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BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET 
 

NAV Hamar søkte og fikk i juli 2014 innvilget midler til «Styrking av innsats mot 

barnefattigdom» fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, via Fylkesmannen i Hedmark. 

Prosjektet er hovedsakelig finansiert med tilskudd fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet. 

Hamar kommune bidrar med en egenandel på 20%. Prosjektbeskrivelsen til grunn for 

søknaden var som følger: «NAV Hamar i samarbeid med rådgiver i videregående skole og 

psykolog i NAV Hedmark ser for seg å etablere et oppsøkende, operativt og ambulerende 

team (…..) som tidligst mulig skal inn å samtale med ungdom som sliter med fravær eller på 

andre måter sliter på skolen» «I tillegg skal ungdom som uventet og plutselig velger å slutte 

på skolen bli kontaktet av teamet og bli tilbudt samtale».  

Etter oppstart av dette prosjektet søkte NAV Hamar om tilskudd til «Forsøk med NAV-

veileder i videregående skole» ved Hamar katedralskole og Storhamar videregående skole 

fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. I september 2014 fikk NAV Hamar tildelt midler til drift 

av to stillinger. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og Velferdsdirektoratet 

og Utdanningsdirektoratet 

På grunn av felles målgruppe og målsetting for prosjektene ble de besluttet slått sammen i 

oktober 2014, med en felles styringsgruppe og en felles prosjektgruppe. Midlene til det 

opprinnelige prosjektet går nå til dekning av stilling rettet mot psykisk helse i skolen, og 

stillingen er besatt av psykolog. Psykologen og de to NAV- veilederne, i samarbeid med 

skolenes elevtjenester, utgjør nå et flerfaglig oppfølgingsteam. 

HOVEDMÅL OG MÅLGRUPPE FOR PROSJEKTET 
 

På tidspunktet hvor vi søkte midler til styrking av innsats mot barnefattigdom, lå fraværet i 

videregående skole i Hedmark fortsatt over landsgjennomsnittet, i følge fylkesråd Aasa 

Gjestvang (Terningen Arena 12.09.14). Gjennomføringsprosenten i videregående skole i 

Hedmark hadde økt fra 2006 til 2012, men fortsatt var situasjonen at over 30 % av elevene i 

videregående skole ikke fullførte og bestod opplæringen innen fem år. Lærere, rådgivere, 

oppfølgingstjenesten (OT) og skolens ledelse hadde gode rutiner når elever med stort fravær 
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stod i fare for å slutte eller valgte å skrive seg ut av skolen. Flerfaglig oppfølgingsteam var 

tenkt som et supplement til dette arbeidet.   

 

Ungdom oppsøker ofte NAV etter at de har sagt fra seg skoleplassen. Kontakten kan være via 

OT, ved at de selv kommer med et ønske om tiltak og tiltakspenger eller ved at foreldre ber 

om tiltak og hjelp til økonomi. I perioden med lediggang mellom skole og NAV blir 

problemene rundt ungdommen ofte større.  Ungdom som sliter kan i denne perioden 

oppleve at problemene blir større og mer uhåndterbare. Tilbakemelding fra skoler, OT og 

tiltaket «Finn Din Vei» i regionen, sier at mange unge «skolesluttere» sliter med en redusert 

psykisk helse.  

NAVs mål og disponeringsbrev for 2014 til fylkene fremhevet en målsetning om å jobbe 

forebyggende sammen med øvrige sektorer innen utdanning og helse. Prosjektet hadde 

derfor som delmål å forsterke samarbeidet mellom aktørene som arbeider med ungdom. 

Dette vil på sikt medvirke til at ungdommene styrker sine muligheter for å komme i arbeid 

og bli selvforsørget, og ikke blir langtidsmottakere av ulike NAV-ytelser. Frafall i 

videregående skole øker sjansen for dårligere levekår og helse gjennom hele livet (Hernes, 

2010).  

Vårt mål med psykisk helsepersonell i videregående skole er: 

● Komme i kontakt med elever som står i fare for å falle ut av videregående opplæring 

på grunn av psykisk helseproblematikk, eventuelt deres foresatte og ungdom i 

oppfølgingstjenestens målgruppe. 

● Raskt tilby samtaler og oppfølging, og avklare hvilken bistand/helsetjenester eleven 

trenger for å kunne fullføre et opplæringsløp, i eller utenfor skolens lokaler. 

● Henvisning til andre instanser ved behov. 

● Målgruppen har primært vært ungdom i aldersgruppen 15-21 år som holder på å falle 

ut av videregående opplæring og som har behov for tiltak og tjenester fra NAV.  Ut 

over dette kunne ressursene prioriteres fritt, men innenfor rammene av 

utviklingsarbeidets mål og hensikt. 
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● I tillegg har vi en målgruppe hovedsakelig av foreldre med barn, som etter ferdig 

Introduksjonsprogram er blitt langtidsmottakere av sosialhjelp. Det var flest kvinner 

som deltok, og flesteparten hadde ett eller flere barn. Målet med å se på denne 

gruppen var å finne ut hva som skulle til av ulike tiltak for den enkelte, for å få 

kvinnene ut i ordinært arbeid, slik at de kan være gode rollemodeller for sine barn. 

● En tredje målgruppe var tjenestemottakere i NAV med flere ulike 

arbeidstreningstiltak bak seg, både av kortere og lengre varighet. Målet var å få en 

oversikt over de ulike arbeidstreningstiltakene den enkelte har gjennomført og hva 

de ulike tiltakene har tilført tjenestemottaker av kompetanse. Når oversikten vises i 

en praksishåndbok, er det lettere for tjenestemottaker i samhandling med NAV og 

arbeidsgiver å finne riktig arbeid i forhold til oppnådd kompetanse, bygge videre på 

dette og til slutt nå målet om et fagbrev. 

● Utover disse tre konkrete målgruppene har ressursene fra styrking av innsats mot 

barnefattigdom også blitt brukt på andre ulike tiltak i NAV Hamar. 

RAMMER OG RESSURSER 

  

Tidsperspektivet for prosjektet var 3 år. Prosjektene har vært bemannet med en stilling for 

psykiske helsepersonell, og det ble tilsatt en psykolog. Det har vært tett samarbeid med 

skolens elev-/rådgivertjeneste, fordelt på 2 videregående skoler; Hamar Katedralskole og 

Storhamar videregående skole.   

2 veiledere ved NAV Hamar, har i tillegg jobbet med 2 forskjellige fagområder i 

prosjektperioden.  

ANDRE TILTAK VI HAR JOBBET MED SOM FØLGE AV REDUSKSJON I 

PSYKOLOGSTILLINGEN 

 

Psykologstillingen ble redusert til 40% fra høsten 2016 grunnet forhold knyttet til ansattes 

rettigheter etter lov- og avtaleverk. Etter samtale med Fylkesmannen i Hedmark fikk NAV 

Hamar tillatelse til å bruke tilgodehavende lønnsmidler på ulike tiltak innad i NAV Hamar, 

som hadde til hensikt å få utvalgte brukergrupper i NAV systemet; barnefamilier, ungdom og 

innvandrere, avklart og kartlagt og ut i ordinært arbeid. Det var fortsatt fokus på psykisk 



6 
 

helse. En ekstern person ble tilsatt i 40 % på disse ledige lønnsmidlene, til styrking av innsats 

mot barnefattigdom. 

METODE 
 

Psykolog i videregående skole 

 

Psykologtilbudet ble gjort kjent gjennom ulike kanaler: skolene sine hjemmesider, 

informasjonsskjermer på skolene, direkte formidling av tilbudet til elever/ansatte ved 

skolene samt ved BUP Hamar (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). Det var tydelig at 

psykologtilbudet gradvis ble mer kjent og etablert fra første til andre prosjektår, selv om 

pågangen var omtrent like stor begge årene. 

Flertallet av henvendelsene kom fra ungdomshelsetjenesten (helsesøster/psykiatrisk 

sykepleier), samt rådgivere og miljøveiledere ved skolene. Mange elever henvendte seg 

direkte, og i flere saker var det foreldre eller spesialisthelsetjenesten (BUP/DPS – 

distriktspsykiatrisk senter) som ønsket at eleven skulle få tilbud om noen samtaler. 

Ungdomshelsetjenesten kunne eksempelvis be om en vurdering av hvorvidt eleven burde 

henvises til spesialisthelsetjenesten. BUP/DPS ba om korttidstilbud til elever, enten i påvente 

av oppstart ved BUP/DPS, eller i etterkant av avsluttet behandling, eventuelt dersom eleven 

ble vurdert å ikke ha rett til prioritert helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Ungdommer ble 

også henvist fra NAV-veileder ved skolene. 

Ungdommene fikk tilbud om en avklaringssamtale så raskt som mulig. Avhengig av ledig 

kapasitet kunne det gå alt fra en dag til noen uker. Flertallet av elevene hadde mellom tre og 

fem samtaler. I tillegg kom gjerne samarbeidsmøter og drøftinger med fastlege /foreldre/ 

lærere/ rådgivere /ungdomshelsetjenesten /spesialisthelsetjenesten/barnevernet/NAV. 

Psykologen var også tilgjengelig for spørsmål fra ansatte ved skolene som ønsket 

råd/veiledning i elevsaker. Videre deltok psykologen i VIP-undervisning for første trinn ved 

Storhamar VGS (VIP-programmet gjennomføres årlig, hvor målet blant annet er å gi 

ungdommene økt kunnskap om psykisk helse). 
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Innvandrerkvinner 

 

Alle deltakere ble hentet ut fra det kommunale fagsystemet Socio. Det var flest kvinner som 

deltok og flesteparten hadde ett eller flere barn. 

 

Det ble gjennomført 1. gangs kartleggingssamtale med et utvalg på 8 deltakere. 2 av utvalget 

hadde nyfødte barn, og disse var ikke aktuelle for arbeid/tiltak. Det ble gjennomført både 

individuelle samtaler og ulike gruppetiltak. Flere av deltakerne startet i arbeidspraksis hos 

lokale arbeidsgivere. Det var under hele tiltaksperioden ulike utfordringer med den enkelte, 

og det ble ofte ett skritt frem og to tilbake.  

 

Praksishåndbok 

 

Praksisboka er en fysisk perm som inneholder veiledning og opplæringsplaner for bruker og 

arbeidsgiver. Det skal være enkelt og oversiktlig å fylle inn mål og oppnådde mål, slik at 

bruker lett kan dokumentere sin kompetanse. Etter 5 års praksis i et yrke kan man gå opp til 

fagprøva som praksiskandidat. 

Praksisboka er også en mulig metodikk i grunnskolen for å gi avgangselever med 

«utfordringer» som eksempel at de ikke skal starte i vg skoleløp, en mulighet til og få seg 

praksis i bedrift, opplæring, fagbrev og jobb. 

 

Så langt har mange av våre brukere vært i langvarige praksisløp uten å forholde seg til 

kompetansemålene i det faget de praktiserer. Ved å jobbe mot kompetansemålene i en 

praksisperiode er de faktisk i gang med å skaffe seg en utdanning med fagprøve som en 

målsetting. 

Planen er at Praksisboka etter hvert blir et nødvendig og naturlig hjelpemiddel for de fleste 

som er i arbeidstrening gjennom NAV, NAVs samarbeidspartnere og flyktningetjenesten.  
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RAPPORT FRA PSYKOLOG I VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

I møte med ungdommene har psykologen hatt som mål å legge til rette for en god relasjon, 

bidra til at hver enkelt får hjelp til å sette ord på sine utfordringer, introdusere relevante 

psykologiske verktøy og nye mestringsstrategier, samt involvere andre hjelpere hvis 

nødvendig (for eksempel foreldre, skolen, spesialisthelsetjenesten).  

Flertallet av henvendelser kommer fra ungdomshelsetjenesten (helsesøster/psykiatrisk 

sykepleier), rådgivere og miljøveiledere. En del elever henvender seg direkte, og i enkelte 

saker er det foreldre eller spesialisthelsetjenesten (BUP/DPS) som ønsker at eleven skal få 

tilbud om noen samtaler. Ungdomshelsetjenesten kan be om at psykologen gjør en 

vurdering av hvorvidt eleven bør henvises til spesialisthelsetjenesten. BUP/DPS spør i blant 

om psykologen kan gi elever et korttidstilbud, enten i påvente av oppstart ved BUP/DPS, 

eller i etterkant av avsluttet behandling, eventuelt dersom eleven vurderes å ikke ha rett til 

prioritert helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.  

Det er stor variasjon i hvilke problemer ungdommene presenterer: symptomer på angst og 

depresjon, traumer, spisevansker, oppmerksomhet –og konsentrasjonsproblemer, 

søvnvansker, utfordringer i relasjon til familie/venner/kjæreste, stemmehøring, 

prestasjonsangst, opplevelse av å føle seg utenfor eller annerledes. 

 

Psykologen har jobbet med elevene i individuelle samtaler, og målet er at ungdommene skal: 

1) føle seg hørt og tatt på alvor  

2) få hjelp til å sette ord på -og sortere tanker/følelser  

3) tilegne seg nye mestringsstrategier  

4) få bistand til å involvere andre relevante hjelpere hvis nødvendig (f.eks foreldre, skole, 

spesialisthelsetjenesten).      
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INVANDRERKVINNER 

 

Arbeidet med gruppen var mest krevende mht dårlig norsk språk og liten kjennskap til norsk 

kultur og ikke minst norsk arbeidskultur. Samtidig var det tilfredsstillende   etter hvert å 

oppleve at flere av deltakerne tok til seg kunnskap og brukte den aktivt og stod på for å 

fremme egen sak.  

 

Av totalt 15 deltakere i tiltaket var det ca. halvparten som i løpet av høsten 2016 fikk seg 

arbeidspraksisplass, deltid og heltids jobb tilknytning. Fire deltakere sluttet pga graviditet og 

utfordringer med egne barn.  En hadde rus problemer og var ikke klar for arbeidsrettet 

aktivitet, syv deltakere gikk ut i praksis og rundt fem over i deltids- og heltids stillinger av 

ukjent varighet. En gikk til skole og resterende er fortsatt i ulike tiltak i NAV.  

 

Vi kan konkludere med at vi har erfart at tett individuell oppfølging gir resultater, og at 

mennesker som har kommet som flyktninger til Norge fra land utenfor EØS området ofte har 

et behov for forsterket bistand. 

PRAKSISBOKA 

 

Tanken er at utdanning er den beste veien til styrking av innsats mot barnefattigdom. 

Samtidig gir Praksisboka og dens metodikk, brukere som opplever å stå utenfor, en reell 

mulighet til å komme innenfor. Praksisboka er et hjelpemiddel til å planlegge og 

dokumentere den praksis man opparbeider seg gjennom tiltak, arbeidstrening og/eller 

ordinært arbeid. Etter fem år kan bruker gå opp til fagprøve hvis dokumentasjon for 

opplæring er tilstede. 

 

 Vi ser at mange brukere har vært i praksisløp som ikke henger sammen og som har skapt 

liten og ingen merverdi. Praksisboka skal gi «retning», fokusere på det yrket den enkelte 

ønsker seg og vise raskeste vei mot kompetansebevis i form av fagbrev. Utgangspunktet for 

all styrking av innsats mot barnefattigdom er ditt talent, hva er du god til og hva vil du jobbe 

med. 
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Gevinsten er at vi får flere brukere, spesielt ungdom og flyktninger, raskt inn i praktiske 

individuelle kvalifiseringsløp som bidrar til at de får startet opp i fagbrevløp i valgte yrkesfag.  

Praksisboka bidrar til at flere mennesker kommer «innenfor». 

 

Midlene til styrking av innsats mot barnefattigdom har gitt NAV Hamar en mulighet til å 

utvikle praksisboka som et viktig verktøy for å få flere ungdommer kvalifisert til ordinært 

arbeid og derav økonomisk selvhjulpne.  

ULIKE TILTAK RETTET MOT ULIKE BRUKERGRUPPER 

 

Av andre tiltak som har vært igangsatt med de 40 % ledige lønnsmidlene er igangsetting av 

tiltak og ivaretakelse, samt oppfølging av brukere med vilkår om deltakelse i Aktivitetsplikten 

(sosialtjenesteloven § 20a).  

 

Fra januar 2017 til juli 2017 ble ressursen benyttet til å gjennomføre kartleggingssamtaler 

med brukere, og fremskaffe en arena for arbeid.  

I hovedsak ble dette tilknyttet Hamar Kommune sitt møbellager og samdrift med Hamar 

Arbeid og Aktivitet, som er Hamar kommunes senter for individuelt tilrettelagte 

arbeidsoppgaver innenfor områdene vedproduksjon, maskinstrikking/enkel søm, kantine, 

service og i verksteder innenfor tre og mekanisk.  

Aktiviteter individuelt og i gruppe innenfor musikk/dans, forming, høytlesing, fysiske 

aktiviteter ute og inne.  

I denne perioden var det rundt 30 ungdommer vi samarbeidet med rundt aktivitetsplikten.  

 

Sommeren 2017 ble denne ressursen benyttet til å avholde sommerkurs for ungdom under 

aktivitetsplikten med et tre ukers kurs, «Sjef i eget liv». Her var det 12 deltakere som deltok. 

 

Oktober 2017- november 2017 gjennomførte denne ressursen tiltaket Jobbverksted for 10 

deltakere med mål om å bli en bedre jobbsøker.  
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RESULTATER OG ANBEFALINGER  

Psykolog i videregående skole 

 

Flertallet av henvendelsene omfattet ungdommer med milde til moderate psykiske 

helseutfordringer. Mange av disse elevene hadde problemer med å følge opp skolen og det 

skolefaglige (undervisning/lekser). En del kom for sent til undervisningen, forlot skolen i 

løpet av dagen, eller hadde fravær hele dager. Flere hadde fått varsel fra skolen om at de 

grunnet fravær sto i fare for å ikke få vurdert i ett eller flere fag.  

Generelt ga ungdommene uttrykk for at de opplever det som viktig/nyttig å ha en 

voksenperson de kan snakke med om sine psykiske helseutfordringer, og som befinner seg 

på deres arena (skolen). Mange sa at de fikk det bedre etter et par samtaler, og dermed i 

større grad klarte å følge opp skolen og hverdagen forøvrig. Andre trengte åpenbart mer 

hjelp enn man kan tilby innenfor rammene av denne stillingen, og psykologens 

henvisningsrett bidro til at ungdommen raskt ble henvist til spesialisthelsetjenesten. I flere 

saker påpekte elevene at de ikke ville be fastlegen om en henvisning, grunnet faktorer som 

relasjonen til fastlegen og barrierer knyttet til å bestille/møte til legetime. 

Det er vanskelig å vurdere hvorvidt psykologtilbudet utgjør en vesentlig forskjell hva gjelder 

å forebygge frafall i videregående skole, da det sannsynligvis er mange faktorer som sammen 

påvirker om en elev klarer å fullføre videregående opplæring. Men med utgangspunkt i 

antall henvendelser, samt tilbakemeldinger fra ungdommer og ulike hjelpere rundt disse, er 

inntrykket at psykologtjenesten er et ønsket tilbud og et sentralt bidrag i et forebyggende 

helsearbeid perspektiv.  Tidlig innsats antas å ha forebyggende effekt i forhold til utvikling av 

mer alvorlig problematikk. Flere ganger kom dessuten psykologen i kontakt med 

ungdommer som tidligere ikke hadde fått hjelp, tross langvarige og vesentlige psykiske 

helseplager. Hva hadde skjedd dersom disse ungdommene ikke hadde blitt fanget opp og 

henvist videre til spesialisthelsetjenesten? 
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Innvandrerkvinner 

 

En kan konkludere med at tett individuell oppfølging gir resultater, og at mennesker som har 

kommet som flyktninger til Norge fra land utenfor EØS området ofte har et behov for 

forsterket bistand.  

Status pr. 30.11.17 for disse 6: 

I arbeid med varierende stillingsgrad: 5 

Uavklart: 1 

I samarbeid med stiftelsen «Utafor- Innafor» fikk en del av familiene, primært barna, i 

prosjektet tilbud om gratis utstyr til fritidsaktiviteter. Stiftelsens formål er å etablere og 

drifte ulike tiltak i samarbeid med offentlig sektor, næringslivet og frivillige organisasjoner 

for å legge til rette for at barn og ungdom som har ulike problemområder får mulighet til en 

bedre livssituasjon. Stiftelsen skal bidra til forebyggende arbeid for barn og ungdom 

gjennom aktivering, utdanning og arbeid. Aktivitetene skal drives i stiftelsens regi og i 

samarbeid med næringsliv, institusjoner, organisasjoner m.v. i regionen. 

En familie fikk tilbud om vinterferieopphold for mor og 2 barn i regi av Røde Kors, men avslo. 

Praksishåndboka 

 

Så langt har mange av våre brukere vært i langvarige praksisløp uten å forholde seg til sine  

kompetansemål i det faget de praktiserer. Ved å jobbe mot kompetansemålene i en 

praksisperiode er de faktisk i gang med å skaffe seg en utdanning med fagprøve som en 

målsetting.  

Pr. dato har 13 brukere begynt å bruke praksisboka. I tillegg er det produsert 12 bøker til 

internt bruk på NAV Hamar. 

 

 



13 
 

OPPSUMMERING 

Psykolog i videregående skole 

 

Gjennom prosjektperioden har det vært en jevn pågang ved psykologtjenesten. 

Henvendelsene kom fra elever, foreldre, ansatte ved skolene, ungdomshelsetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten og NAV. Psykologen fulgte opp ungdommene både direkte og 

indirekte, gjennom samtaler, samarbeidsmøter/drøftinger med andre støttespillere, 

råd/veiledning til ansatte ved skolene, og undervisning. Flertallet av ungdommene hadde 

milde til moderate psykiske helseutfordringer, og mange av disse hadde problemer med å 

følge opp skolen. Noen elever hadde åpenbart behov for mer hjelp enn det psykologen 

kunne tilby innenfor sine rammer, og ble henvist videre til spesialisthelsetjenesten.  

Forhåpentligvis har psykologtilbudet bidratt med å forebygge at ungdommer utvikler mer 

alvorlige psykiske helseplager, og at elever i større grad klarer å følge opp skolen. 

 

 Innvandrerkvinner 

 

Ved kartlegging og tett individuell oppfølging, har flere i gruppen kommet ut i arbeid om enn 

i noe varierende grad. Man ser viktigheten av å jobbe helhetlig med disse brukergruppene 

og se familien under ett når tiltak skal settes inn. Arbeidsevne påvirkes av flere faktorer; 

helse, økonomi, sosiale forhold, nettverk, familiesituasjon – det er svært viktig å se på hele 

mennesket for å øke overgangen til arbeid. Dette er summen av tett oppfølging over tid og 

det gir resultater. 

 

Praksishåndboka 

 

Praksisboka er et hjelpemiddel til å planlegge og dokumentere den praksis man opparbeider.  

Etter 5 års praksis i et yrke kan man gå opp til fagprøva som Praksiskandidat. Så langt har 

mange av våre brukere vært i langvarige praksisløp uten å forholde seg til 

kompetansemålene i det faget de praktiserer. Vi vet at det i fremtiden vil stilles større krav 
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til kompetanse og utdanning for å få arbeid. Ved å jobbe mot kompetansemålene i en 

praksisperiode er de på vei med å skaffe seg utdanning med fagprøve som en målsetting. 

PÅ HVILKEN MÅTE HAR DETTE PROSJEKTET VÆRT MED Å PÅVIRKE 

ENDRINGER? 

Psykolog i videregående skole 

 

Under prosjektperioden har psykologtjenesten kanskje først og fremst påvirket endringer på 

individnivå, gjennom endringsprosessene som potensielt ligger i det terapeutiske møtet. 

Forhåpentligvis har psykologtilbudet bidratt med å forebygge at ungdommer utvikler mer 

alvorlige psykiske helseplager, og at elever i større grad klarer å følge opp skolen. På 

systemnivå har prosjektet bidratt med en (midlertidig) endring i form av tilgang på en ekstra 

ressurs. Denne psykologressursen ble aktivt benyttet, og gjorde vegen til hjelp kortere både 

for ungdommene og deres støttespillere.  

 

Innvandrerkvinner i arbeidstrening 

 

Kvinnene i barnefamiliene blir kartlagt i forhold til kompetanse og kvalifikasjoner. Det blir i 

større grad lettere å finne gode arbeidstreningsplasser for den enkelte tjenestemottaker, 

som igjen kan føre til ordinært arbeid. Kvinnene blir mer bevisst det å være en god 

rollemodell for sine barn i forhold til viktigheten av utdannelse og arbeid. Kvinnene blir også 

mer bevisst sitt forhold til deltagelse i arbeidslivet og at arbeid og egen inntekt er veien ut av 

fattigdom. 

 

Praksishåndbok 

 

Dokumentert tidligere og nåværende praksis, som senere kan telle for oppmelding til et 

fagbrev og med fagbrev tilgang til ordinært arbeidsmarked. Gevinsten er at vi får flere 

brukere, spesielt ungdom og flyktninger raskt inn i praktiske individuelle kvalifiseringsløp 

som bidrar til at de får startet opp i fagbrevløp i valgte yrkesfag. Praksisboka bidrar til at flere 

mennesker kommer «innenfor». Ressursene har gitt NAV Hamar mulighet til å utvikle 
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Praksisboka som et viktig verktøy for å få flere ungdommer kvalifisert til ordinært arbeid og 

derav økonomisk selvhjulpne.  

STYRING AV PROSJEKTET 

Styringsgruppe 

Navn  Initialer Rolle 

Enhetsleder NAV 

Hamar/avdelingsleder, NAV Hamar 

RS/KA Prosjektansvarlig 

Avdelingsledere, Nav Hamar KA/BG Sekretær  

Rektor, Storhamar videregående 

skole/ leder pedagogisk støtte Hamar 

katedralskole/ leder for pedagogisk 

støtte Storhamar videregående 

skole 

 

HJ/ÅR/G

S 

Medlem i styringsgruppa, 

representerer rektor ved Storhamar 

videregående skole i styringsgruppa 

og Hamar katedralskole 

 Nav Hedmark JBH NAV Hedmark, medlem i 

styringsgruppa 

Fylkesmannen i Hedmark med 1 

representant fra Sosial- og 

helseavdelingen og 1 fra Oppvekst- 

og utdanningsavdelingen  

BNL/ 

ALSF 

Fylkesmannen i Hedmark, 

medlemmer i styringsgruppa. 

   

Rådgiver 

Videregående opplæring 

  

ENRO/TK Hedmark Fylkeskommune, medlem i 

styringsgruppa 
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SLT koordinator (SLT - samordning av 

lokale kriminalitetsforebyggende 

tiltak) 

 

  

  

TG Hamar kommune, medlem i styringsgruppa 

 

Brukerrepresentant, 

elevrepresentant fra Storhamar 

videregående skole 

ED Medlem i styringsgruppa  

 

Prosjektgruppe 

Navn  Initialer Rolle 

NAV Hamar KA/BG Prosjektleder 

NAV Hamar KU NAV-veileder 

NAV Hamar GOS NAV-veileder 

Hamar katedralskole GS Ped.leder Hamar katedralskole 

Storhamar videregående skole ÅR Ped.leder Storhamar vgs 

NAV Hamar MR-G Psykolog 

 

Veiledere fra NAV Hamar som har deltatt i prosjektet i tillegg til de som er nevnt i 

prosjektgruppa: 

Bård W. Linde 

Bjørn Kristian Johansen 

Kontaktpersoner  for informasjon om prosjektet: 
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Bård Grinnhaug, mob. 452 90 800 

Kristin Akerhaugen, mob.  950 46 469 
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