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Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet

• Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet (SHK) er en privat, ideell stiftelse etablert i 

1982.  

• Vi er en barnevernsinstitusjon som er organisert som et kollektiv med 

levefellesskap, med virksomhet i Suldal og Stavanger. Vi har ca 40 ansatte 

fordelt på to avdelinger og tre bofellesskap.

• Målgruppen vår er unge mennesker, i alderen 14 - 20 år, med omfattende 

og vedvarende rusmisbruk, atferdsproblemer i forhold til skole, familie, 

fritid og kriminalitet. De vil også i varierende utstrekning ha psykiske 

vansker og/eller psykiske lidelser. 

Mål:

• Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet skal gi den enkelte elev mulighet til økt 

menneskelig og sosial kompetanse og økt innsikt i egen situasjon, for at de 

skal kunne foreta en nødvendig kursendring med sikte på et verdig liv. 



FAMILIEARBEIDET

• FAMILIEHELGER

- temahelger, seminarhelg og besøkshelger

- foreldregrupper

• BESØK OG HJEMREISER

• FAMILIESAMTALER

-introduksjonssamtaler

-koffertsamtaler

-»vanlige» familiesamtaler

• NETTVERKSSAMTALER; Livets tre

• TELEFONKONTAKT

• ANSVARSGRUPPEMØTER



• MÅLSETTINGEN FOR FAMILIEARBEIDET

• Å etablere samarbeid mellom ungdommen, familien og SHK for å 
legge til rette for best mulig opphold og utvikling for ungdommen.

• At ungdommen har et avklart forhold til familien/andre nære

• Hvis mulig; har jevnlig kontakt og åpen kommunikasjon



Familiehelgene

-for foreldre og andre viktige voksne, 

ungdommer, søsken og medlevere på 

Hiimsmoen 

-faglig påfyll (både interne og 

eksterne foredragsholdere)

-gruppeoppgaver

-gode diskusjoner

-tradisjoner

-kreative innspill



Full konsentrasjon



Gruppearbeid

Foreldre, ungdommer, søsken og 

medlevere fra Hiimsmoen

samarbeider



Kreativitet

Barrierer brytes…



Mot og latter



Familiehelg -

juleverksted

…og noen ganger gjør vi mest kjekke 

aktiviteter sammen!



Seminarhelg

En helg for foreldre og andre viktige 

voksne – gjerne på et hotell. Fokus 

på forelesning, informasjon, god mat, 

deling av erfaringer og interessante 

og hyggelige samtaler.



Koffertene



«En narrativ tilnærming til livets reise, med 

mellomstasjon på Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet»



Kofferten

• Brukes i dag som en mulig struktur i familiesamtalene

• Kan den bidra til å i større grad hente inn mer rikholdige og «tykke» 

beskrivelser av ungdommenes og familienes historier? 

• Kan det å ha «et tredje» mellom oss – symboler – åpne rom som vi 

frem til nå ikke helt hadde klart å nå frem til?

• I etterkant av hver familiesamtale, skriver vi et terapeutisk brev som 

ungdommen får. Fungerer som «referat» til (ikke om), våre tanker og 

refleksjoner vi fikk etter samtalen, og noen av de «lure» spørsmålene 

vi glemte å stille… Blir også lest opp i begynnelsen av neste samtale 



Kofferten i dag

• Alle ungdommene får en liten koffert når de kommer inn i SHK, med noen 

standardsymboler – altså standardbagasje. Det legges i tillegg vekt på å 

finne ungdommens og familiens egne symboler.

• Kofferten blir med på alle familiesamtaler – og KAN danne utgangspunktet 

for familiesamtalene – dersom det oppleves nyttig for familiene. 

• Når ungdommene har vært i 1 år i SHK, så får de en litt større koffert. Da 

har de tatt et aktivt valg i forhold til hvilken reiserute de vil fortsette med 

fremover, hvilken retning de vil reise i. (ved å velge seg videre i behandling i 

SHK) Denne kofferten skal de ha med seg videre på livets reise.

• Noen måneder etter ungdommen har flyttet ut, så reiser familiegruppen på 

besøk til ungdommen og gjennomfører en siste avsluttende familiesamtale. 

Da overrekker vi kofferten offisielt til ungdommen – og går gjennom den 

bagasjen de har fått med seg i den tiden de har vært i SHK. 



Rammen 

symbol for familie



Rus

«…det er fort gjort å «skal bare» når det gjelder rus…»

«…ved å si nei til dette, sier du ja til noe annet?» 



Skattekisten

• opplevelser/ minner/ erfaringer 

Symboler for alle HMK-turene; 

Skogerøya, sommerferie, høstferie, 

Hafjell, julefeiring, vinterferie, påskeferie 

osv. 

Også symboler for spesielle aktiviteter; 

gocart, strikkhopping, ski/snowboard, 

dykking, fisking, friluftsliv, fotball, 

basketball, volleyball, biljard, kortspill, 

dansing, hester, hunder osv osv

Og selvfølgelig symboler for spesielle 

minner og hendelser



Det hemmelige rommet

• «…dette rommet er det helt private, hvor jeg legger det som 

bare er mitt, som jeg ikke vil dele med noen…»

• «… det kan være fine ting, fæle ting, flaue ting, store ting, små 

ting, lette ting, tunge ting…»

• «…som noe som har skjedd og jeg har med meg…»


