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MÅLGRUPPEN

• Utsatte ungdom i alderen 16-25 år som står i fare for 

å falle ut eller har falt ut av videregående 

opplæring, minoritetsungdom, ungdom som er i 

ferd med å utvikle kriminell atferd, tester ut rusmidler 

og unge sosialhjelpsmottakere.



MÅLGRUPPEN

• Utsatte ungdom i alderen 16-25 år som står i fare for 
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KARAKTERTREKK

De fleste er eller har vært tett fulgt opp av OT-rådgiverne i 
skoleverket og NAV, men har av ulike årsaker ikke fullført 
sin videregående skolegang eller klart å komme ut i 
arbeid. 

Dette ligger begrunnet i spesifikke eller generelle 
lærevansker, konsentrasjonsvansker, dårlige 
hjemmeforhold, helseproblemer, psykiske barrierer, 
språkvansker, rusutfordringer, umodenhet osv.

Hver deltaker har sin historie og Jobbskolen legger stor 
vekt på å få til en gruppedynamikk som fremmer den 
enkeltes utvikling, både faglig og personlig.



FORMÅL

• Forebygge og redusere fattigdom og sosial 

eksklusjon blant unge ved å styrke det sosiale og 

forebyggende arbeidet i NAV-kontoret i 

Kristiansand og i kommunen.

• Få flere til å fullføre VGS og/eller komme ut i jobb.



BEMANNING/FORANKRING

- 3 ansatte i 100% stillinger fra NAV Kristiansands 
ungdomsavdeling fra 2013 

- 1veileder, 1 næringslivskontakt og 1 koordinator.

- 2 ansatte NAV-OT fra 1 desember 2017

- 1 ansatt fra NAV i skole fra 1 januar 2018

- 2-3 ganger i uken innleid lærerkrefter fra Vest-Agder 
fylkeskommune med fokus på matematikk.

- I tillegg bruker vi etter behov interne og eksterne krefter.



DRIFTSFORM

• Jobbskolen tar inn ca. 8-10 ungdommer hver 6. uke. 

Disse jobbes det med på ulike vis de nærmeste 

månedene, og dette kan beskrives på flg. måte:

• -2-0   Uker Omvisning/intervjue og tilbud

• 0-2   Uker Fleksibelt program etter behov

• 2-6   Uker Avklaring

• 6-46 Uker Ting Tar Tid



UNGDOM OG MESTRING

• Arbeidsmodell med mestring i sentrum

• Økt kompetanse på tre områder:

• Hverdagsliv

• Arbeidsliv

• Skolefag

 

Utfordring:  Unge utenfor 
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Mål: 
 

 

 
Unge utenfor 

Mestrings-
opplevelser 

Flere unge i 
skole/arbeid 

Praksis i bedrift/ 
   sosialisering 

Individuell oppfølging 
- skolefag 
- personlig utvikling 
 



2 UKERS PROGRAM  



LUNSJ=SOSIAL KOMPETANSE



SKOLEFAG



JOBBSKOLEN OG NÆRINGSLIVET

Næringslivet er en nøkkelfaktor for å 

lykkes med jobbskolen. Det er avgjørende 

at bedriftene opplever god og tett 

oppfølging fra jobbskolens side og disse 

årene har vist at det kan opparbeides tette 

relasjoner med bedrifter.



SENTRALT I KRISTIANSAND  



9 ARBEIDSROM



3 FELLESROM



NOEN RESULTATER
VÅREN 2015 

24 ungdom var i forskjellige tiltak som fulgtes opp av Jobbskolen(kurs og tiltaksplasser)

47 ungdom mottok tilbud hos Jobbskolen alt fra 1-5 dager i uken

11 ungdommer som var tilknyttet Jobbskolen meldte seg opp som privatister. 

Eks : Tverrfaglig helse og sosial, Sosiologi, Naturfag/historie, Norsk, Naturfag, Matte R, matte 2 

p, Nynorsk/matte 2py, Matte 1py, Data og elektronikk, Historie og Samfunnsfag

VÅREN 2016 

28 ungdommer er i forskjellige tiltak som blir fulgt opp av Jobbskolen

37 ungdommer mottar tilbud hos Jobbskolen alt fra 1-5 dager i uken.

20 ungdommer som er tilknyttet Jobbskolen har meldt seg opp som privatister.

Våren 2017

45 ungdom var i forskjellige tiltak som fulgtes opp av Jobbskolen(hovedsakelig tiltaksplasser)

36 ungdom mottok tilbud hos Jobbskolen alt fra 1-5 dager i uken

Det ble tatt 59 eksamener på videregående nivå hvor 32 fikk ståkarakterer.

Vi vet med sikkerhet at 8 ungdom har kommet inn på VGS og takket ja og at 4 stykker har 

kommet inn på universitet/høgskole. Vi vet også at det er fler som skriver kontrakter både som 

lærling og innen ordinært arbeid nå i disse dager




