
• . .

—“I

i-’.

I
gbladet 2/2016



25 ungdommer har funnet
veien tilbake til skoleben
ken ved Jessheim videre
gående skole siden 2012.
De har innsett at det ikke
er så gjevt å være på Nav.
Fire Nav-veiledere hjelper
dem gjennom den sårbare
overgangen.
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%olen

har ord på seg for å være et skin.
nende eksempel på Navs arbeid i
videregående skole.

Fem jenter i tredje klasse har ben

ket seg rundt møtebordet. Tre av dem forbe
reder seg på fagbrevet som bame- og ung
domsarbeidere til våren. En av jentene går i

lære for å bli konditor. Den femte er på spo
ret av en ny retning i livet. For noen måneder
siden var jentene avskrevet av de fleste. De

var i ferd med å havne blant de utskjelte na

verne. Så ble de fanget opp og hanket inn i

forsøket med Nav-veiledere i videregående
skole og sluset tilbake til skolebenken.

Fire dager i uka er ungdommene i praksis.

Den femte er de på skolen. Jentene har en
individuell plan som de har laget sammen

med Nav-veilederne. Klassen de gåri har 11
elever.

Gryende fagstokhet
Ungdommene ramler ned i stolene som slap

pe sakko-sekker. De fikler med mobilene, lua,

håret. Nav-veiledeme Tove Tomte og Karina

Damstuen spør hvordan arbeidsdagene har

vært den siste uka. Den framtidige kondito

ren forteller om stablene med kaker hun har
bakt. Men jo da, det var morsomt å få det til.

Hun retter seg i stolen.
— Og hvordan går det hos dere? Er det

mange syke unger på denne årstida? spør

FRAFALL I VIDEREGÅENDE SKOLE
En av tre som starter videregående opplæring, fullforer ikke. I OECD-landene

ful[fnrcr 70 prornt av e!evene i videregående opplæring på normert tid.

Ti svafende taN for Norge er 57 prosent, Etter to ar øker gjennom(aringsgraden til

5 prosent for OECD og 72 prosent Norge.

Fullført videregående opplæring blir vurdert som et minimum av utdanning for

n vellykket iniI.Ian] og kir,iee i arbeidshvet.
ide jrd?ri,rnrtiiori,under
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:arina Damstuen henvendt til dc andre jen
mc.

— Ja, mange i personalet er syke også. Da
LIter det mer på meg, sier en av jentene.
Hun forteller at en av ungene hadde sagt

:ygge ting til henne.
— Da ble jeg morsk i målet, og guttungen

orte etter med en gang. Det var fint å opp
we, smiler den framtidige barne- og ung
omsarbeideren,

— Jeg skjønner at det er en jobb hvor jeg må
de å høre en del dårlige ting. Du vet fulle

)Ik og barn, smiler hun.
— Foreldrene da? fritter Tomte.
— Jeg syns det er rart at de som har litt eldre

nger, slutter å spørre om
eres har vært. Vi er mer
tmmen med ungene mens
e er våkne enn det ford
rene er, sier en av jentene.
De framtidige fagarbei
rne oser av faglig stolthet.
arteller at de kjenner igjen
tuasjoner i bamehagen fra
r bøkene. De ser at kunn
tapene de har ervervet seg,
Lngerer i jobben.

øsiologer i Nav

g det setter veilederne pris på.
— Rollen vår var ikke gitt da prosjektet star
ti 2013. Målet er å hindre frafall i videre

lende opplæring, forklarer Tove Tomte,
ileder ved Nav Eidsvoll.
— Vi jobber med elever i en sårbar overgang
ivet, utfyller Karina Damstuen, veileder ved
av Nannestad.
Nav i Nes, Eidsvoll, Nannestad og Ullens
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feil.

dem som ikke har bestått i faget.

— Vi har kunnskap om skolen og Nav som
maktinstitusjon. Vi ser hvilken handlings

kompetanse ungdommen trenger for å hånd
tere konkurransesamfunnet og arbeidslivet,
utdyper Damstuen.

Fire dager i uka jobber de på skolen. Den
femte dagen jobber de på sine respektive Nav
kontorer, hvor de er ansatt i ungdomsteamet.

Del av skolens team
Jessheim videregående skole har 1200 elever.

De fire Nav-veilederne er en del av skolens

Team for elevtjenester, som består av fem so
sialpedagoger, miljoarbeider
og helsesoster. Ved behov
tar skolen kontakt med
Oppfolgingstjenestcn (OT),
PFr-tjenesten, psykologer,
Bame- og ungdomspsykia
trisk poliklinikk og rustje
nesten.

Ingen i teamet for elev-
tjenester har sosialfaglig
utdanning.— Målet er ikke at vi skal
ha flest mulig yrkesgrupper

at vi dekker elevenes behov,
har med forholdene i hjemmet
opptatt av å gi ungdommene

best mulig hjelp, raskest mulig, slik at de kan
konsentrere seg om skolegangen, understre
ker viserektor Kristina Samsing, ansvarlig for
Team for elevtjenester.— Nav-veiledeme gir skolen flere instanser

til å hjelpe ungdommen. Og de kan bruke de

verktoyene som Nav har til rådighet. Det har
en forebyggende effekt, og kan bidra til at
flere fullforer skolegangen. Noe som gjør at
flere kommer i varig arbeid, sier Samsing.

En dag i uka har Nav-veiledeme dom åpen
for elever som trenger voksenkontakt. Der får
de råd og informasjon om tjenester fra Nav.

Rundt 140 ungdommer har brukt tilbudet.— Veien er kort til Nav for dem som ikke

fullforer videregående. Oppfolgingstj.enesten

på skolen og ungdomsteamet i Nav følger dem
opp. Det er viktig at ingen mister stafettpin
nen i den såre overgangen for ungdommen.

sier Tomte.

SUKSESSPROSJ EKT
Ifølge den lokale evalueringen ligger suksessen i fleksibiliteten:

• Organisering av fagene tilrenelagt rundt elevene, for
eksempel bare matematikk i en periode.

• Kombinasjonstiltak, eleven jobber i en periode og går på skole

i en periode.

• Mulighet for å bytte utdanningsprogram hvis eleven har valgt

• Inntak gjennom hele året.
• Intensivkurs i matte, norsk, samfunnsfag, kroppsoving for

aker har hver sin Nav-veileder på skolen.
Tomte og Damstuen er utdannet som so

sio I oge r.

hvordan dagen

b
GODE HJELPERE: Nav-veilederne
Tove ‘rømte (t.v.) og Karina
Damstuen hjelper ungdommer
tilbake på skolebenken.

i teamet, men
også dem som
å gjøre. Vi er
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MAV-VEILEDER I VGS
forsøk som skal forebygge frafall og integrere ungdom

arbeidslivet i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og
Ptdanningsdirektoratet.

Skolene som er med i forsøket, har yrkesfag, mer enn 500
lever og betydelig frafall, og ligger i områder med sosiale
roblemer og levekårsproblemer.
33 Nav-kontorer med til sammen 45 veiledere på 28

ideregående skoler over hele landet, er med.
Målet er at Nav-veilederne finner modeUer for samarbeidet

ellom Nav-kontorene og skolen.

VELLYKKET OG UTFORDRENDE
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Hcgskolen i Oslo og Akershus har evaluert
prosjektet. I rapporten heter det blant annet at partenes innsats samordnes på en
bedre måte enn tidligere og at de har gift en klarere rollefordeling. Oppfalgings
prosjektet har styrket det tverrsektorielle samarbeidet på lokalt plan mellom Nav,
Oppfølgingstjenesten og skolen, og partene har utviklet hensiktsmessige
kombinasjoner av arbeidsreftede Nav-tiltak og videregående opplæring.

Samtidig har samarbeidet vært utfordrende. Svingninger i budsjetter, sentrale
føringer og prioriteringer internt i Nav har påvirket samarbeidet på lokalt nivå.
Evalueringen viser at det kan være behov for mer stabile og forutsigbare
rammebetingelser for Navs tiltaksbmk overfor målgruppa, heter det i rapporten.
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