
Helhetlig oppfølging og systemrettet

arbeid i mangfoldsskolen

Runa Rannov Bostad, Thora Storm videregående skole



Dette ønsker jeg å si noe om:

• Meg og min jobb

• Elevens møte med skolen, og skolens møte med eleven

• Helhetlig oppfølging og systemrettet arbeid i praksis

• Eksempler på utfordringer, og forslag til gode grep



Hvem er jeg?

Utdanning:

• Hovedfag i sosialantropologi (Universitetet i 

Oslo)

• Etterutdanning innen sosialpedagogisk

rådgivning (Høgskolen i Oslo og Akershus)

• Veiledningspedagogikk (Høgskolen i Nord-

Trøndelag)

• Praktisk-pedagogisk utdanning (lektor), med 

fagene samfunnsfag og tilpasset opplæring og 

spesialpedagogikk (NTNU)



Min jobb på Thora Storm videregående skole

Rådgiver for:

• 4 klasser innen yrkesfaglige 

studieprogram

• 3 klasser på 

studieforberedende program 

for minoritetsspråklige elever 

med kort botid

• 2 innføringsklasser for 

nyankomne minoritetsspråklige 

elever (også kalt IFK eller 

innføringsklassen)



Andre ansvarsområder som rådgiver

• Bistå elever innføringsklassen (IFK) som søker vg1

• Samarbeide med fylkeskommunen om inntak til IFK og 

vg1 studiespesialisering for minoritetsspråklige.

• Fatte vedtak om særskilt språkopplæring for 

minoritetsspråklige elever

• Kontaktperson for Nasjonalt senter for flerkulturell 

opplæring (NAFO)

• Kompetanseheving av grupper i og utenfor skolen om 

kulturforståelse, flerkulturell opplæring og flerkulturell 

rådgivning



I møtet med elevene – hva kan jeg 

bruke av erfaringer som:

• forstå mennesket ut ifra en 

sosial og kulturell kontekst

• gi råd om veivalg ut fra den 

enkeltes forutsetninger

• være en støtte når elever prøver 

ut sin egen vei

• forstå læringsprosessen sett fra 

både lærere og eleven sitt 

ståsted, og tilrettelegge 

undervisningen til det beste for 

elevens læring

• Sosialantropolog? 

• Rådgiver? 

• Veileder?

• Pedagog? 
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Hvordan går det egentlig med ungdommene i 

norsk skole?

Gjennomstrømning av elever i videregående opplæring

• Nesten 64 000 elever startet sin videregående opplæring første gang høsten 2010, 

og inngår i statistikken over gjennomstrømming i videregående opplæring fra 2010 til 

2015.

• 73 prosent av disse elevene fullførte sin videregående opplæring med oppnådd 

studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Andelen som fullfører er den høyeste 

siden statistikken ble publisert første gang for startkullet 1994, de siste årene har den 

ligget på rundt 70 prosent. Økningen skjer blant elevene som fullfører på normert tid, 

denne går opp rundt to prosentpoeng fra 56,4 prosent året før.

Gjennomstrømning øker blant elever med innvandrerbakgrunn

• Nesten 7000 av elevene som startet videregående opplæring for første gang i 2010 

har innvandrerbakgrunn. Gjennomstrømningen blant disse elevene ligger på 60 

prosent. Andel som fullfører på normert tid går opp også i denne gruppen fra året før, 

her med to prosentpoeng til 46 prosent. Det er fremdeles en klar forskjell mellom 

innvandrerelever og norskfødte med innvandrerforeldre. Henholdsvis 39 og 57 

prosent i disse to gruppene fullførte på normert tid. (SSB)

• Innvandrerbarna gjennomfører en klassereise. «De har klatret forbi foreldrene på 

den sosiale rangstigen og de gjør det like bra, eller bedre, enn jevnaldrende etniske 

nordmenn med lik sosial bakgrunn fra samme nabolag». Postdoktor i sosiologi Are 

Skeie Hermansen 



Nyankomne elevers møte med skolen

• Ny elevrolle 

• Ny lærerrolle

• Ny skole- og utdanningsstruktur

• Nytt skolespråk og skolekultur

• Alle fag på fremmedspråk

Nylig ankommet en by, et land, en kultur, et samfunn med 
mennesker hvis ulike praksiser kan virke fremmede og 
fremmedgjørende, og der språket, først og fremst, er den 
største barrieren
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Er fellesskolen åpen for normkritikk?

• Normer kan forstås som 

forventninger til hvordan vi skal 

være og oppføre oss. 

• Normer er «usynlige» for de 

som er innenfor

• Normer kan være uforståelige 

for de som kommer utenfra

• Normkritikk kan forklares som 

å stille spørsmål ved normene, 

og ikke de som bryter dem

• Hvor inkluderende skal vi 

være, og når skal vi sette ned 

foten?



Skolens møte med nyankomne elever

Lærere, rådgivere, miljøterapeuter må ta i bruk et stort 

rollerepertoar ovenfor elevene.

• Omsorgsrolle

• Kulturoversetter

• Veiviser 

• Rollemodell

• «Oppdrager»
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Hvor mye skal ungdommene tåle?

«Hassan» 16 år:

• Bor med mor og 4 søsken

• To eldre søstre er gift og bor med egen familie

• Mor er alvorlig syk

• Eldste bror er involvert i narkotikakriminalitet

• Hassan og en eldre søster har ansvar for 3 yngre søsken

• Barnevernet har vært inne i familien og funnet omsorgssituasjonen som 

«tilfredsstillende» for en tid tilbake

• Mor blir enda sykere, familien tror det går mot slutten

• Bror blir fengslet igjen

• Hassan blir mer og mer sliten, og mer og mer bekymret for mor

• Skolen er Hassan’s viktigste arena nå

• Skolen er tett på

Hvor lenge skal Hassan «holde ut»?

Hva ville du ha gjort?



Hva må vi som hjelpere tåle?

• Tenke det verste

• Tro på det beste



For noen ganger har det verste skjedd

• Langvarig press

• Mange involverte

• Psykisk og/eller fysisk vold og 

kontroll

• Seksuelle overgrep og/eller 

krenkelser

• Transnasjonale forbindelser

• Opplevelse av maktesløshet

• Ungdommen ser ingen løsning 

på problemet

Hva ville du ha gjort?



Helhetlig oppfølging og systemrettet arbeid

Målet: 

• Å redusere ungdommenes 

livsbelastninger, slik at de fullfører 

skolen

Metoden:

• Kartlegge ungdommen, og systemene 

rundt den unge

• Samarbeid med systemene, og styrke 

overgangene mellom systemene der det 

trengs

• Rett hjelp til rett tid

• Tett på



Regelverket i skolen

• Opplæringsloven Eks. 9a-1. Generelle krav

«Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og 

psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.»

• Forvaltningsloven § 15-3. Opplysningsplikt til barneverntenesta

«Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor 

forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta. Utan hinder av teieplikta 

skal personalet av eige tiltak gi opplysningar til barneverntenesta når det er 

grunn til å tru at eit barn blir mishandla i heimen eller når det ligg føre andre 

former for alvorleg omsorgssvikt, jf. §§ 4-10 til 4-12 i lov 17. juli 1992 nr. 100 

om barneverntenester, eller når eit barn har vist vedvarande alvorlege 

åtferdsvanskar, jf. § 4-24 i den same lova. Også etter pålegg frå dei organa 

som er ansvarlege for å gjennomføre lov 17. juli 1992 nr. 100 om 

barneverntenester, skal personalet gi slike opplysningar.»



Når ungdom utsettes for tvang, kontroll og vold

• Skolen har et ansvar for at barn og ungdom får riktig hjelp, uansett 

hvilket hjelpebehov de har.

• Hvis eleven er under 18 år bør en bekymringsmelding til barnevernet 

vurderes. I akutte situasjoner vil barnevernet finne et sikkert sted hvor 

barnet kan bo.

• Hvis eleven er over 18 år kan tiltak som midlertidig bolig, hjelp til 

livsopphold og beskyttelse fra politiet være aktuelt.

• Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gir råd 

i saker, og tildeler plasser i det nasjonale bo- og støttetilbudet for 

personer over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller annen 

æresrelatert vold

www.tvangsekteskap.no
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Hvordan møte ungdommer som sliter?

• Kartlegg situasjonen – hva 

opplever ungdommen er 

problemet? I hvilke systemer 

ligger utfordringene? Og hva 

består disse i?

• Sørg for at ungdommen er 

trygg

• Sett ungdommen i sentrum

• Bygge et nettverk rundt 

ungdommen

• Gi ungdommen valgmuligheter

• Gi ungdommen støtte til å stå i 

valgene, og å tåle 

konsekvensene

Familie 

og slekt

Transnasjonale forhold



Presset utenfra

• Respekt for andre

• Fellesskapet avgjør din 

skjebne

• Familiens normer er 

internaliserte

• Stemmene utenfra

«Du er ikke bra nok»!

Presset innenfra

• Selvrespekt

• «Din egen lykkes smed»

• Samfunnets normer er 

internaliserte

• Stemmene innenfra

«Jeg er ikke bra nok»!





Barneoppdragelse 
Frihet vs. Ansvar

Individualistisk Kollektivistisk
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0 år

18 år

Frihetsdimensjoner i barneoppdragelsen 

Skytte (1999) 



Årsaksbildet til ungdommers strev er komplekst!

«Sentrale studier konkluderer med at årsaksbildet av hva de 

unge strever med, er komplekst, og at fenomener ikke kan 

forklares gjennom faktorer som integreringsutfordringer eller 

flerkulturell tilhørighet alene. Funnene indikerer at ytre 

faktorer som graden av sosial støtte og inkludering, 

økonomisk og sosial status, samt  foreldres evner som 

veiledere i nytt samfunn, har innvirkning på indre forhold hos 

de unge»

(Salole 2013)
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Kanskje forklarer vi årsaksbildet med «for mye» kultur?



Generasjon Prestasjon

• Du skal legge din ære i å 

prestere godt, være flink 

og enestående

• Du skal ha kunnskaper

• Du skal være unik

• Du skal mestre



Alle ungdommer trenger tid og rom for (å finne) seg selv



Vi kan gjøre jobben deres enklere ved god tilrettelegging 

og gode rutiner i skolen

• Kartleggingssamtaler ved mottak

• Etablere et team rundt elevene

• Jobbe tett med kontaktlærere og 

faglærere

• Godt samarbeid med foresatte og/eller 

andre omsorgspersoner

• Gi god informasjon om rutiner og regler 

på skolen og i samfunnet ellers

• Gode rutiner for samarbeid med 

hjelpeapparatet

• Snakk med elevene om livet, 

drømmene og framtida!



Takk for meg!
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