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Vedrørende:  HP 2017-2020 - Svar på spørsmål ang. grunnskoleopplæring unge voksne 

flyktninger (BAUN) 
  
 

Utvalgsleder for hovedutvalg BAUN Anne Lene Hojem har stilt rådmannen følgende spørsmål  

angående grunnskoleopplæring for unge voksne flyktninger:   

1. Hvordan jobbes det for å få stabilitet i forhold til lokaler (de flytter i januar, for så å flytte 

igjen i juni!) 

2. Hvordan jobbes det med helse, blir det satt av midler til en helsesøster for denne 

målgruppen? (viser til flere saker som viser til dårligere fysisk og psykisk helse- trolig noe 

med at flere unge kommer fra sterkt traumatiserte områder, og fordi det er blitt flere 

elever) 

3. Hvordan jobbes det for å integrere disse unge i nærmiljøet, hva eksisterer av tiltak for 

denne aldersgruppe. Ikke bare flyktninger, men alle unge voksne som er på grunnskolen 

for voksne. 

Rådmannens svar spørsmål 1: 

Sandvika VGS, Akershus Fylkeskommune, varslet om avvikling av leieforholdet hvor BKVO 

grunnskole fikk disponere klasserom og dermed samlokalisering med jevnaldrende. Midlertid 

løsning ble opprettet i kommunens avlastningslokaler i Brynsveien 88. I disse dager signeres 

avtale for permanente lokaler for grunnskoletilbudet, men mye tyder på at klassene må ha 

midlertidig skoletilbud i tidligere BKVO- lokaler/Emma Hjorth fra nyttår og frem til de nye lokaler 

er tilpasset skolens behov.  

 

Rådmannens svar spørsmål 2:  

Tilgjengelig skolehelsetjeneste i Grunnskolen for voksne (Elevene er fra 16 år og oppover).  

Hva sier lovverket  

Opplæringsloven - § 4A-1.Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 

Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik 



opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring 

omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. 

Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

 

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

 

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

a. helsetjeneste i skoler og 

b. helsestasjonstjeneste 

 

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

 

§ 1-2.Virkeområde 

 

Forskriften gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid: 

a) innen kommunens helsestasjon for barn og ungdom, 

b) for gravide som går til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon, 

c) i helse- og omsorgstjeneste i grunnskoler og videregående skoler som omfattes av 

opplæringsloven og privatskoleloven. 

 

§ 2-1.Kommunens ansvar 

Kommunen skal tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0–20 år og tilby 

gravide å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Kommunen skal dekke alle 

utgifter til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 

Advokat Ragna Runsbech hos kommuneadvokaten bekrefter at kommunen ikke har plikt til å ha 

en skolehelsetjeneste knyttet til grunnskolen for voksne/voksenopplæringen.  

 

Hun begrunner dette med følgende: Bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2- nr. 1 

viderefører bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven § 1-3, og forskrift knyttet til denne. 

 

Av forskrift fremgår at bestemmelsene om helsestasjon og skolehelsetjeneste skal sikre oppføling 

av barn og ungdom, og da med en kontinuitet i tjenesten. Det bør imidlertid vurderes om «barn» 

eller de under 20 år, som tar grunnskole for voksne, skal omfattes av det ordinære 

skolehelsetjenestetilbudet som ledd i kommunens forebyggende helsearbeid.  (dersom disse ikke 

fanges opp av annet forebyggende helsearbeid / har annet tilbud f.eks. tilbud fra 

migrasjonshelse.) 

 

Det har tidligere blitt etterlyst et helsetilbud til elevene ved grunnskoletilbudet knyttet til mye uro 

og bekymring for elevenes psykisk helse. Rådmannen omdisponerer ressurser innen botiltakene 



for å sette inn miljøarbeiderressurs som kan følge miljøet tettere ved BKVO, grunnskoleopplæring 

for voksne. Det jobbes med å finne en løsning på tilstedeværelse av helsefaglig personale. BKVO 

gir uttrykk for stor glede over miljøarbeiderressursen og at det arbeides for å få en helseressurs 

på plass. 

 

Rådmannens svar spørsmål 3:  

I barne- og ungdomstjenester samarbeider Ungdom og fritid tett med botiltakene for enslig 

mindreårige flyktninger (EMF) med å få på plass og videreutvikle samarbeidsrutiner. Det gjelder 

spesielt Helset fritidssenter, Rykkinn fritidshus og Marie Plahte. 

 

Østerås fritidssenter har vært og er involvert i valgfaget «Innsats for andre», Motorsenteret 

samarbeider med Flyktningkontoret om aktivitet. 

 

ARENA Bekkestua har tatt initiativ til introduksjon av sine aktiviteter i samarbeid med BKVO 

grunnskolen. TANKEN har vært base for tiltak «mandagsklubben». 

 

Ungdom og fritid jobber aktivt med hvordan tjenestestedene kan øke tilgjengeligheten for denne 

målgruppen. Det gjelder spesielt i forbindelse med ferie aktiviteter og turer. Dette er også et 

tilbud som omfatter andre barn fra lavinntektsfamilier i kommunen. 

 

Barnevernet gir kr 3.000,- til fritidsaktiviteter for hver ungdom i botiltak per år. Midlene brukes i 

hovedsak til medlems- og treningsavgift (deltakeravgift) i idrettsklubber (i hovedsak 

fotballklubber). Der hvor deltakeravgiften er for høy, er det inngått avtaler som gir ungdommene 

mulighet for å jobbe dugnader for å få dekket deler av avgiften.  

 

Jobb etter skoletid er en viktig arena for å knytte kontakter og lære norsk. Ungdommer som 

ønsker det og har kapasitet etter at skolearbeidet er ferdig, har praksis eller betalt jobb etter 

skoletid. Noen av ungdommene har praksisjobb på fritidsklubbene.  

 

Ni av ungdommene har vennefamilier som de har jevnlig kontakt med og deltar på 

familieaktiviteter. Det er ønske om flere, men kapasitet og ressurser til å følge opp er begrenset. 

Sannsynligvis må det settes i gang en vervekampanje for å engasjere flere familier, og det er 

nødvendig å sette av en liten ressurs til å følge opp. Til nå har miljøpersonalet i boligene tatt 

oppgaven med både å engasjere og organisere aktiviteter i fritiden sin. Parallelt med dette, er det 

også noen utleiere, som botiltakene samarbeider med, som har gjort en innsats. Utleierne har på 

frivillig basis tatt til seg ungdommen og tatt de med på aktiviteter.  

 

Videre er det et fritidstilbud til ungdommene en gang i uken på Tanken,(mandager). Dette er et 

populært tiltak hos ungdommene, fordi de har mulighet til å møte andre ungdommer i samme 

situasjon. Samtidig er det en fin anledning for medarbeiderne i botiltakene å se ungdommene i 

andre omgivelser og få et innblikk i hva som opptar dem utenfor boligene.  

 

En del av ungdommene sliter med traumatiske opplevelser fra hjemlandet og flukten. Dette 

hemmer deres mulighet til fullt ut å delta både i skolerelaterte aktiviteter og fritidsarenaer. 

Miljøpersonalet i botiltakene jobber systematisk med å styrke disse ungdommenes 



mestringsopplevelse for å hjelpe dem til bedre å takle traumene. Dette er et møysommelig 

arbeid, som har blitt vanskeligere ved den reduserte kapasiteten på Migrasjonshelse. Botiltakene 

forsøker å kompensere bortfall av tilbud gjennom Migrasjonshelse med kursing av egne 

medarbeidere. Det er også avtalt å dele ressurser mellom boligene, slik at ungdom kan få tilbud 

om å snakke med andre voksne enn de de møter til daglig i boligen.  

 

En del av ungdommene går på videregående skoler, men der har botiltakene mindre samarbeid. 

Dette begrunnes med andre prosedyrer at ungdommene har blitt eldre og mer selvgående. 

 

Rådmannen vil ellers vise til sak 081/16«Status for bosetting av flyktninger for 2016 og 2017» som 

ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 31.8.16. 

 

 

 

 
 
 


