
	  

prosjektleder	   Asbjørn	  Hjorthaug	   Hobøl	  ungdomsskole	  

1	  Hobøl	  kommune	  –	  Prosjekt	  	  Østfold	  Hepro	  –ung	  dialog.	  

	  

	  

Hobøl kommune 
Hobøl ungdomsskole 

 (Nå Knapstad barne- og 
ungdomsskole) 

	  
	  

	  
	  

Kommunikativ planlegging for en bedre  
psykisk helse blant ungdom i Hobøl kommune. 
 
Oppfølging av ungdomsundersøkelsen gjennom prosjektet 
Østfold – HEPRO. 
2009-2012 
 
Slutt	  rapport.	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

prosjektleder	   Asbjørn	  Hjorthaug	   Hobøl	  ungdomsskole	  

2	  Hobøl	  kommune	  –	  Prosjekt	  	  Østfold	  Hepro	  –ung	  dialog.	  

	  

 

1. Bakgrunn. 
 

Hobøl ungdomsskole var i 2008 med på en ungdomsundersøkelse som gikk i hele 
Østfold. Undersøkelsen handlet om helse, miljø og trivsel. Etter undersøkelsen inngikk 
Hobøl kommune en avtale om oppfølging av undersøkelsen. Prosjektet gikk ut på å 
lage en handlingsplan med utprøving av en rekke tiltak. Til planarbeid og tiltak ble det 
bevilget 100.000 kr som et tilskudd (25.9.2009) 

 
2. Målet med prosjektet. 

Å stimulere til dybdelæring for å fremme holdninger for vekst og muligheter hos 
lokalbefolkningen til å ta større ansvar og medvirke til lokalsamfunnsutvikling. 

 
3. Handlingsmål. 

3.1 Følge opp ungdomsundersøkelsen våren 2008 
3.2 Prøve ut kommunikative planprosesser 
3.3 Utarbeide en handlingsplan 
3.4 Gjennomføre noen folkehelsetiltak som planprosessen munner ut i og som er 
 beskrevet i handlingsplanen. 

 
4. Organisering av prosjektet. 

4.1 Styringsgruppe.  
Folkehelsegruppa i Hobøl 

4.2 Prosjektleder. 
  Asbjørn Hjorthaug / virksomhetsleder og rektor Hobøl ungdomsskole 
4.3 Prosjektgruppe.  

  Virksomhetsleder Asbjørn Hjorthaug 
  Virksomhetsleder FAM.Hus og Folkehelsekoordinator Anne Lise Ringerike 

4.4 Referansegrupper: 
  Råd og utvalg på Hobøl ungdomsskole: 

Elevråd, Lærere HUSK, Psykisk helseteam, FAU, Ungdomsrådet 
  
5. Tidsramme.  

2009 -2012 
 
6. Forankring av undersøkelsen og prosesser i oppfølgingsprosjektet. 

6.1 Ekstern forankring av undersøkelsesresultater og prosjekt: 
Asbjørn Hjorthaug – Foredrag Østfold konferanse - Sarpsborg 15.1.2009 
Asbjørn Hjorthaug – rådmann Bjørn Sjøvold – Foredrag på landskonferanse i 
Moss  26.11.2009 
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Asbjørn Hjorthaug – Anne Lise Ringerike – Foredrag på landskonferanse i 
Sarpsborg sept 2010 
 

6.2 Lokal forankring av undersøkelsen og oppfølgingsprosjektet og prosesser. 
 Samarbeidsmøte, Hobøl ungdomsskole med foreldre - elever og 

lærere.(16.11.10, 15.2.11) 
 Virksomhetsledergruppa i Hobøl kommune. (Ved flere anledninger) 
 Orientering i Hovedutvalget for oppvekst og omsorg. 
 Tverrfaglig samarbeidsmøte 2.12.2010 med  

Politi, Nav, Familiens hus med Barnevern, Helsesøster, Skole, 
Kultur, Fritidsklubb, Psykisk Helseteam, STYRK prosjektet, 
Hepro prosjektet   

 FAU og evalueringsmøte med foreldrekontakter, trinnledere og 
foreldrekontakter.(10.5.11) 

 Elevråd – gjennomgående tema. 
 Folkehelsegruppa gjennomgående tema. 
 Arbeid med å utvikle nytt ordensreglement i vid forstand. Samarbeids 

prosesser mellom ansatte, elever og foreldre. 2011/2012) 
 Zero arbeidet (antimobbeprogram) med årlig undersøkelse. Aktive 

prosesser i elevråd, FAU og personalet. 
 Innspill og diskusjoner som en del kommuneplanprosessen.  

Ansvarlig for kommuneplanen deltok i deler av prosjektet. 
 

Ved siden av undersøkelsen og oppfølgingsprosjektet, ble dette aktualisert med 
en dårlig utvikling i fritidsmiljøet blant ungdom i Hobøl høsten 2010. 

          
6.3 Opplæring og prosessveiledning som del av prosjektet. 

• Seminar Spydeberg med Roar Amdam 
Elever og administrasjon var til stede. Her ble det foretatt en 
analyse av positive trekk og negative trekk i Hobøl kommune  
med tanke på aktuelle tiltak for styrking eller nye. 

• 2 verksted - dager med Susan Brockett  mars 2010 
Tilstede her var Plan og miljø (koordinator) Leder av FamHus 
og folkehelsekoordinator, virksomhetsleder Kultur og 
virksomhetsleder skole.  Her ble det laget en konkret strategi ut 
fra en fellesmålsetting om å lage en prosess der vi skulle 
kartlegge barn og unges behov og ønsker i forhold til 
fritidsaktiviteter. Dette for å få flere barn og unge i aktivitet. Det 
ble laget en konkret plan over hvem som skulle være med i 
utforming av planen(Lag og foreninger med navn på personer). 
Oversikt over hva som skulle inngå i planprosessen av 
arbeidsformer og aktiviteter). Til sist en tidslinje for 
planprosessen. 

• 1 kveld med lag og foreninger mm. ledet av Susan Brockett 2.3.2011 
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Prosjektgruppe, Folkehelsegruppa, Familens hus, Team/trinn leder Hobøl 
ungdomsskole, Kulturskolen, Røde kors, FAU barneskole, Foreldre, Hobøl 
skolekorps, Politiske partier 
Gruppearbeid med spørsmålene; Hvordan ser vi på situasjonen for ungdom i Hobøl? 
Hva ser vi som mulige tiltak som vi voksne kan gjøre for å bedre situasjonen?  

 
7. Resultatet av prosjektet. 
 

7.1 Handlingsmål 1: Følge opp ungdomsundersøkelsen våren 2008 
 
Undersøkelsen har vært brukt som grunnlag for diskusjon, planer og tiltak i ulike fora. 
Ungdomskolen (elever, ansatte, foreldre ), tverrfaglig team-se 6.2, Hovedutvalg for 
omsorg og oppvekst(politisk), kommunens ledergruppe (virksomhetsledergruppe) og 
møte med lag og foreninger. Se punkt 6.3.  
 
7.2 Handlingsmål 2: Prøve ut kommunikative planprosesser 
 

• Dette har skjedd ved hjelp av veilederne Roar Andam og Susan 
Brockett. Her har kommuneledelse, elever, foreldre og lag og 
foreninger deltatt på ulike kurs og workshop.  

• I ungdomsskolens regi har en brukt elevrådet, samarbeidsmøtet (2 
ganger pr år  med foreldrekontakter, elevtillitsvalgte, kontaktlærere og 
ledelse) og evalueringsmøtet (2 ganger pr år med foreldrekontakter, 
trinnledelse og skoleledelse).  

• Dessuten har skolen med ansatte, elever og foreldre hatt en prosess med 
utarbeidelse/utvikling av nytt ordensreglement. Her har UDIR vært inne 
med eget veilednings team. Prioriteringer mm i denne prosessen har 
hatt ungdomsmiljøet og da også ungdomsundersøkelsen som bakteppe. 

• Zero arbeidet med årlig undersøkelse. Elevrådet aktiv i presentasjon av 
resultat og gjennom prosesser med alle klassene fått fram nye tiltak. 

 
7.3 Handlingsmål 3: Utarbeide en handlingsplan 
 
Aktiviteter plassert under handlingsmål 1 og 2  medførte en rekke prosesser utenfor 
skolen i regi av virksomhetsledergruppa, folkehelsegruppa og i politiske hovedutvalg. 
Se punkt 9. Dette hadde en eksplosiv effekt både når det gjaldt tiltak og aktiviteter i 
2011-2012.  
Det ble utarbeidet en handlingsplan eller prosessplan. 
Imidlertid ble det mange parallelle prosesser der alle hadde et tverrfaglig innslag. 
Planen som ble utarbeidet, ble mer en plan for prosjektet, enn en plan som resultat av 
prosjektet. Målet var å fullføre dette med en handlingsplan med beskrivelser av 
prosesser som et viktig læringsdokument for senere arbeid. Hit kom vi ikke. 
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Noe av forklaringen var omorganiseringer og lederskifter. Prosjektledelse var knyttet 
opp til ledelsen av ungdomsskolen.. Det hadde vært bedre med egne prosjektledere. 
Men prosessene er fortsatt levende og aktive.  
 
7.4 Handlingsmål 4:    Gjennomføre noen folkehelsetiltak som planprosessen 
    munner ut i og som er  beskrevet i handlingsplanen. 

   
Som resultat av prosessen kom det opp mange forslag og tiltak. Det har ikke vært tid 
og muligheter for å gjennomføre alle, men det har skjedd mye med ekstra 
prosjektmidler og andre prosjekter.  
 

 Beskrivelse av de viktigste forslagene: 
1. Antimobbeprogrammet Zero var godt forankret på alle skolene. Det understreket 

viktigheten av at dette er noe som må fortsette med fornyet styrke. Ikke minst 
dialogen i etterkant av undersøkelsene som må føre med seg nytt fokus og nye 
tiltak. 

2. Det er viktig at Hobøl er en del av Østfoldhelsa og det her på tvers av kommuner 
ble foretatt en undersøkelse rundt folkehelse og ungdom. Viktig med fakta på 
bordet som drahjelp i prosessene i kommunen. 

3. Hobøl har en stor aktivitet i lag og foreninger som dekker alle befolkningsgrupper 
og aldersgrupper. Viktig å gjøre dette synlig og tilgjengelig for alle. 

4. Fysisk aktivitet i skolen har hatt varierende fokus i barneskolene og i 
ungdomsskolen. Det ble tatt fram at dette var viktig å få vitalisert. Barneskolen har 
satset mye på utemiljøer, ungdomsskolen har et mangelfullt uteområde for å 
stimulere til mer fysisk aktivitet. 

5. Hobøl ungdomsskole har et sterkt fokus på relasjonsbygging mellom ansatte og 
elever og mellom elever. For å utvide dette har en fått psykiatrimidler som brukes 
av sosiallærer mot foreldre. Ressursteamet er en viktig arena der ledelsen har 
overoppsyn med spesialundervisning, mobbeproblematikk og tilpasset opplæring- 

6. Kantina skårer høyt. Et daglig tilbud til alle elever med utdeling av gratis frukt 
samt mat og drikke som fås kjøpt. Det er elever med assistenter og lærere som 
drifter denne. Ønsker om å utvide til mer varm mat. 

7. Det ble påpekt at det er en økning av barnevernssaker og at det er mange unge som 
faller utenfor bl.a. på grunn av rus. Her ble det på pekt mangel av sosiale arenaer 
og mangel av utekontakt/miljøarbeider inn mot familier og ungdom. 
Hobøl har en utfordring med 3 tettsteder og samhandlingen på fritiden mellom 
disse. Bl.a. manglende transport. 

8. Planverket for ungdom og det som går på fysisk og psykisk helse er for 
uoversiktlig og spredt. Viktig å få mer helhetstenkning. 

9. Øke bemanning i Cozen fritidsklubb. Få inn flere aktive voksne. Lage møteplass 
for voksne med Cozen som tema. Oppgradere «natteravnene». 

10. Kurs for voksne rundt stoff og stoffmisbruk. 
11. Flere dialogmøter mellom ungdom og lag og foreninger. 



	  

prosjektleder	   Asbjørn	  Hjorthaug	   Hobøl	  ungdomsskole	  

6	  Hobøl	  kommune	  –	  Prosjekt	  	  Østfold	  Hepro	  –ung	  dialog.	  

12. Fagetater/virksomheter må gå sammen for å få  til SLT –kontakt, RUS middel 
kontakt, utekontakt. Økt problematikk med fjortisfyll og stoff i lavere årsklasser. 

13. Viktig med jevnlige tverrfaglige møter der ungdommens fysiske og psykiske helse 
er tema. Det rapporteres at mange hobølelever faller utenfor videregående skole 
bl.a. på grunn av psyko-sosiale problemer. 

14. Det må lages saker som får politikerne til å engasjere seg ikke bare når det er 
«krisetilstander» men holde en jevn debatt oppe. 

15. Helsestasjon for ungdom mangler og er et tiltak mange savner. 
16. Prosessene med budsjettkutt går utover skolens ressurser til å arbeide med den 

enkelte elev. Det blir sårbart – særlig i aldersgruppe 13-16 år. Flere tiltak er borte 
noe som merkes (Trygg oppvekst, skolemegling mm) 

17.  Frokost på skolen. Inngå et samarbeid med pensjonistforeninger, 
frivillighetssentralen mfl. 

18.  Dialogmøter mellom foreldre og skole ved alle skolene om barn og unges fysiske 
og psykiske helse. 

19. Kartlegge «henge-steder» som er i bruk og vurder om det kan skapes nye trygge og 
gode «henge-steder». Åpent hus for ulike aktiviteter på ungdommens premisser. 
Leksehjelp for ungdomsskoleelever, videregående elever.  

20. Gang – og sykkelvei gjennom hele kommunen ville skape store muligheter for 
samhandling kombinert med helse. 

21. Idrettshall er en stor mangel. 
22. Lavterskeltilbud som rockeverksted, øvingslokaler, fotoverksted, danseverksted 

mm. Flere diskokvelder med voksne. Flere åpne Cozen-kvelder. Dataspill klubber 
23. Sommerferie prosjekt for ungdom i faresonen. 
24. Fornyelse av Ungdommens Kommunestyre. 
 
 

8.     Oppsummeringer og erfaringer. 
 

8.1 Ungdomsundersøkelsen har gitt god og faglig bakgrunn for prosesser i alle miljøer 
i Hobøl kommune som har ansvar for barn og unge. 

8.2 Kombinert med egenerfaring fra eget nærmiljø, har prosjektets prosesser ført til 
stor aktivitet, selv om en kommune som Hobøl har små ressurser. 

8.3 Det er viktig med systematiske prosesser med veiledning. Disse prosessene bør bli 
gjeldende rutiner for kommende kommunikative planprosesser i kommunen. 

8.4 Prosjekter bør ha en egen ledelse med tid til å drive prosesser, skrive 
handlingsplan og iverksette tiltak.  

8.5 Små kommuner med få ressurser trenger et initiativ utenfra for å få i gang det som 
skjer. Viktig at det ikke bare gis penger, men også veiledning og støtte. 

8.6 Det er viktig å bruke eksisterende arenaer og tiltak i for eksempel skolen, fornye 
og styrke disse i en slik kommunikativ planprosess. Nye tiltak dør fortere enn det 
som har tradisjon for å leve videre. 
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8.7 Når en i skolesammenheng får prosjekter må en også tenke skoleår og ikke bare 
kalenderår. 

 
9. Ringvirkninger utover prosjektet. 
 

Som nevnt i punkt 7 har prosjektet fått en rekke ringvirkninger for arbeidet med barn 
 og unge i Hobøl. Det er tiltak som samsvarer med det som har kommet fram i 
prosessene som her beskrevet.  
 
9.1  «Sammen for barn og unge. En handlingsplan for bekjempelse av 

barnefattigdom.» Dette en prosess som startet i 2010 og har endt opp i en 
vedtatt handlingsplan for 2012-2014 og tiltak so iverksettes i 2013. 

 Prosjektet støttet opp med midler fra Fylkesmannen. 
9.2 «Tydelig samhandling av tjenester for utsatte barn og unge i Hobøl» 
   - fra signaler til handling. 
  Prosjektet startet med fornyingsmidler fra fylkesmannen i 2010-2011. 
 Med bakgrunn i en omfattende diskusjon bl.a. i virkomhetsledergruppa ble det 
 satt i gang tverrfaglige prosessgrupper. Målet er å få en plan med klare rutiner 
 rundt det å melde i fra og sette i gang tiltak i de ulike virksomhetene. 
 Som følge av dette prosjektet ble det prosjektmidler til en 
 ungdomsarbeider/miljøarbeiderstilling i Hobøl 
9.3 Prosessen rundt ungdomsundersøkelsen satte igjen fokus på om ikke Hobøl 
 skulle få en SLT koordinator. Her har vi fått prosjekt midler som dekker opp 
 engasjement i 5 år. Dette i samarbeid med politirådene i Indre Østfold. 
9.4 NAV – Hobøl  fikk i gang et prosjekt  med en rusmiddelkontakt i 2010-2012. 
 Dette et samarbeidsprosjekt med flere kommuner. 
 Nå er vedtatt en fast 50 %stilling fra 2013 i Hobøl kommune. 

 
10. Konkrete poster for bruk av prosjektmidlene. 
 Oppsummert: kr 100.000 
 

1. Prosjektledelse og rapportskriving. 
Prosjektleder som har vært rektor/virksomhetsleder på ungdomsskolen er siden 
august 2012 gått over i annen stilling.   
Prosjektmidler: Kr 30.000 

             
2. Fysisk aktivitet for unge og arbeid mot sosial ulikhet. 

Alle 10. elever ved Hobøl ungdomsskole har vært og gått over eller ved Besseggen 
samt raftet i Sjoa. Dette skjer årlig. Et tiltak som gir fysisk aktivitet, sosialtrening 
uansett bakgrunn og nye perspektiver for elevene. Skolen har en egenandel i dette 
på ca 60.000 for å ha med alle kontaktlærerne. 
Prosjektmidler: kr 30.000 
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3. Fysisk aktivitet for ungdomsskoleelever- utemiljøet. 
Det er innkjøpt nytt basketballutstyr og stativer for å øke fysisk aktivitet i 
skolegården jmf. forslag i punkt 7 
Prosjektmidler: kr 30.000 

   
4. Mat og fellesmåltider. 

Julegrøt for alle elever. Trinnvis fellesmåltid med sosialt samvær i skoletid. 
Påske- eller vår lunch for hele skolen. Tilberedt av elever sammen med assistenter 
og lærere i Mat og Helse. 

       Trinnfrokoster – før skoledagen tar til med felles samling rundt frokostbordet. 
     Prosjektmidler: kr 10.000 

 
 
Hobøl  18.12.12 
 
 
 
Asbjørn Hjorthaug   Anne Lise Ringerike   Bjørn Sjøvold 
Prosjektleder/     Folkehelsekoordinator  rådmann 
f.h. virksomhetsleder på   Virksomhetsleder FAM HUS       (sign) 
Hobøl ungdomsskole    (sign) 
 (sign)      
 
 
 


