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Päevakava
 Nordstrandi mobiilse noorsootöö teenistuse tutvustus
 Kontekst
 Eesmärgid ja põhimõtted
 Lähenemisteed
 Parimad praktikad riskinoorteni jõudmiseks ja nende 

jõustamiseks
 Grupi projekt „Kohtumispaik“
 Interdistsiplinaarne koostöö vältimaks koolist välja langemist
 Küsimused on oodatud kogu esitluse ajal



Nordstrandi piirkond
 47 000 elanikku
 3700 elanikku vahemikus12-19 eluaastat
 Oslo miniatuur. Jagatud piirkond laiaulatuslike probleemidega
 Sotsiaalmajanduslikust staatusest teostusvõime ja saavutuste 

surveni
 Norra Sotsiaaluuringud (NOVA): paljud noored Nordstrandi 

piirkonnast kannatavad kõrge  psühholoogilise pinge all



Nordstrandi mobiilse noorsootöö teenistus

 Riiklik organisatsioon, tegutseb Ennetavate teenuste üksuse 
all

 Erialade vaheline koostöö noorte klubide, koolide, lastekaitse 
büroo, ennetustööd tegevate politseinike ja teistega

 8 töötajat, kes bakalaureuse või magistrikraadiga sotsiaaltöös, 
lastekaitses, sotsioloogias, kriminoloogias, psühholoogias, 
sotsiaalteadustes ja helitehnikas.



Eesmärgid 
 Panustada turvalise lapsepõlve tingimuste loomisse ja ära hoida negatiivsed 

arengud lapse ja alaealise keskkonnas läbi sotsiaalse noorsootöö laste ja noorte 
seas piirkonnas

 Sihtgrupp- 12-23 aastased noored, peamine fookus nooremal osal elanikkonnast

 Koguda teadmisi sihtgrupi sotsiaalsest staatusest ja elamistingimustest

 Jälgida ja kirjeldada grupiga seotud muudatusi

 Aidata noorte häälel jõuda poliitika tegijateni

 Varajane koostöö, saavutada kontakt nii vara, kui võimalik

 Motiveerida noori uusi kogemusi omandama ja suunata neid alternatiivsetele 
võimalustele sotsiaalseks muutuseks

 Suunata noori vajalike teenusteni, kui lisa abi on vajalik



Põhimõtted 

 Kasutaja kaasamine
 Ressurssidele suunatud
 Jõustamine
 Vabatahtlikkus
 Holistiline ehk terviklik vaade



Dokumendid ja regulatsioonid

 Seadus, mis seotud linna tervise teenustega
 Avalik administreerimise seadus
 Isikliku info seadus
 konfidentsiaalsuse kohustus
 Avalikustamise kohustus
 Dokumentatsioon
 Nõusolek



Meetodid

 Mobiilne noorsootöö
 Õhtuti ja päevasel ajal
 Kaardistada noorte keskkonda
 Grupid
 Tüdrukute ja poiste grupid
 Treeningud ja tegevusgrupid
 Individuaalne tugi
 Erialade vaheline koostöö



Parimad praktikad
 Parimad praktikad riskinoorteni jõudmiseks ja nende 

jõustamiseks
 Grupi projektid, et motiveerida noori ühiskondlikult 

osalema ja et nende hääl jõuaks poliitika tegijateni 
(näiteks digitaalne jutuvestmise meetod)

 Erialade vaheline koostöö Nordstrandi mobiilse 
noorsootöö teenistusel on suunatud koolist 
väljalangemise ennetamisele



„Kohtumispaik“
 Taust

 Kehv vaimne tervis

 Puudulikud võimalused alternatiivseteks vabaaja tegevusteks

 Eesmärk

 Luua avatud kohtumispaigad noortele kindlates piirkondades, noortele, 
kes ei osale tavalistes vabaaja tegevustes piirkonnas

 Kasutada tegevusi lähenemismeetodina, et luua uut identiteeti läbi 
tegevustega hakkamasaamise

 Hoida ära kõrvalejäetust ja edendada sotsiaalset kaasatust



Sihtgrupini jõudmine

 Osalemine kooli alguse tegevustes
 Kakao, mängud ja ajakirjad lõunapauside ajal
 Suhtlemine sotsiaalpedagoogiga
 Grupp pärast kooli koos 8 tüdrukuga



Esimene sügis
 „Sõsarkond“

 Teemad ja tegevused

 Areng

 „Tunnen, et sobin paremini tüdrukute gruppi, paljud neist kuulavad mind ja 
see on väga hubane“

 „See on tore, sest mul pole kedagi, kellega pärast kooli aega veeta“

 „Olen saanud enesekindlamaks“

 „Olen õppinud kuulama, kui teised räägivad ja kuulan teiste arvamusi“

 „Tahan väljendada tundeid läbi kunsti“



Kevad
 Grupi dünaamika
 Kunsti õpituba „Kes ma olen?“



Kevad jätkub
 Retk metsamajja
 Individuaalne tagasiside



Teine sügis ja tänapäev

 Digitaalne jutuvestmine
 Näidis, kuidas innustada noori
 Uus asukoht ja uued noored

 Lana Del Rey ja  maailma mõistmine 
https://www.dropbox.com/home/Nordstrand 
(IMG 3536) 



Koolist väljalangemise ennetamine

 „Teadmiste ühiskond“  Ivar Frønes 
 Haridus on aina olulisem, et ühineda tööeluga ja mitte olla 

kõrvalejäetud
 Üks kolmest langeb koolist välja gümnaasiumis. „Kool nagu 

tunnustamise ja rikutuse riiklik areen“ Arne Klyve 
 Kohandatud treening, hea õpetaja-õpilase suhe, tervislik 

klassi ja kooli keskkond, tavapärane jälgimine ja tagasiside 
koolist puudumisel



Projekti peamine fookus
 Varajane koostöö.
 Jätkuv dialoog koolidega ja vajaduste täpsustamine. Nende 

vajaduste rahuldamine kohandatud meetmetega.
 Luua suhteid noortega.
 Pakkuda nõustamist noortele ja nende vanematele.
 Koostöö vajalike teenuste ja partneritega.
 Töö informatsiooni ja motivatsiooniga.
 Dokumentatsioon ja töö projekti jätkusuutlikkusega.



Algus
 Dialoog koolidega
 Sihtgrupi määratlemine; õpilased kõrge või 

suureneva puudumiste arvuga
 Lõuna grupid ja individuaalne tagasiside
 Kohandatud vajadustele
 Varajane koostöö ja kohandatud lähenemine!



Töötamine kolmel tasemel

 Süsteem- kooli rutiinsed jälgimised ja 
tagasiside puudumiste kohta

 Grupp- motiveerida ja parandada nende koolis 
osalemist

 Individuaalne-  kohandatud põhimõtted on eriti 
olulised



Kompleksne probleem
 Nordstrandi piirkond on jagatud piirkond koos 

laiaulatuslike probleemidega
 Sotsiaalmajanduslikust staatusest teostusvõime ja 

saavutuste surveni
 „Koolist keeldumine“
 Juhtum- nooreni jõudmine läbi erialade vahelise 

koostöö



Kontakt informatsioon

 Utekontakten bydel Nordstrand / Nordstrand Outreach 
Service 

E-mail: utekontakten.nordstrand@bns.oslo.kommune.no 

/ anna.stenersen@bns.oslo.kommune.no 

Phone: +47 976 73 685 Facebook: “Utekontakten bydel 
Nordstrand” 
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