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Prosjekt Grorudmodellen ☺
Nærmiljøskolen - Skole og bydel samarbeider!
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Nærmiljøteamet på skolen:

Sahal: Nærmiljøskolekoordinator

Et bindeledd mellom skole, bydelstjenestene, frivillige organisasjoner og lokale hjelpere

Aktiviteter og gruppetilbud 

Jenny: Barnevernkonsulent i skolen

En støtte og drøftingspartner i enkeltsaker

Informasjon, støtte-/kartleggingssamtaler, søknader

Fagtema / case

Armani, Jared og Nahom: Miljøterapeuter i FE

Oppfølging av enkeltelever og familier

Gruppetiltak
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Nærmiljøskolen ☺
Skolen og bydelen samarbeider!
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• Målet: 

• Skolen og familiene får enklere tilgang til bydelens tjenester, ressurser, lokale hjelpere og ildsjeler

• Senke terskelen for at familier selv søker om hjelp og opplever en økt grad av trygghet, forutsigbarhet og tillit i møte med de ulike hjelpeinstansene   

• Et tettere samarbeid for å få til gode opplevelser, aktiviteter og møtepunkter for elever og foreldre i og etter skoletid

• Forebyggende tiltak for å forhindre/bremse en begynnende problemutvikling (mistrivsel, frafall, atferdsvansker, omsorgssvikt)

• Riktig hjelp til riktig tid

• Hva bringer vi med oss? 

• Engasjement

• Tilgjengelighet og tid

• Kunnskap / kompetanse: sosionomer med videreutdanning, erfaring og systemforståelse fra skole, barnevern og psykiatri

• Kontakter og nyttige samarbeidsmuligheter!
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Nærmiljøskolen ☺
Skolen og bydelen samarbeider
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• Hvordan bruke oss? 

• Primærforebyggende tiltak

• Sekundærforebyggende tiltak 

• Opprette kontakt med andre samarbeidspartnere / forbedre et samarbeid

• Informasjon om bydelens tjenester eller barneverntjenestens arbeid

• Idemyldring, støtte, drøft og veiledning i enkeltsaker

• Kartlegginger og vurderinger

• Søknader, henvisninger

• Tenk tidlig innsats! Kontakt oss heller for tidlig enn for sent. 

• Hvordan få kontakt med oss? 

• Du kan kontakte oss direkte! 

▪ Vi er tilstede på skolen hver tredje uke, men alltid tilgjengelig på telefon og mail. 

▪ Sahal: 40 40 28 89 / sahal.yusuf.mohamood@bgr.oslo.kommune.no

▪ Jenny: 47 70 16 15 / jenny.dalfelt.kjarnet@bgr.oslo.kommune.no

▪ Vi kan også bookes inn i Outlook! 

• Evt. kontakt oss via ledelsen / sosiallærer
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Eksempler
Skolen og bydelen samarbeider
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Primærforebygging

• Etterskoletilbud 6. - 7. trinn, høsten 2021 (under utvikling)

▪ Varierte aktiviteter («smaksprøver») etter elevenes ønske + aktivitetskortet –> flere i aktivitet 

på fritiden? 

▪ Skape en god overgang til ungdomsskolen 

• Etterskoletilbud 5. trinn

▪ Et samarbeid mellom NSK, NFF, skolene og Oslo Idrettskrets

▪ Fange opp familier/elever som av ulike grunner faller utenfor organisert idrett/aktivitet

▪ Holdningsarbeid blant barna / «Fair play»
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Skolen og bydelen samarbeider
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Sekundærforebygging

• Den nyankomne familien 

• Utfordringer i en elevgruppe (hevnaksjoner, trusler, språkbruk)

• Gutt X – høyt skolefravær og mors usikkerhet knyttet til grensesetting

• Jente Y – høyt konfliktnivå i hjemmet 

• Gutt Z – eget ønske om å ta bedre valg for seg selv og redusere egen 

hasjbruk

Tertiærforebygging

• Barn med traumer i skolen – lagmøtekonseptet og en samlet 

traumesensitiv tilnærming til barnet i og utenfor skolen, samarbeid med 

andre instanser
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Enkeltsaksdrøftinger med barnevernkonsulenten
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Å finne veien videre sammen 

• Informasjon, idemyldring/drøft og råd og veiledning til elever og foreldre så vel som ansatte ☺

• Støttesamtaler, kartleggingssamtaler og samarbeid andre instanser – sammen om å finne gode løsninger!

• Henvisning til FE: lavterskeltiltak?

• Søknad om frivillige hjelpetiltak til barneverntjenesten? 

• Bekymringsmelding med samtykke til barneverntjenesten? 

• Bekymringsmelding til barneverntjenesten? 
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Lavterskeltiltak ved Forebyggende Enhet

• Miljøterapeuter

• Familieveiledere

• Familieråd

• OT-Ulven

• Salto-oppfølging

• ICDP-kurs for barne- og ungdomsforeldre

• Oslohjelpa (familieterapeuter og psykologer)
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Frivillige tiltak i barneverntjenesten

• Råd og veiledning

• Barnesamtaler

• Foreldrekurs/foreldreprogram: ICDP, COS-P, PMTO, Marte Meo

• Brøset-grupper (sinnemestringsgrupper for foreldre), henvisning til Alternativ til Vold (ATV)

• Veiledning i hjemmet (foreldre- eller familieveiledning fra miljøterapeuter/familieterapeuter)

• Familieråd

• Sammen-grupper (for barn som har blitt utsatt for vold eller opplevd vold i nære relasjoner)

• Økonomisk dekning av barnehageplass eller søknad om prioritert plass/SFO/aktiviteter

• Støttekontakt til barn

• Besøkshjem

• Frivillig plassering (nettverk, beredskapshjem, fosterhjem, familiesenter)

• Henvisning til BUP

• Rustesting («frivillig» kontrolltiltak)
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Andre lavterskeltiltak i bydelen

• Aktivitetsenheten 

• Oppsøkede team, Ungdomsklubbene, Familiekvelder og Klassekvelder på 

klubbene, Grow Medialab, UngDyrk, KunstLab, Fyrhuset musikkverksted og 

Musikkstudio, Skaperveksted, gratis Treningsstudio, Bordtennis, Ferieklubben, 

Sommerjobb for ungdom, utlån, Sykkelverksted, Jobb for ungdom

• Bydelsmødrene

• Familievernkontoret

• Home Start

• Rask Psykisk Helsehjelp (18+)

• Røde Kors 

• Skole-LOS

• Åpen barnehage

• Wild X

• Andre frivillige organisasjoner
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Vi er her! 
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Nærmiljøskolekoordinator

Sahal Yusuf Mohamood 

40 40 28 90 / sahal.yusuf.mohamood@bgr.oslo.kommune.no

Barnevernkonsulent i skole 

Jenny Dalfelt Kjærnet

47 70 16 15 / Jenny.dalfelt.kjarnet@bgr.oslo.kommune.no

Hva blir viktig for dere? 

Ønsker og innspill

mailto:shal.yusuf.mohamood@bgr.oslo.kommune.no
mailto:Jenny.dalfelt.kjarnet@bgr.oslo.kommune.no

