
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen for barn, unge 

og deres familier 

 
Forebyggende@bgr.oslo.kommune.no 

 

Forebyggende enhet – Bydel Grorud 



Velkommen til Forebyggende enhet 

Bydel Grorud har som mål at barn, unge og deres familier får riktig 

hjelp til riktig tid. Forebyggende enhet bidrar med å styrke barn og 

unges arenaer ved å starte tidlig, tenke og handle langsiktig. Gode 

fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende 

oppvekstmiljø. 

Sammen kan vi skape et tett samspill mellom offentlige aktører, 

familie, nærmiljø, frivillige og positive krefter i lokalsamfunnet.  

For oss er barnet og ungdommen den viktigste personen. Vi er 

opptatt av at alle mennesker har styrker i seg som blomstrer ved at 

vi jobber sammen. Det betyr at vi gjerne vil snakke med alle som kan 

bidra til å være på laget rundt barnet. Alt vi gjør sammen skal 

oppleves trygt.  

Enheten består av:  

Hva tilbyr Forebyggende enhet? 

Vi tilbyr ulik oppfølging for barn, unge og deres familier. Det kan 

bestå av individuell- og gruppeoppfølging.  

Gjennom våre tilbud ønsker vi å bidra med at bydelens befolkning skal 

få riktig hjelp til rett tid. Forebyggende enhet kan gjennom veiledning, 

støtte og tilstedeværelse bidra til at flere barn har meningsfylte 

aktiviteter og koordinerte tjenester. Vi ønsker å være brobygger og 

et bindeledd for barn, unge og deres familier i bydel Grorud.  

Vi holder til i hjertet av bydelen i det gule huset kalt 

«Presteboligen». Ellers er vi synlige og tilgjengelige ved alle 

bydelens skoler.  

 

 

 

 

 

 

Grorudmodellen 

Bydelens oppvekstavdeling og skolene i bydel Grorud har startet et 

felles prosjekt, Grorudmodellen. I dette prosjektet er det opprettet 

såkalte nærmiljøskoler, hvor bydelens tjenester sentreres rundt 

skolene og andre relevante samarbeidspartnere. Målet med dette er 

å sikre en trygg oppvekst for alle bydelens barn og unge, og for å 

motvirke ulike former for utenforskap. Alle skal ha lik mulighet til å 

fullføre og bestå skolegang, er også er viktig mål i prosjektet. Det er 

Nærmiljøskolekoordinatorer 

 Ungdomskoordinatorer 

orer Bydelskoordinatorer 

 Familierådskoordinatorer 

 

Barnevernskonsulenter 
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Miljøterapeuter 
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ansatt tre nærmiljøskolekoordinatorer, tre miljøterapeuter og tre 

barnevernskonsulenter. Disse har tilhørighet i de tre skoleområdene i 

bydelen, Ammerud, Grorud og Romsås.  

Gjennom sine roller skal de være et bindeledd mellom skole og bydel, 

samtidig som deres rolle skal initiere samarbeid med foresatte, 

idrettslag, organisasjoner, foreninger, frivillige, mfl.  Samarbeidet 

skal tilby aktiviteter i skolens lokaler i skoletiden, eller før- og etter 

skoletid. Målet for aktivitetene skal være økt trygghet, inkludering, 

folkehelse og læring for skolens elever. Bydelens barn og unge skal 

være den viktigste samarbeidspartneren i dette utviklingsarbeidet, 

og det skal utarbeides konkrete arenaer for samarbeid i skolene og 

bydelen for å sikre deres stemme.  Det skal dannes et ambisiøst og 

robust lag rundt elevene på skolene og i nærmiljøene.  

Alle skal med. Alle skal ha en trygg oppvekst. Alle skal ha like 

muligheter til å fullføre og bestå videregående skole. 

OT Ulven  

Formålet med OT Ulven er å gi ungdom muligheten til å fullføre 

videregående skole ved å tilby et individuelt tilpasset 

undervisningsløp. Målgruppen er ungdom som har utfordringer med 

vold, kriminalitet eller er i et negativt miljø. 

OT Ulven kan hjelpe ungdommen etter deres behov både på og 

utenfor skolen. Ungdommen er sterkt delaktig i å utforme sin egen 

skolehverdag ved for eksempel å velge mindre undervisning og mer i 

praksis i jobb. 

 

 

 

 

 

 

 

SaLTo  

Formålet med SaLTo-oppfølgingen er å redusere barne- og 

ungdomskriminaliteten, samt redusere antall unge som begår 

gjentatt kriminalitet. Målgruppen barn og unge i alderen 12-18 år. I 

SaLTo-oppfølgingen skal de unge oppleve en rask reaksjon, slik at det 

blir enklere å koble handling og konsekvens. Dette skjer gjennom et 

mer effektivt samarbeid mellom bydel, skole og politi.  



Hvordan komme i kontakt med oss 

Forebyggende enhet er delt inn i tre bydelsområder med en 

nærmiljøskolekoordinator som kontaktpunkt.  

 

Område Grorud (Grorud, Nordtvet og Groruddalen) 

Nærmiljøskolekoordinator, Kristine Hovland: 96945820 

Miljøterapeut, Nahom Daniel: 94002433 

Barnevernskonsulent i skolen, Nathalie Martinsen: 97528586 

 

Område Ammerud (Rødtvet, Ammerud og Apalløkka) 

Nærmiljøskolekoordinator, Sahal Yusuf Mohamood:  

40402889 

Miljøterapeut, Armani Cotton: 94002434  

Barnevernskonsulent i skolen, Jenny Dalfelt Kjærnet: 

47701615  

 

Område Romsås (Tiurleiken, Svarttjern og Bjøråsen) 

Nærmiljøskolekoordinator, Maja Dukic Sandven: 96232107 

Miljøterapeut, Jared Amanuel Amenai: 94020208  

Barnevernskonsulent i skolen, Kristin Sørevold: 93021119  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT Ulven 

Bydelskoordinator, Morad Jarodi: 40407299 

SaLTo 

Ungdomskoordinator, Nasra Abdullah Reinsberg: 91539247 

Familieråd 

Familierådskoordinator, Mari Ann Hageberg Christensen: 

41428672 

Forebyggende enhet  

Forebyggende enhet: 46835054  

forebyggende@bgr.oslo.kommune.no 
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