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«Bestilling» fra Kjelsås FAU - 04.01.21

• Overgang mellom mellomtrinnet og 
ungdomsskolen. Hva er erfaringene fra bydelen? 
Hva skal vi foreldre være ekstra påpasselige med.

• Hva er viktig for oss foreldre å vite når det kommer 
til situasjoner der man skal være ekstra observant, 
og ikke minst bør man unngå enkelte 
områder/situasjoner?

• Forebyggende arbeid i bydelen og andre bydeler
• Status i vår bydel vs. Andre bydeler
• Hvordan skal foreldre agere på kriminalitet eller 

ubehagelige situasjoner når det først oppstår- hva 
slags råd skal man gi til barna?



Hva er SaLTo?

• «SLT er en overordnet modell for å skape en felles strategi for samordning mellom 
politi, kommune (bydel) og andre lokale virksomheter i det rus- og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot barn og unge.»

• SLT står for «Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak 
(Sammen lager vi et trygt Oslo)

• «Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politiet og 
relevante kommunale enheter»

• Målgruppen er alderen 12-22 år (men med unntak, så lenge det er rus og 
kriminalitetsforebyggende tiltak)

• Innenfor radikalisering, hatkriminalitet og ekstremisme er målgruppen 0 -100 år

• OT – koordinator funksjon i vår bydel. Prosjektdeltaker og tilrettelegger for Utenfor-
regnskapet frafall i videregående skole. Hvordan øke gjennomføringen i vgs. 



Eksempler på fokusområder: 

• Innsatsområder

• 1. Sikre trygge og inkluderende skoler – motvirke fravær, frafall og utenforskap

• 2. Sikre tett og målrettetoppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og 
gjenger

• 3. Forebygging, beredskap og oppfølging – konflikter, vold og seksuelle overgrep

• 4. Forebygging, beredskap og oppfølging – hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

• 5. Forebygging, beredskap og oppfølging – kriminalitet på internett og sosiale medier

• 6. Forebygging, beredskap og oppfølging – misbruk av rusmidler

• 7. Forebygging, beredskap og oppfølging – utsatte unge i Oslo sentrum

• 8. Utvikle gode modeller for samarbeid – utsatte unge 16 år til og med 22 år

• 9. Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring



Målet med SaLTO arbeid ?

• Målet med SLT er at de forebyggende ressursene som finnes utnyttes best 
mulig i et koordinert samspill.

• Målet er å få mer effekt ut av allerede igangsatte tiltak ved at forskjellige 
instanser støtter og utfyller hverandres arbeid.

• SaLTo koordinator skal samordne ressursene i arbeidet for å sikre barn og 
unge et koordinert tilbud. Redusere barne- og ungdomskriminaliteten og 
redusere rusmisbruk blant barn og unge.



Organisering av SaLTo arbeid.

• 1.Det styrende nivået – Bydelsdirektør, oppvekstdirektør, områdedirektør i 
utdanningsetaten, stasjonssjef ved politistasjonen og leder ved ungdomsavsnittet.

• 2. Det koordinerende nivået  - Virksomhets-/enhets-/mellomledere fra bydel og 
politi.

• 3. Det utførende nivået – Alle som arbeider direkte med barn og unge hos SaLTo 
nettverkets deltakere i bydel, politi eller frivillig sektor.



3. Det utførende nivået 

• Her finner vi alle som er i direkte kontakt med barn og 
unge. Invividnivå.

• Tiltakene kan være nøye planlagt og langvarige, eller 
raskt initiert og kortvarige, ut i fra tidsaktuelle 
problemstillinger.

• Det er viktig at det utførende nivået har en tett og god 
kommunikasjon med koordineringsgruppen og god 
forankring i det styrende nivå.



Forutsetninger for godt SaLTo arbeid.

• For å oppnå effektive tiltak må alle berørte parter ha en felles forståelse 
av problemene og hvordan de best kan løses. I tillegg må man utveksle 
nødvendig informasjon slik at deltakerne i nettverket vet hvem som gjør 
hva. Taushetsplikt / samtykke.

• Innsatsen må være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, 
enkeltpersoner og fysiske omgivelser. Å sikre gode og stimulerende 
oppvekstsvilkår for barn og unge og sørge for tidlig hjelp og støtte vil 
kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet.

• Det er viktig at det brukes tid på å komme fram til felles forståelse av hva 
som er bydelens viktigste utfordringer og hvilke tiltak som skal settes inn.



Forutsetninger for godt SaLTo arbeid.

• Samordning øker problemløsningsevnen. 
• Forankring
• Felles målsetting
• Realistisk syn på samarbeidsmuligheter
• Nytteopplevelse
• Nødvendighet
• Trygghet
• Respekt
• Tillit
• Kunnskap om hverandre
• Kompetanse
• Faste deltakere med felles plattform
• Koordinator med overordnet ansvar for arbeidet.



Hvordan jobber en SaLTo koordinator?

• Koordinatoren er den som opererer på alle tre nivåer og sørger for 
kontinuerlig informasjonsflyt mellom dem.

• Koordinere behov og ressurser, og fungere som bindeledd, pådriver, og 
inspirator i SaLTo nettverket.

• Skal legge til rette for et nært og godt samarbeid mellom ulike instanser og 
profesjoner som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende 
arbeidet.

• Følge konkrete mål fastsatt av styringsgruppen og handle på vegne av 
denne.

• Når koordineringsgruppen har initiert og besluttet konkrete tiltak, skal 
koordinatoren bidra til at tiltakene blir gjennomført.



Hvordan jobber en SaLTo koordinator?

• SaLTo koordinatoren har et tverretatlig virkefelt, og oppgaven er å 
samordne den kriminalitetsforebyggende innsatsen lokalt. I tillegg er SaLTo 
modellen avhengig av kontakt med utøvernivå

• 1. Identifisere problemområder

• Kartlegging av hva som foregår i utsatte miljøer

• Politiet lokale statistikk basert på anmeldelser og observasjoner

• Hendelser politiet registrerer uten at de blir anmeldt

• Kunnskap om potensielle problemområder

• Tett og regelmessig kontakt med politiet, orienteringsmøter



Hvordan jobber en SaLTo koordinator?

• 2. Innhente og formidle kunnskap
▫ «den som ikke vet hvor skoen trykker, får ikke gjort noe med problemet.»

▫ Kunnskap om hverandres metoder og tankegang, og hvordan de ulike enhetene arbeider.

• 3. Initiere tiltak
▫ Aktive, koordinerte tiltak er selve kjernen i et samarbeid.

▫ Skal koordinere og rasjonalisere tiltak som finnes, for å få mer effekt ut av igangsatte tiltak.

▫ Ta initiativ til iverksetting av konkrete tiltak.

▫ Koordinatoren skal først og fremst initiere og koordinere, ikke gjennomføre tiltakene.

▫ Ha en klar formening om hvordan tiltaket skal evalueres.

• 4. Aktiv samordning
▫ Gjensidig informasjon, personlig kontakt, avklarte ansvarsforhold, klare mål, faste rutiner, 

kontinuitet og solid skriftlig dokumentasjon.

▫ Skape et godt samarbeidsklima og å bidra til felles problemforståelse.

▫ Deltakerne i et nettverk på tvers av etater og faggrenser må fungere som gjensidige partnere.



SaLTo koordinator rollen innebærer også:

• Kan bli kontaktet av ungdommer, foreldre, frivillige, idrettslag og 
byomfattende tiltak som ønsker kontakt med bydel, videreformidle 
de til riktig instans.

• Skal være en ekspert på vår bydel, og rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak, og henvise til det som er av tiltak.

• Drøftingspartner (anonymt, eller med innhentet samtykke)



Litt bakgrunnsdata

• Ung Data junior 2019
• Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2019
• Tall og statistikk fra barnevernet
• Informasjon fra politiet – rus og kriminalitet
• Informasjon fra Ruskonsulent Ung – rus
• Informasjon fra nettverket for øvrig 

Lenke, Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2019: 
https://kriminalitetsforebygging.no/dokument/barne-og-
ungdomskriminaliteten-i-oslo-3/

Ungdata junior: https://korusoslo.no/ungdata-junior/

https://kriminalitetsforebygging.no/dokument/barne-og-ungdomskriminaliteten-i-oslo-3/
https://korusoslo.no/ungdata-junior/


Hva «tilbyr» bydelen sammen med 

skolen og politiet
• Skolehelsetjenesten på skolen. Helsestasjon Ung 

i Nydalsveien 21.

• Skolens rådgivertjeneste på ungdomsskolen

• Ungdoms- Los, forebyggende miljøterapeuter på 
ungdomsskolene.

• Ruskonsulent Ung

• Forebyggende politi

• Barnevernet – foreldrestøtte (samtale, 
veiledning, oppfølging).  



…forts.

• Bruke Trikkehallen på Kjelsås (Midtoddveien 
12) – Engebråten skole, Glasshuset på 
Nordberg skole eller Nærmiljøhuset på 
Rachel Grepp (Maridalsveien 292 - Tåsen), 
Morellbakken skole (tilbud under etablering 
våren 2021). 



Noen tips, råd og innspill

• Ta del i livet til ungdommen
• Vær tydelig – tør å si nei ved vanskelige spørsmål 

Kjenn ditt nettverk av voksne. Snakk sammen og 
gjør avtaler. 

• Ha faste møtepunkter, middag, bilturer, aktiviteter.
• La alltid døren stå åpen i hjemmet.
• La barna få vite at de alltid kan komme hjem –

uansett hva og hvor «håpløs» situasjonen er. Alt kan 
løses.

• Gi ungdommen rom for å feile – ikke alle kan bli 
toppledere, politikere og direktører. 



… råd og innspill forts. 

• Noen trenger en «ekstra runde» i utdanningsløpet. 
Det er underskudd på fagarbeidere. 

• Gjør avtaler med ungdommen (innetider, 
holdninger, regler, hva er greit og ikke greit). 

• Drøft og diskuter i «fredstid», ikke når det 
«brenner».

• At ungdommen forteller og deler vanskelige 
hendelser og situasjoner med foreldre gir trygghet 
og felles forståelse og er IKKE å tyste.

• Vær aktive, interesserte og søk kunnskap om  
ungdommens digitale «verden».   



… råd og innspill forts.

• Trafikknutepunkt, kjøpesentre og McDonalds, 
mfl. – på kveldstid og i helger er ikke et positivt 
sted for barn og unge å «henge».

• Tidlig debut med alkohol og «testing» av 
narkotika øker sannsynligheten for et 
problemfullt og langvarig forhold til rus.    



Til slutt! 

• Det er trygt og godt å vokse opp i vår bydel og 97 
% av alle unge i Oslo har aldri vært involvert i 
kriminalitet – og enda færre i vår bydel. 

• Vær aktiv i foreldregruppen og natteravning det 
gir kunnskap, innsikt og skaper nettverk. 

• Det er veldig mye flott ungdom i Nordre Aker og 
ungdommene har det for det meste godt!

• Ønsker dere alle et Godt, Nytt – og bedre år med 
en «normalisering» for oss alle! 



Kontaktinformasjon,Miljøterapeuter, 

Ungdoms-Los ved forebyggende seksj.
• Fernando A. Gomez, fernando.alcala@bna.oslo.kommune.no

tlf. 97770533, Nordberg skole 

• Veronica Rørstad, veronika.rorstad@bna.oslo.kommune.no
tlf. 452 08 732,Engebråten skole 

• Truls Haugen, truls.haugen@bna.oslo.kommune.no
tlf. 984 15 877, Morellbakken og Engebråten skole

Miljøterapeutene er regelmessig til stede på skolene og det kan gjøres 
avtale om samtale og oppfølging.

mailto:fernando.alcala@bna.oslo.kommune.no
mailto:veronika.rorstad@bna.oslo.kommune.no
mailto:truls.haugen@bna.oslo.kommune.no


Kontaktinformasjon, Ruskonsulent Ung

• Erlend Breck Helland, erlend.helland@bna.oslo.kommune.no, 
Tlf. 417 49 716. Fagansvarlig ruskonsulent for barn og unge

• Caroline Sørensen, caroline.sorensen@bna.oslo.kommune.no
Tlf. 940 04 260. 

Ruskonsulentene har tilstedeværelse på alle bydelens ungdomsskoler 
og det kan gjøres avtaler om samtaler og oppfølging.

mailto:erlend.helland@bna.oslo.kommune.no
mailto:caroline.sorensen@bna.oslo.kommune.no


Kontaktinformasjon SaLTo- koordinator

• Alf Bakkland, telefon: 94014981

• E-post: alf.bakkland@bna.oslo.kommune.no

• Besøksadresse: Nydalsveien 21, 4 etg.


