommen føler seg komfortabel 
og er ikke låst til samtaler på et kontor, som mange synes er 
vanskelig. Også SMS- kontakten vi kan ha på kvelder og i hel-
ger gjør at vi kan få en tettere rolle og ungdommen føler seg 
mer sett og får en trygghet i at vi er der om de trenger hjelp.  

I møte med støtteapparat og øvrige aktører er vi ungdom-
mens støttespiller. Vi skal jobbe for at ungdommens egne 
tanker og meninger blir hørt. Det betyr ikke at vi alltid er 
enige i de valgene som ungdommen tar, men de skal  allikevel 
være trygge på at vi respekterer deres valg og at vi kan 
videre formidle deres ønsker. I ansvarsgrupper eller kjerne-
grupper er det ofte mange voksne deltakere på møtene, og 
mange ungdommer opplever dette som ubehagelig.  Flere 
forteller oss at de har opplevd det som lettere å delta på 
møtene når vi er med som støtte. Vi kan i forkant av et møte 
avklare hva ungdomsveileder skal dele og hva ungdommen 
vil si selv, og i etterkant kan vi sjekke ut om de fikk  formidlet 
det de ville og om de er enige med det som ble bestemt. 
Ungdommens stemme i disse møtene er viktige for at ung-
dommen skal kjenne eierskap til sin egen prosess og føle at 
de har påvirkningsmulighet. Vår oppgave er å trygge ung-
dommen og få frem deres stemme.  

I arbeidet med ungdom i alderen 15-24 år ser vi at det er 
mange sårbare overganger hvor det har vært nyttig å ha en 
ungdomsveileder med seg som støtte. Overgang fra ung-
domsskole til videregående, fra kommunal til fylkeskom-
munal PPT, fra ABUP til voksenpsykiatri, det å flytte for seg 
selv og mye mer. Disse overgangene kan være veldig vanske-
lige for ekstra sårbare ungdommer, og vi ser stor nytte av å 
følge ungdommen i disse overgangene. I vårt arbeid har vi 
også sett at det er en del hull i disse overgangene som gjør 
at mange av våre ungdommen faller mellom to stoler. De er 
kanskje ikke syk nok for ABUP, men en samtale med helse-
sykepleier er for lite. Eller de er for gamle for barnevern, men 
fremdeles for unge til å bo alene. Disse hullene i systemet 
jobber vi for å tette, og for å finne samarbeidspartnere som 
kan hjelpe ungdommen med å finne løsninger. 

Å etablere et team av ungdomsveiledere på en videregående 
skole gagner ikke bare de enkeltelevene som får oppfølging 
fra Venneslabrua. Som en del av elevtjenesten ved  Vennesla 
 videregående skole, bidrar ungdomsveilederne med tverr-
faglig kompetanse. Med kunnskap og erfaring rundt oppføl-
ging av sårbare ungdommer, kan ungdomsveilederne være 
med å drøfte problemstillinger for grupper og enkeltungdom-
mer som strever på skolen. Vi kan også være med å styrke den 
enkelte lærer i møte med sin elev, og være en  sparringspartner 
i saker som kan oppleves krevende å stå i alene. På denne 
måten bidrar vi positivt for flere parter ved skolen. 

Vi opplever stadig at lærere, rådgivere og  helsesykepleiere tar 
kontakt for å drøfte saker, og på denne måten kan vår kompe-
tanse komme til nytte også for andre elever ved skolen. Som 
ungdomsveiledere har vi også fått muligheten til å peke på 
ulike utfordringer eller mangler ved etablerte  rutiner både i 
samarbeid internt og eksternt. At noen utenfra får innsikt i et 
etablert system kan skape rom for nye måter å tenke på, eller 
utfordre vante måter å gjøre ting på.

Samfunnskontakt 
Gjennom arbeidet med ungdommene vi følger opp, avdek-
ker vi ofte utfordringer som vi ikke skal, eller kan, løse alene. 
For oss er det viktig å være tydelige på at vi ikke skal  erstatte 
noens rolle, men være et supplement. Vi driver ikke med 
terapi, selv om våre samtaler og støtte til ungdommen kan ha 
en terapeutisk effekt. Vi er ikke leksehjelp, men vi kan hjelpe 
enkeltelever med å lage struktur over skolehverdag og komme 
i gang med oppgaver. Avdekkes det at ungdommen har større 
utfordringer, hjelper vi de til å søke hjelp hos andre  instanser. 
Vi er også ofte med i møter og på avtaler som støtte, hjelp 
og trygghet og for å hjelpe ungdommen med å forklare 
 utfordringen for andre. 
  
For å kunne hjelpe den enkelte ungdom best mulig er det 
svært viktig for oss å kjenne til alle tilbudene som finnes i 
kommunen, og vi deltar derfor på flere samarbeidsplattformer. 
Vi er sikre på at vi gjennom deltakelse i disse ulike samarbei-
dene får bedre kjennskap til tjenester, instanser og enkelt-
personer som er nyttig for oss å ta kontakt med for å kunne 
løse enkeltsaker. Vi engasjerer oss derfor i SLT (Samordning 
av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), tverrfaglig 
team (Fokus på minoritetsspråklige og flyktninger), ungdoms-
gruppe i kommunen, ungdomsteam i NAV Midt-Agder med 
mer. Sammen kan vi få til utrolig mye bra for ungdommene 
våre.  



Samtidig som ungdomsveilederne i Venneslabrua jobber med 
tett individuell oppfølging av enkeltelever, jobber vi også med 
å bidra til å etablere kollektive tilbud som kan gagne flere 
ungdommer. For eksempel har vi jobbet aktivt inn i SLT med å 
formidle behov for et fritidstilbud for ungdom i alderen 16 år 
og oppover. Senere har vi derfor vært med i en  arbeidsgruppe 
som jobber frem dette tilbudet i kommunen. Vi har også sett 
behov for å etablere et leksehjelptilbud for alle elever ved 
 Vennesla videregående skole, og bidrar også inn i prosessen 
med å få det på plass. Vi ser gjennom vårt arbeid at det er 
mange som har behov for både fritidstilbud, leksehjelp og 
et bedre psykisk helse tilbud – og jobber derfor aktivt med 
å engasjere oss for å få til slike tilbud, som også vil hjelpe 
andre ungdom i bygda. Vi jobber også for å sette fokus på 
utfordringer minoritets språklige ungdom møter i skolen og i 
overgang fra voksenopplæring til videregående.   

Det er stort fokus på å danne nettverk av arbeidsgivere i SE. 
I Venneslabrua har vi valgt å prioritere dette ved hjelp av 
samarbeid med YFF- koordinatorer. Skolen har allerede en 
lang tradisjon med kontakt ut mot arbeidsgivere, og vi har 
vurdert det som hensiktsmessig å heller benytte oss av det 
allerede etablerte systemet. Samtidig er vår erfaring at det 
er stor vilje blant arbeidsgivere når vi tar direkte kontakt selv 
– hva gjelder både hospitering og praksis. Vi har derfor valgt 
å bruke mer tid med hver enkelt ungdom, og med lærere og 
samarbeidspartnere. 
Videre har vi etablert et godt samarbeid med NAV når det 
gjelder å få sårbare ungdom ut i sommerjobb. Vi jobber aktivt 
med å hjelpe den enkelte til å først og fremst søke ordinære 
sommerjobber. Allikevel har det vært nødvendig å  etablere 
et sikkerhetsnett for ungdom som ikke lykkes i å skaffe 
sommer jobb, i samarbeid med NAV. Avtalen går i korte trekk 
ut på at NAV skaffer mulige sommerjobb plasser, og vi skaffer 
ungdommene til å fylle plassene. I et samarbeid prøver vi 
å gjøre gode jobbmatcher, og vi forsøker å gi ungdommen 
mulighet for jobb ved siden av skolen der det er ønskelig. 
På denne måten ivaretar vi prinsippet i SE om å bidra til 
 inkludering i arbeidslivet, og vi ivaretar ungdommene som 
ønsker kontakt med næringslivet. Samtidig stjeler dette 
langt mindre tid fra oss, som vi heller kan bruke på ungdom-
men og samarbeid rundt den enkelte.

Kvalitetssikring i Venneslabrua 
Ved prosjektoppstart høsten 2019 var det tre ansatte i 100% 
stilling som ungdomsveiledere. Veilederne delte på dette 

tidspunktet kontor, og ga hverandre mye uformell veiledning. 
Vi drøftet saker i felles fagmøter på mandager, og brukte 
mye tid i fellesskap på å diskutere enkeltsaker.  

Ett år ut i prosjektperioden ble det ansatt to veiledere til i 
prosjektet, i 100% stillinger, hvorav den ene skulle ha koordi-
natoransvar. De ansatte fikk også tildelt hvert sitt kontor, alle 
spredt utover skolebygget. Faglig drøfting og veiledning har 
hele tiden vært viktig for ungdomsveilederne i Venneslabrua, 
og man så etter hvert at det var hensiktsmessig å lage mer 
rammer og struktur på veiledningen. Per i dag har derfor 
ungdomsveilederne i Venneslabrua følgende strukturer for 
veiledning i tillegg til den mer uformelle veiledningen:  

Fagmøter 
Ungdomsveilederne har møte i fellesskap hver mandag. 
Her diskuteres utvikling i prosjektet, problemstillinger som 
dukker opp, men også enkeltsaker hvor ungdomsveilederne 
ønsker innspill. Med jevne mellomrom går vi også  igjennom 
porteføljen til hver enkelt veileder. Målet med dette er å 
skape mindre sårbarhet ved eventuelt fravær ved at alle 
ungdomsveilederne kjenner til de ulike ungdommene som 
får oppfølging i prosjektet. Samtidig er dette en fin mulighet 
til å få innspill i saker man ellers ikke ville tatt opp. Å drøfte 
saker i felleskap har også stor betydning for gruppas  felles 
 forståelse av metodikken, og hva målet skal være med opp-
følgingen av den enkelte ungdom. Det bidrar til refleksjon 
over egen praksis, og gir rom for nye tanker og ideer for hver 
enkelt veileder.  

Metodeveiledning
Hver 6. uke får ungdomsveilederne veiledning av koordinator 
for prosjektet. I veiledningen tas det utgangspunkt i hand-
lingsplanen som veileder har laget sammen med en ungdom 
som får oppfølging. Formålet er å bidra til at den enkelte vei-
leder jobber målrettet sammen med ungdommen. Samtidig 
er dette en arena hvor koordinator gir støtte og veiledning i 
saker der prosessen oppleves å stå stille, eller der oppfølgin-
gen bør avsluttes, og en mulighet for å få støtte og innspill 
på tomannshånd dersom ungdomsveilederne som opplever 
det vanskelig å skulle drøfte en sak i plenum. Koordinator får 
en god oversikt over hvilke type saker vi er inne i, problem-
stillinger som går igjen, og utfordringer som er vanskelige å 
løse. I rollen som metodeveileder, har koordinator som opp-
gave å se til at hver enkelt veileder jobber etter de rammene 
og oppgaver prosjekteier og prosjektleder har satt oss til å 
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utføre, og samtidig se til at ungdomsveilederne som gruppe 
holder seg til det mandatet de er ansatt til å utføre.  

Kollegaveiledning 
En av styrkene til prosjektet er at alle ansatte har ulik fagbak-
grunn og erfaringsbakgrunn. Dette gir oss som team en unik 
mulighet til å gi hverandre god kollegaveiledning. Hvert halvår 
settes ungdomsveilederne sammen i par, som har  ansvar for å 
veilede hverandre. Hvert halvår rullerer vi på hvem som er i par. 
På denne måten vil hver ungdomsveileder ha muligheten til å 
få én-til-én-veiledning av en kollega som har annen kompe-
tanse og bakgrunn enn en selv.  

Veiledning i PSR – team 
I jobben som ungdomsveileder møter vi mange ungdommer 
med stor bagasje og tøffe historier. Det kan være krevende 
å stå i relasjonsarbeid over tid. På bakgrunn av dette har vi 
koblet oss på PSR-team (psykososialt ressursteam) i fylkes-
kommunen. Dette gir oss muligheten til å lufte tanker og drøfte 
saker og til å styrkes faglig gjennom veiledning av en psykolog.  
Veiledningen foregår i fellesskap med skolens helsesykepleier, 
rådgivere og OT- rådgivere. Psykologen fra PSR-teamet har 
også gitt faglig påfyll innenfor flere temaer som er aktuelle for 
oss i vår arbeidshverdag.  
 
Rutiner for dokumentasjon  
Gjennom prosjektets levetid har det blitt diskutert og forsøkt 
flere løsninger for å dokumentere arbeidet vi gjør, og tiltak 
vi setter i gang for den enkelte ungdom. I første runde ble 
det opprettet et dokument per ungdom som fikk oppfølging, 
i sikker elevdokumentasjon. Dette ga ikke lærerne løpende 
informasjon om oppfølgingen, og ble også krevende for vei-
lederne å skulle følge opp. Ungdomsveilederne opplevde at de 
bare skrev for seg selv, og at dette ble vanskelig å skulle bruke 
til noe.  

Den første rutinen for dokumentasjon som kom på plass i 
prosjektet var handlingsplanen. Alle ungdommer som får 
oppfølging fra Venneslabrua, skal ha en handlingsplan. Dette 
er et verktøy for å få frem ungdommens mål, ønsker og behov 
for oppfølging og hjelp. I handlingsplanen skal det komme frem 
helt konkret hva eleven selv gjør, men også hva ungdomsvei-
lederen og andre aktører bidrar med for å bedre situasjonen til 
den enkelte. Handlingsplanen er et fint verktøy som ungdoms-
veileder kan bruke sammen med ungdommen for å evaluere 
prosessen, og som utgangspunkt for veiledning og kollega-
veiledning.   

Handlingsplanen ligger derimot ikke tilgjengelig som et natur-
lig dokument for rådgivere og lærere å lese eller se nærmere 
på. Vi så derfor at det var nødvendig å etablere en arena med 
mer løpende informasjon og oppdatering fra ungdomsveileder 
til rådgiver, kontaktlærer og faglærere. Det ble derfor enighet 

om at ungdomsveilederne skulle dokumentere sitt arbeid i 
tiltakskort til den ungdommen de fulgte opp. Tiltakskort er et 
dokument som opprettes for ungdommer som er elever ved 
Vennesla videregående, og som rådgiver, kontaktlærer og 
aktuelle faglærere også har innsyn i. Her dokumenteres alle 
eventuelle tilrettelegginger ungdommen har, at eleven får 
oppfølging av Venneslabrua, og hva oppfølgingen innebærer. 
I tiltakskortet skriver ungdomsveilederne når det skjer noe 
som er av betydning i saken, for eksempel «N.N. skal prøves 
ut i praksis på Kiwi to dager i uken fremover», eller «N.N sliter 
med å levere oppgaver og prøver. Kjenner på karakterpress, og 
er svært redd for å få svake  karakterer». Dette er informasjon 
som er nyttig og viktig både for rådgiver og aktuelle lærere å 
kjenne til. Samtidig følger vi også opp ungdommer på ung-
domsskolen (hvor vi ikke har tilgang til internt datasystem, 
eller journalføringssystem), og OT- ungdom, som ikke er elever 
ved noen skoler. Disse vil naturligvis ikke ha et tiltakskort, vi 
bruker handlingsplan som eneste journalføring i disse sakene.  

Ungdomsveilederne har hele tiden ønsket å kunne dokumen-
tere noe av informasjonen de får gjennom samtaler med 
ungdommene. Men ettersom Venneslabrua er en del av 
elevtjenesten og skolesystemet innebærer dette at det ikke 
eksisterer et journalsystem som er egnet for å lagre denne 
type informasjon. Opplysninger som kommer frem, kan til tider 
være krevende for en veileder å skulle holde styr på ved å ha 
dette lagret i hodet. Dette kan være informasjon f.eks. om 
hjemmeforhold, psykisk helse og annen informasjon om er av 
betydning for saken. Det gjør det også utfordrende for andre 
å skulle overta saker når det i liten grad er journalført infor-
masjon om ungdommen, og det krever at ungdoms veilederne 
hele tiden er oppdatert på hverandres saker i større eller 
mindre grad.  

Utover dette har vi følgende rutiner for dokumentasjon i 
prosjektet:    
• Søknad med svar fra inntaksteam scannes til p360.   
•  Alle elever får en årsrapport og denne scannes inn i p360 

(evnt. leveres til ungdomsskolen). Årsrapporten skal leve-
res ved utgangen av juni, og inneholder hvilke oppfølging 
ungdommen har fått gjennom året, tiltak som er satt i 
gang, og utvikling underveis. (Alle bruker samme mal for 
årsrapport).    

• Alle formelle dokumenter i saken scannes inn i p360.     
•  Når en oppfølging avsluttes noteres dette i tiltakskortet til 

eleven.     
•  Når det gjelder ungdomsskolen leveres alle dokumenter 

dit slik at skolen kan legge dette til elevmappen.     
• NB! Handlingsplaner journalføres ikke.  




