Samarbeidsforum for norske kollektiv
Guriset 5. – 8. november 2017
ÅPEN POST
Kristin informerte om besøk fra Sivilombudsmannen på Klokkergårdenkollektivet.
Kristin informerte om Høyesterettsavgjørelse som kan få konsekvenser mtp.
plassering ut over fylte 18 år. Avgjørelsen er tolket i en fylkesnemndsak som at det
ikke er anledning til å plassere i hht. bvl. § 4-24 etter 18 år. Bufdir mener imidlertid at
Høyesterettsdommen ikke kan forstås slik. Vi får følge med!
Reidun orienterte om Samarbeidsforums deltakelse på Arendalsuka. Det var Knut,
Terje, Reidun, Trude og Kristin som deltok. Vi fikk stå på stand som Actis betalte for.
Vi delte på standen sammen med andre medlemsorganisasjoner i Actis.
Vi som deltok er litt usikre på om vi ble så synlige i konkurranse med alle andre
deltakere. Likevel var det nyttig å være med på mange gode miniseminarer og
paneldebatter, og treffe ulike fagfolk og politikere. Styret jobber videre med hvordan
vi skal være med til neste år, egen stand eller dele på Actis sin stand. Forslag kan
sendes på mail før årsmøtet i uke 12.
Det har kommet forslag fra Fossum om å forkorte Guriset fra søndag til tirsdag.
Momenter som ble nevnt:
- Mange har lang reisevei og bør dra etter lunch siste dag
- Faginnhold søndag gjør at man må dra enda tidligere hjemmefra, og derved
bruke hele søndagen til jobb
- Kan deler av en fagbolk byttes ut med åpen post i uke 45
- Kan åpen post (og muligens årsmøte) tas på kvelden søndag eller mandag
- Er viktig å ha tid til det sosiale på kveldene
- Må alle være tilstede hele tiden?
- Osv….
Styret diskuterer dette videre og kommer med forslag til årsmøte. Årsmøtet tar stilling
til hvilken form samlingene skal ha framover.
Det er ønskelig med mer informasjon om kollektivene, og hvordan det jobbes, i
plenum. Hva rører seg i hvert enkelt kollektiv, hva er man opptatt av.
Ingunn ønsket f.eks. en diskusjon på erfaringer med videreføringsavdelinger etter
kollektivopphold.
Årsplan for Samarbeidsforum 2017 ble lest opp som informasjon, den ligger på
hjemmesiden.
Reidun foreslo at på neste samling (uke 12) skal alle kollektivene fortelle om sitt
ettervern, dette var det stemning for.
Sollia har 50 års jubileum i 2020. Klokkergården har 40 års jubileum i 2020. Arken
har 30 års jubileum i år.

Actis har seminar 14. desember om Island-modellen. Presentasjon av hvordan Island
har klart å få ned rusmisbruk blant ungdom.
Phoenix Haga har hatt revisjon fra Helse sør-øst. De har gjennomgått rutiner, lest
tilfeldige journaler. Terje anbefaler alle å være nøye med journalføring.
Inntak; hva er informasjonen når eleven kommer inn – har det vært en rød tråd i
behandlingen mtp. hvordan det er jobbet med dette (eks. fare for selvmord). Vær
nøye med å dokumentere.
Helse sør-øst har uttalt at de vil bruke informasjonen til å øke kvaliteten.
Forslag/ideer til neste samling sendes reidun@k-arken.no

Evaluering av denne samlingen:
- Gode fagtemaer
- Inspirerende
- Bra og inkluderende sosialt

Ref. Kristin

