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Skoletilbudet på Skjerfheimkollektivet

Organisering og gjennomføring



Fra institusjonsplan

• Skole og arbeid er en avgjørende forutsetning for at behandlingen 
skal lykkes. 

• En ungdom som ikke fungerer i skole eller arbeid har dårlig 
prognose og vil sannsynligvis falle tilbake til rusmisbruk når 
behandlingen avsluttes. 

• Derfor arbeides det for å få skoler og arbeidsgivere til å 
samarbeide optimalt og tilrettelegge tilbudet på en måte som 
bidrar til at ungdommene trives og lykkes på skolen eller 
arbeidsplassen.
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Fra institusjonsplanen forts. 

• Opplæringen skal være i skole når dette er mulig.

• I de tilfeller der ungdommen av forskjellige årsaker ikke klarer å 
nyttiggjøre seg av det eksisterende skoletilbud, kan det være 
hensiktsmessig å finne alternative og individuelle opplegg i 
samarbeid med oppfølgingstjenesten (OT). 

• Vi tilstreber at våre ungdommer skal ha et skoletilbud i 
nærmiljøet. Ungdommer boende hos oss sogner til skoler innen 
Vestfold Fylkeskommune. For ungdommer som er i 
grunnskolealder samarbeider Skjerfheimkollektivet med skolen i 
hjemkommunen og Lardal ungdomsskole og SMI Tønsberg. Det 
blir i all hovedsak avklart før inntak hvor det er hensiktsmessig at 
ungdommens daglige tilbud skal være. 
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Organisering 

• Inntaksansvarlig

• Skoleansvarlig

• Kontaktperson
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Gjennomføring ved inntak

• Bruke informasjon fra 
målgruppevurderingen fra NIT. Hvor 
står ungdommen ift skole

• Innhente samtykke til og utveksle 
informasjon med skole i 
inntaksmøte

• Innhente dokumentasjon fra 
tidligere skole

• Tett samarbeid med Vestfold 
Fylkeskommune seksjon for inntak 
og fagopplæring. 



Gjennomføring ved inntak forts.

• Skolemøte med VFK ppt og aktuell skole.

• Samarbeide med oppfølgnings tjenesten (OT) om ungdommen 
har mistet skole rett eller ikke ønsker og gå på skole. OT bistår 
også i å finne praksisplasser.
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Gjennomføring under oppholdet

• Invitere lærere/rådgivere på 
ansvarsgruppemøter.

• Ansvarsgruppemøte avholdes på skole.

• Påse at miljøarbeidere har ukentlig samtaler 
med kontaktlærer.

• Delta på foreldremøte v/ behov.

• Samarbeide med miljøarbeidere på skolen

• Benytte nettverk til miljøarbeidere/  lokale 
bedrifter om ungdommen kun ønsker og 
jobbe. 

• Skolearena
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Gjennomføring ved utskrivning

• Informere skolen om endt vedtak.

• Være tilgjengelig i en periode i etterkant om 
det skulle oppstå problemer ift skole.

• Event. hjelpe til med overføring til ny skole

• Meldte fra om utflytting til Fylkeskommunen
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