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Introduksjon 
Staten, ved kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og Drammen kommune har inngått 

samarbeid om en tiårig områdesatsing i kommunedel 7. Intensjonsavtalen for Strømsø 2030 ble signert 

i oktober 2020. I statsbudsjettet for 2021 har KMD bevilget 10 600 000 kr til områdesatsingen på 

Strømsø i Drammen. Midlene tilhører kapittel 590, post 65 Områdesatsing i byer. 

Drammen kommune søker herved om 10 600 000 kr i friske midler for 2021, og om å overføre 

resterende midler fra 2020, pålydende 6 734 135 kr, til 2021. Midlene vil brukes i henhold til denne 

handlingsplanen, for å støtte opp om vedtatte innsatsområder og delmål. 

Programbeskrivelsen for områdesatsingen Strømsø 2030 ferdigstilles og behandles i politisk 

styringsgruppe for områdesatsingen i april 2021. Tiltakene i handlingsplanen for 2021 er basert på 

utkast til programbeskrivelsen, og er i tråd med prioriteringene og føringene som ligger i 

programbeskrivelsen som styringsdokument. 

Innsatsområder og mål 
Hovedmålet for Strømsø 2030 er at flere beboere i området får styrket sine levekår gjennom en varig 

bedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Satsingen bygger på de fire velferdspilarene, med 

innsatsområdene sysselsetting, utdanning og oppvekst, bo- og nærmiljøkvaliteter og helse, og 

tilhørende delmål: 

Innsatsområde Mål 

Sysselsetting 1A: Bidra til økt arbeidsdeltakelse, gjennom blant annet samarbeid med privat 
næringsliv, sosiale entreprenører og yrkesrettede kvalifiseringstiltak. 

Utdanning og 
oppvekst 

2A: Utvikle nye måter å møte behovene til barn, unge, og deres familier, særlig 
gjennom økt samspill mellom tjenester, frivillige aktører og innbyggere.  

 
2B: Utvikle helhetlige kvalifiseringsløp for unge og voksne slik at flere fullfører 
utdanning og kvalifiseres til arbeid, særlig gjennom koordinert samspill mellom 
utdanningsinstitusjoner i kommunedelen og andre relevante aktører 

Bo- og 
nærmiljøkvaliteter 

3A: Øke beboernes trivsel og livskvalitet ved å legge til rette for områdeutvikling som 
styrker fysiske og sosiale nærmiljøkvaliteter, tar klimahensyn og utvikler grønne 
områder for friluftsliv og rekreasjon  
3B: Bidra til at innbyggere får hjelp til å mestre sine boforhold.  

Helse 4A: Utvikle gode psykososiale miljøer for barn, unge og voksne i kommunedelen  
4B: Skape et solid grunnlag for systematisk og samordnet innsats for bedre folkehelse 
og levekår i kommunedelen, gjennom utvikling av lokale tiltak som understøtter 
folkehelseprogrammet Drammen 2019-2023. 

Tabell 1: Innsatsområder og delmål i områdesatsingen Strømsø 2030 

Hva er det med Strømsø? 
Strømsø er valgt ut til områdesatsing på grunn av en opphopning av levekårsutfordringer i deler av 

området, med vedvarende lav score på viktige levekårsindikatorer: En høy andel barn bor med enslige 

foreldre, mange flyttinger til og fra kommunedelen involverer barn fra 0 til 5 år, og området har en 

stor andel aleneboende og enehusholdninger. 1 Deler av området preges av utleieboliger og 

kommunale boliger. Her er også en utfordrende trafikksituasjon med støy og høy luftforurensning, især 

i området mellom knutepunkt Strømsø og Brandengen skole, som er utsatt for tung trafikk. 

                                                           
1 Levekårsdata på sonenivå fra SSB for 2012, 2016, og 2018 
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Kommunedel 7 rommer et mangfoldig område fullt av både utfordringer og muligheter. I et 

levekårsperspektiv er det viktig å jobbe med hele kommunedelen, fordi tjenestetilbudet er rettet mot 

og basert på å se hele kommunedelen i sammenheng, og fordi de fysiske og strukturelle aspektene 

som har innvirkning på levekår må sees i en større sammenheng. Tiltakene settes inn der behovene er 

størst, og flere av tiltakene fokuserer på utvalgte nærmiljøer innad i kommunedelen.  

Ny organisering i ny kommune 
Dagens Drammen kommune ble etablert 01.01.2020 da tidligere Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slo 

seg sammen. Kommunen utarbeider nå sin første kommuneplan, basert på FNs bærekraftmål. 

Samfunnsdelen ferdigstilles i 2021, og arealdelen i 2022. Basert på kommuneplanen vil kommunen 

utarbeide en rekke temaplaner, strategier og handlingsplaner, som vil sees i sammenheng med 

områdesatsingen. 

Sammenslåingen medførte en ny organisering av tjenester og ansatte i kommunen, inkludert 

oppretting av knutepunkt i hver kommunedel, som en del av operasjonaliseringen av 

drammensmodellen. Drammensmodellen setter innbyggerne i sentrum gjennom tre prinsipper: 

medvirkning, tjenesteutvikling og stedsutvikling: Det skal være enkelt å medvirke og interessant å 

delta, vi skal utvikle tjenester nær innbyggerne, og vi skal ta vare på særpreget i det enkelte lokalmiljø. 

Områdesatsingen bygger på disse tre prinsippene. 

Knutepunkt Strømsø i kommunedel 7 piloterer enhetlig ledelse av ulike tjenester for å legge til rette 

for tverrfaglig samarbeid med fokus på forebygging og tidlig innsats for å levere tjenester av høy 

kvalitet til innbyggerne i kommunedelen. Helsefremmende tjenester 0-100 (helsestasjon, 

skolehelsetjeneste, familieteam), PP-tjeneste, innbyggertorg, kultur, lokal koordinator og koordinator 

for områdesatsingen inngår i virksomheten. Knutepunktet er naturlig «hjemsted» for 

områdesatsingen, og mange av knutepunktets ansatte er involvert i både tjenesteutviklingen og 

medvirkningsaktiviteter i områdesatsingen. Vurdering og utvikling av nye måter å jobbe sammen på 

inngår i hvert av prosjektene vi søker midler til. Dette beskrives nærmere under hvert enkelt prosjekt.  

Mål for 2021 
• Gjøre områdesatsingen kjent og skape eierskap blant innbyggere og lokale aktører 

• Styrke samarbeid på tvers internt i Knutepunkt Strømsø 

• Etablere møteplasser med andre interne virksomheter 

• Etablere samarbeid og møteplasser med eksterne samarbeidspartnere 

• Etablere styringsstrukturer for områdesatsingen, inkludert for delprosjekter 

• Vise synlige resultater raskt, basert på lokale behov 

• Kartlegge eksisterende aktivitetstilbud og frivillige organisasjoner på Strømsø  
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Budsjett og finansiering 
Prosjektnavn Prosjektnr 

i UBW 
Søkes overført 

til 2021 
Søker friske 
midler 2021 

Totalt statlig 
budsjett 2021 

Videreføres fra 2020: 

Innbyggerinvolvering og 
kunnskapsutvikling 

19008019 997 779 0 997 779 

Grønn profil 19008020 199 156 1 125 000 1 324 156 

Kafé 19008021 0 200 000 200 000 

Jobbtiltak 19008022 1 125 000 875 000 2 000 000 

Feriejobb for utsatt ungdom 19008026 179 361 1 000 000* 1 179 000* 

Skolemat 19008027 500 000 0 500 000 

Følgeevaluering 19008028 800 000 500 000 1 300 000 

Prosjektledelse 19008029 325 092 800 000 1 125 092 

Rehabilitering og innkjøp utstyr 19008030 2 607 656 2 500 000 5 107 656 

Nye prosjekt i 2021: 

Dynamisk nærværstiltak   500 000 500 000 

Ungdom i fokus   1 500 000 1 500 000 

Sommerskole Marienlyst   300 000 300 000 

Foreldreforberedende kurs   500 000 500 000 

Forsterket helsestasjon - Nye 
familier 

  800 000 800 000 

Nærmiljøtiltak   1 000 000 1 000 000 

Total   6 734 135 11 600 000** 18 334 135*** 
Tabell 2: Budsjett for statlige midler i områdesatsingen i 2021. Alle beløp i NOK. 

* Midler fra IMDi for 2021: 1 000 000 kr. Vi søker ingen friske midler fra KMD til dette tiltaket. Se 

egen søknad til IMDi for prosjektbeskrivelse. 

** Fordeling: 10 600 000 kr fra KMD; 1 000 000 kr fra IMDi. 

*** Inkluderer 1 000 000 kr i friske midler fra IMDi. 

Drammen kommunes egenandel i 2021 inkluderer lokaler (knutepunkt Strømsø) og ansatte fra 

Knutepunkt Strømsø som bidrar inn i prosjektutvikling og -gjennomføring. Drift av virksomhet 

Knutepunkt Strømsø estimeres til 28,7 millioner kroner per år. Enkelte delprosjekt inkluderer frikjøp 

av ansatte for å drive prosjekt- og utviklingsarbeid, men mye utrednings-, medvirknings- og 

analysearbeid gjennomføres av kommunalt ansatte i og utenfor Knutepunkt Strømsø. 

Prosjektoversikt 
Tabellen gir en oversikt over alle delprosjekter i 2021, inkludert en kort beskrivelse og hvilke/t delmål 

prosjektet støtter opp om. Deretter følger en mer detaljert beskrivelse av hvert delprosjekt. 

I tillegg til de konkrete prosjektene og tiltakene som beskrives i de videre kapitlene fortsetter arbeidet 

med å forankre områdesatsingen internt og eksternt i 2021. Vi vil gjennomføre en rekke 

medvirkningsaktiviteter blant innbyggere, lag, foreninger og næringsaktører. Kunnskapsutviklingen 

fortsetter også, blant annet med en interessentanalyse. 2021 er første år der innsatsområder og 

målsettinger er fastsatt, og det egentlige oppstartsåret for områdesatsingen. Flere av tiltakene fra 

2020 videreføres i 2021. I tillegg introduserer vi nye prosjekter og tiltak.  
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Prosjekt Beskrivelse Primærmål Støtter også 
delmål 

Innbyggerinvolvering 
og kunnskapsutvikling 

 Teste ulike medvirkningsverktøy til kommunens lokaldemokratiske 
verktøykasse  

 Gjennomføre barnetråkk i utvalgte klasser på lokale barne- og 
ungdomsskoler 

 Ferdigstille nullpunktsanalyse basert på levekårsdata fra SSB for 
2016, 2018 og 2020 

 Gjennomføre analyse av flyttemønstre og bopreferanser 

Alle  

Grønn profil  Montere og ferdigstille digital installasjon som visualiserer 
luftkvalitet 

 Prosjektere og etablere platting, eventuelt med grillhytte, i 
Strømsøhagen 

 Støyskjerming av Strømsøhagen 

4B 3A, 4A 
 

Kaféutvikling Ferdigstille kafeen på knutepunktet 3A  4A 

Jobbtiltak  NAV tilbyr jobbkurs og norskkurs på knutepunkt Strømsø 

 Utrede behov for andre typer kurs 

 Etablere samarbeid mellom Internasjonale Drammen, lokalt 
næringsliv og knutepunkt Strømsø 

1A 2A, 4A 

Feriejobber til utsatt 
ungdom 

Tilby feriejobb til utsatt ungdom i samarbeid med lokalt næringsliv og 
Marienlyst ungdomsskole, med tett oppfølging av erfaringskonsulent 

2B 1A, 4A 

Skolematordning Teste gratis skolemat på Brandengen barneskole 2B 4B 

Følgeevaluering Evaluere organisasjonsformen i virksomhet Knutepunkt Strømsø, som 
piloterer enhetlig, tverrfaglig ledelse, gjennom aksjonsforskning og måling av 
relasjonell kapasitet 

2A  

Prosjektledelse Prosjektkoordinator i 100 % stilling + ytterligere prosjektstøtte ved behov Alle  

Rehabilitering og 
innkjøp av utstyr 

Pusse opp gymsalen på til kulturarena, inkludert medvirkningsprosesser og 
innkjøp av utstyr, for å legge til rette for fysisk aktivitet og lavterskel 
kulturtilbud til lokalbefolkningen, basert på deres ønsker og behov. 

3A 2A, 4B 

Dynamisk 
nærværstiltak 

Etablere dynamisk opplæringstilbud på knutepunkt Strømsø for å forebygge 
skolevegring, styrke gjennomføringen av ungdomsskolen og motivere til 
videre utdanningsløp 

2B 2A, 4A 

Ungdom i fokus Etablere alternative mestringsarenaer for ungdom for å styrke gjennomføring 
av videregående opplæring, med systematisk bruk av erfaringskonsulent som 
relasjonsbygger og bindeledd mellom ungdom, skole, hjem og fritid: 

 Etablere «Strømsø United» - åpen møteplass for ungdom på 
knutepunkt Strømsø 

 Arrangere «Elvevill på Strømsø» - festival av, for og med ungdom 

 Tilby «Fotball og friår» for elever som faller ut mellom 
ungdomsskolen og videregående skole 

2B 2A, 4A 

Sommerskole 
Marienlyst 

Styrke overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen ved å tilby lokalt 
sommerskoletilbud på Marienlyst ungdomsskole for 7.klassinger 

2B 4A 

Foreldreforberedende 
kurs 

Tilby kursrekke til førstegangsgravide som del av helhetlig 
svangerskapsoppfølging for å styrke gravides psykiske helse og gi 
førstegangsforeldre økt kompetanse og trygghet 

2A 4B 

Forsterket 
helsestasjon – Nye 
familier 

Introdusere programmet Nye familier med tilbud om ekstra hjemmebesøk fra 
helsesykepleier for å styrke tidlig helsefremmende innsats, tverrfaglig 
samarbeid og forebygge behov for senere tiltak 

2A 4B 

Nærmiljøtiltak «Mens vi venter på noe stort…» – støtte lokale initiativ fra innbyggerne, som 
arrangement og aktiviteter, eksempelvis bydelsdag 

3A 4A 

Tabell 3 Oversikt over delprosjekter 2021 
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Innbyggerinvolvering og kunnskapsutvikling 
Medvirkning er en av pilarene i drammensmodellen. Det skal være enkelt å medvirke og interessant å 

delta i utviklingen av kommunen. Alle prosjektene og tiltakene som beskrives enkeltvis i 

handlingsplanen inneholder planer for involvering og medvirkning, for å sikre at løsningene er basert 

på reelle, lokale behov. Innbyggerinvolvering og kunnskapsutvikling beskrives i tillegg som et eget 

delprosjekt her, for å sikre at Drammen kommune legger til rette for gode og hensiktsmessige 

medvirkningsprosesser. Det handler blant annet om å bidra til utviklingen av en lokaldemokratisk 

verktøykasse og innovative involveringsmetoder. 

Medvirkningsaktivitetene bidrar til kunnskapsgrunnlaget for områdesatsingen. I tillegg utvikles 

kunnskap gjennom en rekke analyser. Noen er initiert og finansiert gjennom områdesatsingen; andre 

utarbeides i forbindelse med andre plan- og utbyggingsprosjekter i området, og gir nyttig kunnskap om 

Strømsø uten å være direkte koblet til områdesatsingen. I tillegg til å ferdigstille nullpunktsanalysen og 

gjennomføre en analyse av flyttemønstre og bopreferanser, vil vi i 2021 sammenstille det eksisterende 

kunnskapsgrunnlaget og kartlegge behovet for eventuelle videre analyser.  

Teste ut ulike metoder for involvering  
For at det skal oppleves enkelt å medvirke og interessant å delta må kommunen involvere i større grad 

og på andre måter enn tidligere. I tillegg til å gi innspill til konkrete tiltak og prosjekter (som beskrevet 

under hvert prosjekt/tiltak i denne handlingsplanen) vil involveringsaktivitetene gi verdifulle bidrag til 

det overordnede kunnskapsgrunnlaget for områdesatsingen, særlig i den tidlige fasen.  

For å favne flest mulig vil kommunen introdusere et mangfold av spissede metoder for medvirkning, 

heller enn å bruke én metode som skal favne alle. Innbyggere, sosiale entreprenører, foreninger, 

ildsjeler, bedrifter, administrasjon og folkevalgte i kommunen inviteres inn for å dele erfaringer, 

ressurser og kompetanse. Medvirkningsaktivitetene i områdesatsingen sees i sammenheng med 

tilsvarende aktiviteter knyttet til kommunale planer og private initiativ, som utbyggingen på 

Tangenkaia, og det legges opp til kunnskapsdeling og samkjøring for å sikre enhetlige prosesser og 

forebygge medvirkningstretthet blant innbyggerne i en kommunedel der det er mange parallelle 

utviklingsprosesser på gang. 

Drammen kommune utvikler en lokaldemokratisk verktøykasse med metoder for gode involverings- 

og samskapingsprosesser. Som en del av dette vil det utarbeides et opplæringsprogram for samskaping 

og innbyggerinvolvering, der også praktisk bruk av metoder og verktøy vil inngå. 

Medvirkningsprosesser i områdesatsingen brukes som en «pilot» for dette opplæringsprogrammet. 

Medarbeidere fra ulike deler av kommuneorganisasjonen inviteres til å ta del i uttesting av ulike 

metoder for involvering. Kommunen vil se til gode eksempler fra andre samt bruke egne gode 

erfaringer. Erfaringer fra dette arbeidet vil gi oss nyttig kunnskap i videre opplæring og implementering 

av arbeidsform i kommuneorganisasjonen. Vi planlegger blant annet å teste det digitale 

medvirkningsverktøyet Decidim på en prosess knytta til områdesatsingen høsten 2021.  

Barnetråkk 
Som del av utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for områdesatsingen vil vi gjennomføre barnetråkk på 

Strømsø. Barnetråkk planlegges og forberedes i første halvår 2021, og gjennomføres høsten 2021, i 

samarbeid med de lokale skolene, og knyttet til den nye læreplanen om «demokrati i praksis». 

Nullpunktsanalyse 
Nullpunktsanalysen for områdesatsingen baserer seg på levekårsdata fra SSB for 2016, 2018 og 2020. 

Det siste datasettet (for 2020) blir tilgjengelig våren 2021. Nullpunktsanalysen fullføres i 2021. 
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Analyse av flyttemønstre og bopreferanser 
I 2019 gjennomførte Drammen kommune en omfattende spørreundersøkelse for å kartlegge 

flyttemønstre og bopreferanser. Denne undersøkelsen danner grunnlaget for en planlagt analyse av 

flyttemønstre og bopreferanser i kommunedel 7, som gjennomføres i 2021. Analysen utføres internt i 

kommunen, og finansieres av kommunale driftsmidler. Analysen supplerer den kvalitative 

beboerundersøkelsen som ble gjennomført av Byantropologene AS høsten 2020. 

Grønn profil 
Strømsøhagen skal utvikles til å bli hele Strømsøs egne hage – en aktiv og god uteplasser som legger 

til rette for naturopplevelser og bynært friluftsliv. Mye ble gjort i 2020, og noe gjenstår. Planene for 

2021 inkluderer prosjektering og etablering av støyskjerming mot de tungt trafikkerte veiene som 

omgir hagen, etablering av digitale fuglekasser, insekthotell og bikuber, videreutvikling av 

pallekarmene og parsellene, og tilrettelegging for aktiviteter og arrangementer gjennom opplegg for 

strøm, internett og vanntilførsel.  

Digital installasjon visualiserer luftkvalitet 
I 2021 skal vi også ferdigstille den digitale installasjonen som nå er i konseptfasen. Lysskulpturen skal 

skape oppmerksomhet rundt faktorer som påvirker klima, miljø og luftkvalitet i Drammen, og kobles 

til sanntidsdata som viser luftkvalitet i byen vår, med data fra luftmålere som ble installert som del av 

prosjektet Smart City Drammen. Skulpturen vil endre karakter etter satte terskelverdier for luftkvalitet. 

Arbeidet med lysskulpturen er et ledd i å utvikle knutepunktet til en møteplass i nærmiljøet og samtidig 

et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for områdesatsingen. Vi håper skulpturen kan være med på å løfte 

Strømsøhagen til et attraktivt sted å besøke.  

I hagen vil det i tillegg finnes mer informasjon om luftkvalitet og hvordan den påvirker oss, for 

eksempel til bruk i undervisningssammenheng. Når installasjonen er på plass i Strømsøhagen skal 

skoleelever teste hvordan installasjonen kan brukes. Ved å manipulere dataene og gi tilbakemeldinger 

på de digitale løsningene er de med og legger grunnlaget for at installasjonen fungerer optimalt før 

den offisielle åpningen. Denne brukermedvirkningen gir god kvalitetssikring. Installasjonen er del av 

sluttfasen av prosjektet Smart City Drammen. Arbeidet med den digitale installasjonen gjennomføres 

i samarbeid med Arrow, som del av prosjektet «How happy is Drammen?», firmaet MAGR og Drammen 

kommune. 

Prosjektering og grunnarbeider for å installere den digitale skulpturen er også nyttig for de andre 

aktivitetene og utviklingsarbeidet som er planlagt i hagen.  

Kaféutvikling 
Kafé Jasmin har åpnet på knutepunkt Strømsø, med Jasmin kvinnenettverk som kafédriver. I tilknytning 

til kafeen tilbyr de språk- og arbeidspraksisplasser for kvinner med minoritetsbakgrunn. Det er enkelte 

småting som gjenstår for at kafeen skal være i full drift, og vi søker midler for å kunne ferdigstille de 

siste detaljene.  

Jobbtiltak 
Det viktigste tiltaket innen innsatsområde sysselsetting i 2021 er at NAV tilbyr norskkurs og 

Jobbsjansen for kvinner på knutepunkt Strømsø. Samarbeidet fra 2020 fortsetter og videreutvikles.  

Jobbsjansen for kvinner 
Formålet med jobbsjansen for kvinner er å kvalifisere innvandrerkvinner som står utenfor arbeidslivet 

til jobb og utdanning, og utnytte sysselsettingspotensialet deres. Målet er å få 60 % av deltakerne ut i 

ordinært arbeid, eventuelt med lønnstilskudd eller arbeidspraksis.  
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Undervisningen tar for seg temaer som har til hensikt å heve deltakernes kompetanse innen norsk 

språk og kultur, bidra til kunnskap om samfunn og arbeidsliv i Norge og gi relevant utrustning i 

forbindelse med jobbsøking og arbeidspraksis, som foregår parallelt. Undervisningen tilpasses 

deltakernes behov. Veileder bistår deltaker i jobbsøkingsprosesser for å komme ut i arbeid, og følger 

opp deltaker i inntil ett år etter at deltaker har kommet ut i arbeid. Deltaker og veileder samarbeider 

tett i tråd med deltakers plan, hvor veileder følger opp deltakers progresjon og måloppnåelse. 

Internasjonale Drammen og markedsteamet i NAV bistår med å finne egnet praksisplass og/eller jobb. 

Norskkurs for kvinner 
Målgruppa for norskkurset er innvandrerkvinner som ikke har nok språkkompetanse- og ferdigheter, 

og de som har språkvansker som hindrer effektiv bruk av jobbesøkerferdigheter og deres muligheter 

på arbeidsmarked. Deltakerne er hjemmeværende innvandrerkvinner som er registrert som 

arbeidssøker og er bosatt i kommunedel 7, Strømsø. Opplæringen benytter en ny og praktisk metode 

der deltakerne får varierte oppgaver og aktiviteter som vil kvalifisere dem for å delta i arbeidslivet. 

For å kunne praktisere det de lærer i norskopplæringen oppfordres deltakerne til å delta på ulike 

språkrelaterte aktiviteter som finnes eksternt, for eksempel språkkafé på Drammen bibliotek, 

leksehjelp på Røde Kors eller samtaletrening med Jasmin Kvinnenettverk. Kursdeltakere velger én eller 

flere av aktivitetene. Kursholder følger opp deltakernes oppmøte og progresjon i de ulike aktivitetene. 

Videre tilbud og initiativ 
I 2021 vil NAV utrede behov for andre typer kurs, for eksempel kurs spesifikt rettet mot analfabeter, 

blant innbyggerne på Strømsø. 

Som i 2020 vil NAV i tillegg arrangere andre typer kurs på knutepunkt Strømsø, inkludert kurset «Minus 

til pluss» om personlig økonomi. Kurset inngår som kommunal egenandel i områdesatsingen, ved at 

knutepunkt Strømsø stiller lokaler til disposisjon, og NAV dekker lønnskostnader til kursholderne og 

andre utgifter forbundet med gjennomføring av kurset. Tilbudet om individuell veiledning i lokalene til  

videreføres og videreutvikles i året som kommer.  

Prosjektet «Internasjonale Drammen», som handlet om å få flere innbyggere med innvandrerbakgrunn 

ut i arbeidslivet, var svært vellykket, og er nå implementert i NAVs tiltaksportefølje. I 2021 vil vi 

etablere kontakt med Internasjonale Drammens styringsgruppe for å utforske mulighetene for 

samarbeid knyttet til områdesatsingen. 

Feriejobb for utsatt ungdom (IMDi) 
Feriejobbprosjektet i 2020 var en stor suksess, som beskrevet i årsrapporten for 2020. I 2021 

videreutvikles prosjektet, som skal bidra til å styrke gjennomføringen av videregående opplæring 

gjennom å gi utsatt ungdom praktisk arbeidserfaring og en konstruktiv ferieaktivitet.  

Vi søker midler fra IMDi for å styrke satsingen, og viser til egen søknad til IMDi for en nærmere 

beskrivelse av prosjektet. 

Skolematordning 
Prosjektet bygger på vedtak fra økonomiplanen for 2020-2023 om å sette i gang en prøveordning med 

gratis skolemat på en utvalgt skole, i samarbeid med lokale leverandører. Brandengen skole, en 

barneskole med om lag 550 elever i kommunedel 7, er valgt ut som prøveskole. Skolen har mange 

elever som lever i vedvarende lavinntektsfamilier, og erfarer at mange av elevene, særlig på de høyere 

klassetrinnene, ikke har spist frokost og/eller ikke har med seg niste på skolen. 
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Grunnet strenge og stadig vekslende smittevernregler hadde skolen ikke mulighet til å gjennomføre 

prosjektet i 2020.  

Første halvdel av 2021 brukes til planlegging og forberedelser. Selve prosjektet gjennomføres i 

høstsemesteret 2021. Det er de høyeste klassetrinnene som vil få tilbud om gratis skolemat. Det er 

utarbeidet ulike forslag til gjennomføring tilpasset grønt, gult og rødt nivå med smitteregler. Uansett 

nivå legges det opp til stor grad av elevmedvirkning, som sees som grunnleggende for å lykkes med 

prosjektet. Elevene vil for eksempel bli involvert i utformingen av menyen. Det skal være fokus på et 

sunt og variert smaksbilde i tråd med anbefalte kostholdsråd. Skolen ønsker å sikre en så høy bruk av 

økologiske matvarer og lokalprodusert mat som mulig. 

Følgeevaluering 
Drammensmodellen, inkludert knutepunkt i hver kommunedel, er en helt ny modell for Drammen 

kommune. Målet er å levere forebyggende lavterskeltjenester lokalt, utvikle gode lokalsamfunn basert 

på hver kommunedels særpreg og utvikle gode løsninger i samarbeid med innbyggerne og andre 

aktører i lokalsamfunnet. Knutepunkt Strømsø, som ett av ti knutepunkt i den nye kommunen, 

piloterer en organisasjonsform der ulike kommunale tjenester rapporterer til en felles 

virksomhetsleder. 

Følgeevaluering knyttet til Knutepunkt Strømsø har til hensikt å bidra i videreutvikling av konseptet 

lokale knutepunkter i Drammen kommune og å vurdere om virksomhet Knutepunkt Strømsø som pilot 

har en egnet organisasjons- og ledelsesform i henhold til hensikt og mål. Metodevalget for 

følgeevalueringen vil være aksjonsforskning med løpende evalueringer, der funn og anbefalinger 

kommuniseres til de som arbeider i organisasjonen (og primært i selve knutepunktet). Eventuelle 

endringer kan gjennomføres underveis og bidra positivt i etablerings- og utviklingsfasen.   

I følgeevalueringen ønsker vi også å få erfaringer med metodikk for utvikling av gode tverrfaglige og 

sammenhengende innsatser for å støtte opp under videreutvikling av konseptet lokale knutepunkter. 

Metodikken innebærer å ta i bruk et analyseverktøy, som også kan gi kvantifiserbare data på hvordan 

samarbeid og samspillet fungerer i arbeidet rundt definerte målgrupper; grupper av innbyggere som 

har behov for koordinerte tjenester og godt samspill. Verktøyet kan være relevant også for andre 

virksomheter i kommunen. 

Følgeevalueringen skal undersøke på hvilken måte «konseptet» bidrar til:  

 Tverrfaglig innsats i utforming av tjenestene  

 Innbyggernes medvirkning og brukernes opplevelse.   

 Samspill med frivillighet, ideell sektor og lokalt næringsliv.  

 At tjenestetilbudet lokalt bidrar til å skape miljø og omgivelser som stimulerer til aktivitet.  

 At innbyggere møtes på en likeverdig måte, at de opplever at det er én dør inn til hele 

kommunen, at det er en lav terskel for å få råd, veiledning og tjenester.  

 Å identifisere hindringer i de ulike etaters lovverk, forskrifter, retningslinjer og praksis for få et 

mer effektivt samarbeid på tvers av tjenestene i kommunen og mellom stat og kommune.   

Følgeevalueringen inneholder også en oppsummering av historikken bak etablering av Knutepunkt 

Strømsø, og hva som skjedde i det første året etter oppstart; 2020. Kompetansesenteret i kommunen 

gjør denne oppgaven som en dokumentanalyse. 

Prosjektledelse 
Prosjektkoordinatorstilling utvides fra 50 % til 100 %. Prosjektkoordinator sikrer overordnet 

koordinering av delprosjekter og tverrfaglig innsats i og utenfor organisasjonen, organiserer 
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styringsgruppemøter og inngår i felles sekretariat med KMD. Ytterlige prosjektstøtte engasjeres ved 

behov.  

Oppussing av gymsal 
Som del av utviklingen av knutepunkt Strømsø til en attraktiv møteplass i nærområdet skal den gamle 

gymsalen som ligger på knutepunktet pusses opp og forvandles til en allsidig arena for kultur og 

aktivitet, basert på lokale behov. Vi ønsker å legge til rette for positive mestringsopplevelser for barn 

og unge utenfor skolen, samt aktivitetstilbud som er gratis og tilgjengelig for alle. Målet for gymsalen 

er at den skal legge til rette for ulike typer kulturaktiviteter, større møter, kurs og sosiale 

sammenkomster, mulighet for flere parallelle aktiviteter i ulike deler av bygget og aktiviteter for alle 

fra 0-100 år. 

Oppussingen av gymsalen organiseres som et delprosjekt med egen styringsgruppe, prosjektgruppe og 

en rekke arbeidsgrupper, der ansatte ved knutepunktet deltar sammen med Drammen Eiendom KF. 

Det gjennomføres en interessentanalyse og en rekke medvirkningsaktivteter for å kartlegge behovene 

både blant innbyggere på Strømsø og blant idretts- og kulturforeninger i resten av kommunen før 

utformingen av bygningen fastsettes. Det er behov for avklaringer rundt eierskap til og bruk av 

lokalene. Dette inngår i planleggingsfasen i delprosjektet. Det er ønskelig at nyoppussede lokaler har 

stor fleksibilitet der bruk kan endres etter innbyggernes behov og ønsker. 

Oppussingen starter i 2021, med visjoner og ambisjoner om å bli et «grønt bygg» for fremtiden. Det 

kan bli aktuelt å søke eksterne midler også fra andre kilder.  

Midlene som overføres fra 2020 inkluderer midler til innkjøp av utstyr (1 000 000 kr). 

Dynamisk nærværstiltak 
Drammen kommune har nylig revidert sin veileder for oppfølging av elever med bekymringsfullt 

skolefravær. Nærværsveilederen legger vekt på tidlig innsats og tett samarbeid i tjenesteapparatet. Vi 

ønsker å utvikle et utvidet skoletilbud som både skal fremme skolenærvær og ha et psykisk 

helseperspektiv. Målet er at flest mulig elever skal ha mest mulig av skoletilbudet innenfor ordiner 

opplæring, og hovedfokuset i nærværsarbeidet ligger i å utvikle gode psykososiale miljøer på skolen. 

Samtidig ser vi at en del elever har behov for ekstra støtte og oppfølging. Alternative 

opplæringsarenaer innebærer tradisjonelt at disse elevene tas ut av ordinær undervisning i en lengre 

periode. Vi vil etablere et dynamisk tilbud på knutepunkt Strømsø der vi tilbyr aktiviteter både i og 

utenfor skoletid som elever kan benytte seg av i en avgrenset periode, med mål om å: 

 styrke gjennomføring av ungdomsskolen og motivere elevene for videre skolegang 

 forebygge bekymringsfullt skolefravær ved å trygge overgangen fra barneskolen til 

ungdomsskolen 

 legge til rette for mestringsopplevelser og styrke skole- og livsmestringsferdigheter  

Samtidig vil vi: 

 støtte elever, foreldre, lærere og skolene i arbeidet med å øke inkludering og nærvær på skolen 

etter fravær over tid 

 øke kompetansen om bekymringsfullt skolefravær hos lærere og andre ansatte på skolen, 

foreldre og elever 

Det mer etablerte skolefraværet blir oftest synlig ved overgangen til ungdomsskolen og utover i 

ungdomsskoleløpet, men vi vet fra forskning og erfaring at de første tegnene til det som kan utvikle 

seg til alvorlig fraværsproblematikk ofte viser seg i barneskolealder. PPT ved Knutepunkt Strømsø har 
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til enhver tid kontakt med skolene om elever som står i fare for å få bekymringsfullt skolefravær eller 

som allerede har skolevegringstendenser. For mange av elevene er spesielt overgangen fra barneskole 

til ungdomsskole en risikofaktor.  

Prosjektet vil ha et spesielt fokus på å trygge overgangen mellom barneskole og ungdomsskole, og 

retter seg mot grupper som vi vet er spesielt sårbare i denne overgangen. Her er hovedmålgruppa 

elever på 6. og 7. trinn på Brandengen og Danvik skole som viser skolevegringstendenser eller har 

bekymringsfullt fravær. Disse vil følges opp i god tid før de begynner på Marienlyst ungdomsskole for 

å sikre en god overgang.  

Elever ved Marienlyst ungdomsskole med tilsvarende utfordringer og elever som vi ser strever med å 

være i et komplekst miljø som (ungdoms)skolen er den andre hovedmålgruppa. Det gjelder 

eksempelvis elever som har sosial angst eller grenser mot en autismespekterforstyrrelse. Marienlyst 

ungdomsskole er en ny og moderne skolebygning, med fokus på transparens og åpenhet. Mange i den 

aktuelle målgruppa har behov for et skoletilbud med mer skjerming - nettopp for å klare å delta på den 

ordinære opplæringsarenaen. Tilgjengelige lokaler på knutepunkt Strømsø er bedre egnet til slik 

aktivitet, og kan gi disse elevene et pusterom. Tilbudet vil utvikles i tett samarbeid med elevene selv, 

med et styrkebasert fokus. 

Sekundære målgrupper er foreldre, lærere og andre som har tilknytning til disse elevene. Både 

forskning og erfaring viser hvordan hele familien gjerne rammes når ett barn viser stort skolefravær i 

grunnskolealder. Dette er en svært krevede situasjon for foreldre, og det er ikke uvanlig at de går inn i 

lengre perioder med sykemelding eller omsorgslønn. Vi vet også at søsken til skolevegrere har forhøyet 

risiko for å utvikle tilsvarende problematikk. Prosjektet vil bidra til kompetanseheving og veiledning 

basert på nærværsveilederen.  

Prosjektet er et samarbeid mellom PPT ved Knutepunkt Strømsø, barneskolene Brandenga og Danvik 

og Marienlyst ungdomsskole. Det etableres en prosjektgruppe under ledelse av PPT ved Knutepunkt 

Strømsø. Dette er et utforskende prosjekt der fokuset i første halvår av 2021 er å kartlegge behovene, 

etablere et kunnskapsgrunnlag, lære av lignende erfaringer i andre kommuner og organisere 

medvirkningsprosesser med aktuelle elever og foreldre.  

Ungdom i fokus 
For å styrke gjennomføringen av videregående opplæring, øke tilhørighet og forebygge utenforskap, 

som et ledd i å bedre levekårene til beboerne på Strømsø, vil vi sette ungdom i fokus gjennom tre tiltak 

som tilbyr alternative mestringsarenaer og lavterskel aktivitetstilbud utenfor skolen:  

 Åpen møteplass på knutepunkt Strømsø 

 Elvevill på Strømsø – en ungdomsfestival av, med og for ungdom  

 «Fotball & friår» – en mestrings- og motivasjonsarena for ungdom som har falt ut av 

skolesystemet  

Kulturarbeid for ungdom i Drammen kommune fokuserer på attraktive tilbud som de unge ønsker å 

bruke. Dette oppnås ved å bygge relasjoner til potensielle brukere og på den måten finne ut hvilke 

tilbud de opplever som relevant. De relevante tilbudene gjøres attraktive ved å sikre høy kvalitet på 

personale, lokaler og utstyr, og ved at ungdommene får påvirke og styre tilbudene selv. Relasjonen til 

ungdommene er også viktig for at de relevante tilbudene skal nå ut til potensielle målgrupper på en 

troverdig måte.  

Alle tiltakene vil ha fokus på medvirkning og ressursmobilisering ved at brukerne er med på å drive 

sine eget tilbud. Ungdom vil delta aktivt i både utvikling, planleggingen og gjennomføringen av alle 
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aktivitetene vi beskriver her. Ansatte på knutepunktet og hos samarbeidspartnere vil hele veien bistå 

med veiledning og hjelp, og koordinere de ulike tilbudene sammen med ungdommene. 

Ressursmobiliseringsfokuset gjennom brukerstyring er velegnet til å overføre de positive sidene ved 

kulturaktivitetene til andre områder i ungdommenes liv, og på den måten øke den generelle 

livskvaliteten deres. Vi jobber med å styrke de syv kildene til psykisk helse som helsedirektoratet 

anbefaler:  

 identitet og selvrespekt 

 mening i livet 

 mestring 

 tilhørighet 

 trygghet 

 sosial støtte 

 sosialt nettverk 

Sosial kapital, empati og konflikthåndtering er nøkkelbegreper i ungdomsarbeidet, og trygghet og 

gjensidig respekt er forutsetninger for å lykkes. Gjennom tiltakene vil vi bidra til at ungdommene 

opparbeider en bærekraftig identitet med selvinnsikt, selvfølelse og selvtillit nok til å bygge håp, 

ambisjoner og tro på at de kan gjennomføre utdanningsløpet. Dette er kjerneverdier for å hindre 

utenforskap, og i verste fall radikalisering, av utsatt ungdom.  

Åpne, positive møteplasser blir ofte trukket frem som viktige faktorer for å hindre radikalisering. Vårt 

mål er å tilby varierte og attraktive kulturaktiviteter og opplevelser som tiltrekker seg en brukergruppe 

som reflekterer mangfoldet i befolkningen på Strømsø. Strømsø skal være et godt sted å vokse opp, 

der ungdom blir sett på som en viktig ressurs, noe som kan gi grobunn for å tro på at man kan lykkes i 

livet. Av ungdommene på Strømsø som ikke benytter seg av allerede etablerte tilbud anslår vi at 

nærmere halvparten har en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Knutepunkt Strømsø skal være en sosial 

arena der ungdom med ulik bakgrunn møtes og samarbeider kreativt. Vi ser at kulturaktiviteter er 

velegnet til å skape integrering på tvers av sosiale og etniske skillelinjer. 

Erfaringskonsulent 
Gjennom feriejobbprosjektet for utsatt ungdom i 2019 (Fjell) og 2020 (Strømsø) har vi erfart at tett 

oppfølging av erfaringskonsulenter med god relasjon til ungdommene gir gode resultater. 

Erfaringskonsulentene er unge voksne som har vokst opp i nærmiljøet og er rollemodeller for 

ungdommene. De snakker ungdommenes språk og kan fungere som et bindeledd mellom skole, fritid, 

hjem og jobb i ulike situasjoner. Etter modell fra Fjell har vi engasjert en erfaringskonsulent på Strømsø 

til å jobbe på tvers av skole, hjem, fritid (og eventuelt feriejobb). Erfaringskonsulenten har en bakgrunn 

som gir ham en unik mulighet til å etablere gode relasjoner til en spesifikk gruppe med utsatt ungdom 

som mange bekymrer seg for. Erfaringskonsulenten vil være miljøarbeider på Marienlyst 

ungdomsskole, aktivitetsleder på den åpne møteplassen på knutepunkt Strømsø og koordinator for 

årets feriejobbprosjekt (som vi søker midler til fra IMDi). 

Den gode relasjonen til ungdommene gjør at erfaringskonsulenten også kontaktes av foreldre og 

lærere som trenger bistand. Den tette kontakten med familiene gir oss mulighet til å komme tidlig inn 

ved behov og styrke det forebyggende arbeidet. I dette prosjektet vil vi utforske hva som er 

suksessfaktorene for erfaringskonsulentens rolle, bygge et lag rundt ham for å optimalisere hans 

funksjon og kanalisere henvendelser, problemer og utfordringer til rette instanser, og utvikle en 

metodikk som er overførbar til andre deler av kommunens ungdomsarbeid. Erfaringskonsulenten 

ansettes i Knutepunkt Strømsø, og samarbeider tett med relevante tjenester i og i tilknytning til 

knutepunktet. 
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Åpen møteplass på knutepunkt Strømsø 
To ettermiddager i uka tilbyr vi uformelle aktiviteter, enkle måltider, leksehjelp og sosiale samvær for 

ungdom på knutepunkt Strømsø. Målgruppa er Strømsø-ungdom som har behov for et trygt sted å 

være på fritida. Møteplassen supplerer eksisterende tilbud i kommunedelen, som de byomfavnende 

ungdomsklubbene G60 og Fellesverket (Røde Kors), med mål om å inkludere nye målgrupper i et trygt 

fritidstilbud. Tilbudet vil aktivt formes og drives av ungdommene selv, og kan fungere som 

inngangsport til organiserte aktiviteter og muligheter på Strømsø generelt. Det vil også bidra til et mer 

inkluderende miljø på tvers av interesser, bakgrunn og sosioøkonomisk status. Det kan være aktuelt å 

bruke møteplassen som alternativ opplæringsarena for enkelte ungdom fra Marienlyst ungdomsskole 

som trenger det, i samarbeid med skolen. 

Elvevill på Strømsø – en festival for, med og av ungdom 
Den veletablerte Elvefestivalen i Drammen er i stor grad forbeholdt voksne over 18 år. For å gi ungdom 

kulturopplevelser av høy kvalitet i sitt lokalmiljø vil vi arrangere Elvevill på Strømsø parallelt med 

Elvefestivalen. Elvevill på Strømsø blir en lokal variant av ungdomsfestivalen Elvevill i tidligere 

Drammen kommune – og vil arrangere av ungdom på Strømsø for ungdom i hele Drammen. En gratis, 

rusfri festival for de mellom 13 og 18 år kan forene ungdom på tvers av sosioøkonomisk status og 

kulturell bakgrunn og styrke samhold og tilhørighet gjennom felles opplevelser. Vi vil legge vekt på å 

rekruttere lokale artister til Elvevill på Strømsø, og gi lokale ungdomsartister mulighet til å opptre på 

samme scene som etablerte og kjente artister.  

Elvevill på Strømsø arrangeres av ungdom (med støtte av voksne fra blant annet Knutepunkt Strømsø), 

som sikrer at tilbudet oppleves attraktivt for målgruppa. Arrangørene får nødvendig opplæring og 

oppfølging, og er sentrale både under planlegging og gjennomføring av festivalen. Vi undersøker 

muligheten for at det å arrangere Elvevill på Strømsø kan tilbys som valgfag for 9. og 10.trinn ved 

Marienlyst ungdomsskole. Arrangørene får innsikt i musikk- og kulturuttrykkene de omgis av, praktisk 

arrangørkompetanse, ledererfaring, økt selvtillit og stolthet over lokalmiljøet og egne ressurser. En del 

av planleggingen og den praktiske gjennomføringen kan tilbys som feriejobb til ungdom gjennom 

feriejobbprosjektet. 

I forkant av Elvevill på Strømsø vil vi arrangere en rekke åpne og gratis workshops for ungdom, for å 

styrke merverdien av og oppmerksomheten rundt festivalen. Ungdommene som arrangerer festivalen 

bestemmer temaene og arrangerer workshopene. I workshopene brukes ulike kulturuttrykk som 

metode for å ta opp temaer som for eksempel identitet, og ungdommene lærer å ta utgangspunkt i 

egne erfaringer for å fortelle sin egen historie. Workshopene øker ikke bare festivalens attraktivitet, 

men gir også deltakerne mulighet til å møte gode rollemodeller, bli inspirert og utforske ulike 

kulturuttrykk.  

Knutepunkt Strømsø er hovedarrangør av festivalen, i tett samarbeid med kommunens avdelinger for 

ung kultur og arrangement, lokale kunstnere og artister og andre relevante aktører. 

Fotball & friår 
Å styrke gjennomføringen av videregående opplæring er et virkningsfullt verktøy for å hindre 

utenforskap og bedre levekår. Årlig er det om lag 15 Strømsø-ungdom som faller fra videregående 

opplæring, og gjennomføringsprosenten for videregående opplæring i enkelte levekårssoner på 

Strømsø er lavere enn i resten av Drammen. I samarbeid med Oppfølgingstjenesten i Viken 

fylkeskommune vil vi tilby ungdommene en meningsfull hverdag for å motivere dem til å fullføre 

utdanningsløpet. Det gjelder utvalgte ungdom som ikke har søkt, ikke kommet inn på videregående 

eller som har takket nei til plass, og som Oppfølgingstjenesten ikke når gjennom sine tilbud. Disse 
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ungdommene er ofte de samme som av ulike årsaker ikke benytter seg av organiserte idretts- og 

fritidstilbud.  

Målet er å skape en alternativ mestringsarena som motiverer ungdommene til å gjennomføre 

videregående opplæring, gjennom felles aktiviteter som de selv er med på å utvikle, basert på lagidrett. 

I medvirkningsprosesser med aktuelle ungdommer etterspør de et utvidet fotballtreningstilbud. 

Fotball bidrar til god fysisk helse og er velegnet til å bygge samhold og positive relasjoner på tvers av 

sosiale og etniske skillelinjer. I motsetning til tradisjonelle organiserte idrettstilbud for ungdom skal 

deltakerne her være involvert i og ansvarlig for utviklingen av tilbudet og gjennomføringen av 

aktivitetene selv.  

«Fotball & friår» vil gå fra oktober til juni, med daglige treninger og samlinger. Det vil være krav til 

daglig oppmøte, og vi legger vekt på ansvarliggjøring av deltakerne. Deltakerne vil også gjennomføre 

et felles prosjekt sammen, eksempelvis å arrangere løkke-cup på Strømsø. Gjennom programmet vil 

de måtte forholde seg til rutiner, ta ansvar, samarbeide for å nå et mål, og de øker sin sosiale 

kompetanse, med overføringsverdi til andre deler av livet.  

Ungdommene følges opp av en fotballfaglig veileder/trener som også har kompetanse på 

ungdomsarbeid. Arbeidsoppgavene er todelt: Fotballtreneren skal trene ungdommene, men skal også 

bruke tid med ungdommene i uformell sosial setting. Målet er å skape en tett relasjon til ungdommene 

for å kartlegge ønsker for fremtiden, veilede og motivere dem tilbake til skolebenken og inn i ordinære 

idretts- og fritidsaktiviteter. Strømsgodset Toppfotball vil bidra med motivasjonsforedrag og 

bevisstgjøringsworkshops for deltakerne. Deres toppspillere er viktige rollemodeller og forbilder. 

Strømsgodset vil også kunne være med å sponse sko, klær og utstyr til deltakerne.  

Musikalsk sommerskole på Strømsø 
Som et ledd i utviklingen av helhetlige kvalifiseringsløp (innsatsområde utdanning og oppvekst) vil vi 

arrangere et lokalt sommerskoletilbud for 7.klassinger på Strømsø, for å trygge overgangen fra 

barneskolen til Marienlyst ungdomsskole. Prosjektet skal bidra til å sikre nærvær av alle elevene fra 

skolestart og gjennom første semester på ungdomsskolen. 

Som i 2020 er det også i år mange barn som vil ha begrensede eller ingen planer for sommerferien på 

grunn av reiserestriksjoner, og det blir ekstra viktig å tilby et variert aktivitetsprogram i sommerferien. 

Den lokale sommerskolen som etableres på Marienlyst ungdomsskole er en del av dette 

aktivitetsprogrammet. Under ledelse av musikklærer ved Marienlyst ungdomsskole og med assistanse 

fra musikalske eldre ungdom, vil vi tilby bandkurs til 7.klassinger. Tilbudet gis i ukene 25, 21 og 32, med 

kapasitet til å ta imot 20-25 ungdommer hver uke.  

Programmet skal gi ungdommene ferdigheter nok til å kunne spille i band, og mot til å spille konsert 

for 8.trinn første skoledag. Å spille i band, å stå fram for andre og gjøre en innsats for andre har høy 

status på Marienlyst ungdomsskole. Bandkurset og opptredenen etablerer en tilhørighet til Marienlyst 

og styrker elevenes opplevelse av at de er klare for ungdomsskolen. 

Sommerskolen planlegges, administreres og gjennomføres av Marienlyst ungdomsskole, i samarbeid 

med Brandengen og Danvik barneskoler og Knutepunkt Strømsø.  

Foreldreforberedende kurs 
Familieteam på Strømsø, jordmortjenesten og Strømsø helsestasjon ønsker å utvikle og etablere et 

tverrfaglig foreldreforberedende kurs for førstegangsgravide, for å styrke kvinners psykiske helse i 

forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Å være gravid og bli forelder innebærer en stor 

omstillingsprosess som kan gi økt sårbarhet for å utvikle psykiske vansker. Jordmødrene avdekker 
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mange psykososiale utfordringer i svangerskapsoppfølgingen, og mye av deres arbeidskapasitet går til 

oppfølging, videre henvisning og veiledning knyttet til dette. I dag finnes det verken 

fødselsforberedende kurs eller foreldreforberedende kurs for gravide i Drammen. Jordmødrene ser 

behov for et slikt tilbud i kommunen. Kurset tilpasses innbyggerne på Strømsø, der mange har 

sammensatte behov og levekårsutfordringer. 

Kurset vil bestå av 5-6 ulike temaer knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid. Kurset har et holistisk 

perspektiv, med innhold fra ulike faggrupper som jobber med barn og unges oppvekstsvilkår. Aktuelle 

temaer er psykisk helse, levekårsutfordringer, følelsesregulering, sinnemestring, stresshåndtering, 

tilknytning, fødselsforberedelse, ernæring og trening i svangerskap og barseltid. Kurset er et 

primærforebyggende kurs som har til hensikt å styrke foreldres psykiske helse og bidra til økt 

foreldrekompetanse på et tidlig tidspunkt, for å gi barna en god start i livet. Gjennom kurset vil 

deltakerne også bli kjent med de ulike hjelpetilbudene i kommunen, noe vi håper kan bidra til at de 

som har behov for bistand vil søke hjelp. Målgruppa for kurset er førstegangsgravide i svangerskapsuke 

20-30 med normal score på EPDS, et kartleggingsverktøy som kan avdekke depresjon forbundet med 

svangerskap og fødsel.  

For de ansatte som involveres vil prosjektet – både utviklingen av kursrekka og gjennomføringen av 

selve kurset – være en brobygger mellom jordmortjenesten, helsestasjonstjenesten, familieteamet og 

andre tjenester i kommunedelen. Familieteamet har lenge sett behov for et tettere samarbeid rundt 

foreldres psykiske helse for å kunne gi familier rett og helhetlig hjelp på et tidlig tidspunkt. I Drammen 

kommune er det nytt at flere tjenester er organisert under samme ledelse i Knutepunkt Strømsø, noe 

som gir et godt grunnlag for tverrfaglig samarbeid. Prosjektet sees i sammenheng med prosjektet Nye 

familier (se neste kapittel), og vil bidra til å styrke overgangen mellom svangerskapsoppfølging ved 

fastlege/jordmor og oppfølging av barnet på helsestasjonen. 

Familieteamet ved Knutepunkt Strømsø vil ha det koordinerende ansvaret for prosjektet. Arbeidstiden 

til koordinatorene er del av kommunens egenandel inn i områdesatsingen. Deltakende jordmødre og 

helsesykepleiere frikjøpes for å bidra i utviklingsarbeidet og gjennomføringen. Andre tjenester, som 

voksen psykisk helse og spedbarnsteamet i BUP, inviteres også inn til samarbeid av mindre omfang. 

Første halvår av 2021 brukes til kartlegging, planlegging og utvikling av kurset. Målet er å sette i gang 

første kursrekke ved knutepunkt Strømsø høsten 2021, og at kurset kan implementeres i ordinær drift 

på sikt. 

Forsterket helsestasjon – Nye familier 
Vi ønsker å innføre programmet «Nye familier» på Strømsø, tilpasset lokale behov. Nye familier er et 

frivillig hjemmebesøksprogram som tilbys i tillegg til det ordinære helsestasjonstilbudet, og innebærer 

en styrking av helsestasjonens forebyggende og helsefremmende innsats i de første årene av et barns 

liv. Prosjektet støtter opp om begge delmålene i områdesatsingens innsatsområde helse; utvikling av 

gode psykososiale miljøer og innsats for bedre folkehelse og levekår. Nye familier, som er utviklet i 

Oslo og basert på det amerikanske programmet Nurse Family Partnership (NFP), sikrer og styrker 

familiens helse og utvikling og kan føre til bedre tverrfaglig samarbeid, forebygge omsorgssvikt, vold 

og overgrep, og styrke barnets tilknytning til foreldrene.  

Med Nye familier begynner den tverrfaglige forebyggende innsatsen allerede i svangerskapet, for å 

sikre at familier som har behov for ytterligere oppfølging får den hjelpen de trenger så tidlig som mulig. 

Tidlig innsats kan forebygge behov for mer omfattende tiltak senere i barnets og familiens liv. De første 

årene av et barns liv er sårbare. Ved å øke den tidlige innsatsen av det helsefremmende og 

forebyggende arbeidet i hver enkelt familie, kan en påvirke barnets psykososiale utvikling og på sikt 

redusere ulikheter i mestring, ferdigheter og sosioøkonomisk status. 
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Programmet Nye familier innebærer at helsesykepleier etablerer kontakt med familien allerede under 

svangerskapet, som et supplement til den ordinære svangerskapsoppfølgingen. Helsestasjon er i tett 

dialog med jordmortjenesten og fastlegene som følger opp de gravide for å sikre en god overgang. 

Målet er å etablere en relasjon til foreldrene allerede før barnet er født. Deretter tilbys familiene som 

deltar i programmet ekstra oppfølging i form av hjemmebesøk frem til barnet er to år. Familien følges 

opp av samme helsesykepleier i hele perioden.  

Kjernen i Nye familier er hjemmebesøk, som vi vet har god effekt på relasjonen og opplevelsen av 

likeverdighet, det har positiv effekt på veiledningen som gis, og det øker helsesykepleierens kunnskap 

om familiens livssituasjon. Helsesykepleier veileder foreldrene med en salutogen tilnærming, for å 

fremme mestringsopplevelser og øke bevisstheten om egne styrker og ressurser. Relasjonen som 

etableres mellom helsesykepleier og familien er bærende i dette programmet, og gir et godt grunnlag 

for å tilby skreddersydd veiledning og tilbud om ekstra faglig tverrfaglig støtte på et tidlig tidspunkt 

ved behov. Det er mange flyttinger til og fra kommunedelen. Programmet kan hjelpe nyinnflyttede 

familier å finne fotfeste og raskt bli kjent i sitt nye nærmiljø via helsesykepleier. 

Målgruppa er firedelt: førstegangsfødende (overlapper med målgruppa for foreldreforberedende 

kurs), familier som får barn i Norge for første gang, adoptivforeldre og flerbarnsfamilier med utvidet 

behov for oppfølging. På Strømsø fødes det om lag 200 barn i året. På sikt er målet er å utvide til et 

universelt tilbud. 2021 brukes til å utvikle metodikk tilpasset lokale behov og teste programmet i 

mindre skala. Vi vil også holde oss oppdatert på pågående forskningsprosjekter knyttet til Nye familier 

i Oslo. 

Strømsø helsestasjon koordinerer prosjektet, som sees i sammenheng med det foreldreforberedende 

kurset som beskrevet i forrige kapittel. Det metodiske opplegget utarbeidet av Oslo kommune vil 

tilpasses lokale forhold på Strømsø, blant annet med tanke på befolkningssammensetningen i 

området: Her er mange beboere med minoritetsbakgrunn og begrensede norskkunnskaper. Det vil 

derfor være utstrakt behov for bruk av tolk ved hjemmebesøkene. Kultursensitivitet er et annet viktig 

tema, for å sikre at hjemmebesøkene oppleves som et frivillig og velkomment tilbud om veiledning, 

slik hensikten er. Mange av innbyggerne har også sammensatte behov og levekårsutfordringer, og er 

allerede brukere av ulike kommunale tjenester.  

Som del av planleggingen og forberedelsene av prosjektet i første halvår 2021 vil vi gjennomføre en 

kartlegging av tjenester det kan være aktuelt å samarbeide med. Basert på kartleggingen vil vi etablere 

samarbeidsarenaer med relevante tjenester i og utenfor virksomhet Knutepunkt Strømsø, for å sikre 

god samhandling mot brukerne.  

Nærmiljøtiltak – «mens vi venter på noe stort» 
Områdesatsingen er i opptartsfasen, og det vil ta tid å komme i gang med de større satsingene på 

Strømsø. Som et strategisk verktøy for å skape eierskap, engasjement og oppmerksomhet rundt 

områdesatsingen vil vi gjennomføre ulike midlertidige aktiviteter i området, særlig nå i 

oppstartsperioden. Gjennom dialog med innbyggere oppstår ideer og muligheter som kan berike 

prosjektet underveis i arbeidet. Nytenkning, kreativitet og lek skal åpne for diskusjoner, vise 

muligheter, utfordre etablerte holdninger og skape initiativ. Det er viktig at innbyggere opplever å bli 

tatt på alvor, ved at de ser resultatene av innspill de gir underveis. Ved å vise fleksibilitet og følge opp 

initiativ fra innbyggere og lokale foreninger som oppstår i løpet av året kan vi vise synlige resultater 

raskt. Tiltak kan for eksempel inkludere en bydelsdag og fysiske oppgraderinger. 


