Informasjon til
Enslige mindreårige flyktninger
Senter for oppvekst
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VELKOMMEN TIL DRAMMEN!
www.visitdrammen.no

Byen vår
Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en av de raskest
voksende byene i Norge og er i dag den niende største byen i landet.
Siden slutten av 90-tallet har Drammen gjennomgått en stor byutvikling og den fremstår nå som
en urban by med et spennende kulturmangfold.
Drammenselva renner gjennom byen og langs elven finner vi flotte grøntområder med gangveier.
Det er kort vei til skogen med mange turmuligheter, og om vinteren kan man kjøre slalåm eller gå
på ski i Drammensmarka.
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Hva ellers kan Drammen tilby?
Drammen har et rikt tilbud av aktiviteter. Uansett hva du
er interessert i, så er det mulig å finne noe som passer for
deg. Det finnes bowlinghall, kino, teater, konsertsteder,
fotballbaner, for å nevne noe. Det finnes flere treningssentre
for de som liker å trene. Drammen har dessuten den største
svømmehallen i området.
Mulighetene er mange, enten man vil melde seg på et tilbud
eller ha det hyggelig i Drammen sentrum, eller i områdene
rundt byen.
Det er også flere store arrangementer i byen i løpet av året,
slik som Elvefestivalen og Skisprint.
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Hvilke rettigheter har du når du har fått tilbud fra kommunen?
Kommunens tilbud baserer seg på det som loven definerer som dine rettigheter.
•

Som enslig mindreårig har du rett til omsorg. Med omsorg menes her at du får mulighet til
oppfølging av voksne som vil skape trygghet rundt deg, og som har samtaler med deg og
gir deg den veiledningen og hjelpen du trenger. Dine rettigheter til omsorg er forankret i
barnevernsloven.

•

For at du skal få best mulig oppfølging blir du plassert i et bofellesskap.

•

Du får tildelt en hjelpverge. Hjelpevergen er stedfortreder for foreldrene når det gjelder den
juridiske siden av foreldreansvaret. Hjelpevergen skal være din representant overfor offentlige
myndigheter.

•

Det er Overformynderiet i Drammen kommune som oppnevner din hjelpeverge. Det er også
dette kontoret som har ansvaret for å passe på at hjelpevergen utfører sine oppgaver på en
god måte.

•

Du får tildelt en primærkontakt. Denne personen vil få særskilt ansvar til å følge deg opp.
Din primærkontakt vil komme på mottaket for å hilse på deg før du flytter til bofellesskapet.
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FASE 1: BO I BOFELLESSKAP
Første dagen du kommer til Drammen blir du tatt i mot av din primærkontakt på jernbane- eller
busstasjonen, og deretter vil du bli kjørt til bofellesskapet. Der vil du få tildelt eget rom med
nøkkel og diverse nye artikler som; sengetøy, håndklær, dyne og puter. Du vil bli vist rundt i huset
og i løpet av kort tid vil du få en fadder. En fadder er en beboer, eller en tidligere beboer, som kan
hjelpe deg og svare på spørsmål og ta deg med ut etter behov.
Første uken vil du få omvisning i nærområdet og i Drammen by av oss voksne som jobber i huset.
Vi vil vise deg viktige steder som skole, buss- og jernbanestasjon, folkeregisteret og hvor du får
utlevert ditt nye busskort.

Hvordan er det å bo i et bofelleskap
I bofellesskapet blir du sett, du blir behandlet med respekt, og du får tilbakemelding, du får
rammer å leve innenfor. og ikke minst, forutsigbarhet i hverdagen. Det vil alltid være en voksen på
huset som er tilgjengelig for deg.
I ditt nye hjem møter du andre ungdommer som er spente og gleder seg til å bli kjent med deg.
Vårt største ønske er å legge til rette for at du skal trives og ha det bra.
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Hør hva en ungdom har sagt om å bo hos oss i bofellesskap
Intervju med Hassan
Hassan er en 18 år gammel afghansk gutt som kom til Norge våren 2009, og har bodd i Drammen
siden våren 2010. Hassan bor i et bofellesskap sammen med tre andre beboere.
”Jeg liker meg veldig godt her, og jeg har lært veldig mye siden jeg flyttet hit. Vi som bor her har
et felles ansvar for å holde huset pent. Vi lager mat sammen, vi spiser sammen og vi lever sammen.
Det er som en familie. Vi lærer hva det vil si å være selvstendig og bo i Norge”.
På dagen går Hassan på Introduksjonssenteret og noen kvelder i uken jobber han på en restaurant
i Drammen.
”Drammen er en stor by, så det er mulig å få seg jobb. Jeg er veldig glad for at jeg har fått jobb
for da blir jeg flinkere til å snakke norsk samtidig som jeg kan tjene litt penger”.
Hassan oppsummerer sin opplevelse slik,
•

”Jeg lærer mange ting: lage mat, vaske, rydde,
regler, hvordan det er å bo i Norge, hjelp til skole.

•

Har et program: skole, felles middag, aktiviteter

•

Får det jeg trenger: lommepenger, klær og mat.

•

Aktiviteter: ski, fotball, bowling og kino.

•

En by med muligheter for å få jobb.
Jobb er et bra sted å møte andre mennesker.

•

Mitt hus: Sitter sammen, spiser sammen og lever
sammen. En slags familie.”
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En oppsummering av hva du kan få av oss mens du bor
hos oss i bofellesskapet:
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•

Primærkontakt som følger opp deg og bistår med å dekke dine primære behov.

•

Eget soverom, felles stue og kjøkken

•

Felles middag, du lager middag i samarbeid med ansatte.

•

Lommepenger; utbetaling én gang pr. uke

•

Arbeids- og dugnadspenger; utbetaling 1 gang pr. mnd.

•

Busskort; gratis.

•

Klesskort; innkjøp av sommer- og vintertøy innenfor et gitt beløp.

•

Gratis treningskort på Drammensbadet/helsestudio eller fritt valg av en annen aktivitet innen
for en gitt ramme.

•

Internett-tilgang og lån av PC.

•

Utlån av langrennsski, slalåmutstyr og skøyter.

•

Sommerferie – 1 ukes opphold på sommerleir.

FASE 2: BO SELVSTENDIG
Etter at du har bodd i bofellesskap i ca 6 måneder vil vi vurdere om tiden er moden til at du kan
flytte ut av bofellesskapet for å bo selvstendig.
Etter en slik individuell vurdering får du hjelp til å finne en hybel eller en leilighet.
Din primærkontakt vil bistå deg med å finne en egnet bolig, og med en eventuell flytting.
Etter at du har flyttet og bor selvstendig vil du få tilbud om oppfølging etter behov.
Vi gleder oss til å se deg, og håper at du vil trives hos oss!
Velkommen

NYTTIGE LINKER:
www.visitdrammensregionen.no
www.drammen.kommune.no
www.dt.no
www.drammensbadet.no
www.drammenteater.no
www.drammenkino.no
www.g60.no
www.drammenskisenter.no
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www.drammen.kommune.no

Drammen Kommune

Engene 1, 3008 Drammen - Telefon 03008
E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
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