En favn
av muligheter
til å forebygge utenforskap blant barn og unge

by Æra

Utenforfloken

Floke sesong 10:

Utenforfloken

Som mennesker er vi sosiale
skapninger. Vi deler hverdagen og
livene våre med familie, venner og
bekjente og vi har skapt strukturer i
samfunnet for vårt sosiale levesett.
Det betyr også at når noen faller
utenfor disse strukturene, og mister
sin følelse av tilhørighet, går det ikke
bare utover individet, men samfunnet
som helhet.
Hvis kostnaden for at én person
havner utenfor arbeidslivet er 20
millioner kroner, ser vi hvor viktig
det er å investere i forebyggende
tiltak. Det ligger store muligheter og
samfunnsgevinster i å tenke langsiktig
og jobbe proaktivt med å skape
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løsninger som griper inn tidlig i livet
for å motvirke utenforskap.
Samfunnet står ovenfor en rekke slike
utfordringer, vi kaller dem Floker,
og mener de må løses gjennom
samarbeid på tvers av sektorer og over
verdikjeder.
Hvordan kan vi forme rause og robuste
barn og unge, skape arenaer for
tilhørighet og tilrettelegge for aktiv
deltakelse?
Det er disse spørsmålene vi svarer
på i Utenforfloken. Et tverrsektorielt
innovasjonsprogram hvor vi samles for
å gjøre – ikke bare snakke.
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Nøkkelinnsikter

Utenforfloken

Nøkkelinnsikt 01
Skal vi snakke om det, trenger
vi et språk
Nøkkelinnsikt 02
For å bli mentalt sterk, må du
løfte regelmessig
Nøkkelinnsikt 03
Unormal blir den nye normalen
Fase 1: Innsikt

Nøkkelinnsikter avdekker ikkeopplagte og autentiske innsikter
om brukere, selskap eller
forretningsområder, og er gjerne
ferskvare. De er potente innsikter fylt
med muligheter for nye løsninger.
Det du leser nå er resultatet
fra innsiktsfasen av
innovasjonsprosessen, presentert
som nøkkelinnsikter.
Nøkkelinnsiktene er bygget opp av
innsiktene skapt av arbeidsgruppen
gjennom de fire linsene for innovasjon.
Nøkkelinnsiktene skal hjelpe oss med
å låse opp nye muligheter og nye svar i
Utenforfloken.

Nøkkelinnsikt 04
Generasjon prestasjon – jakten
på det perfekte liv

Nøkkelinnsikt 11
Rom for ro
Nøkkelinnsikt 12
It takes a village...
Nøkkelinnsikt 13
Connecting (to) people
Nøkkelinnsikt 14
Kidsa er pros, voksne er noobs
Nøkkelinnsikt 15
Trener for livet!

Nøkkelinnsikt 05
Elastisk utdanning

Nøkkelinnsikt 16
Fra enere til lagspillere

Nøkkelinnsikt 06
Med flere sikringspunkt faller
du ikke helt ned

Nøkkelinnsikt 17
Utenforskap på CVen

Nøkkelinnsikt 07
Mer av det som funker!

Nøkkelinnsikt 18
Elefanten i rommet

Nøkkelinnsikt 08
Lenge leve fritidsklubben

Nøkkelinnsikt 19
Vi må behandle problemet, ikke
symptomene

Nøkkelinnsikt 09
Like barn leker best, men lærer
ingenting

Nøkkelinnsikt 20
Robuste barn krever robuste
kjeder

Nøkkelinnsikt 10
Nysgjerrige nærmiljø

Nøkkelinnsikt 21
Være med å forme fremtiden
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Matfloken
Utenforfloken

Sosiale relasjoner er i
hvert fall sentralt...

De fleste ungdommer er generelt
tilfreds med livet, men hva skal til
for at alle får et best mulig liv?
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17

8

26

7

21
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Har du følt på ensomhet under korona?

10

5

15

7

4

4

3

2

2

1

1

0

Dårligst mulig liv 0

1

Antall

Best mulig liv

10
5
0
1
2
Ingen ensomhet

3

4

5

6
7
Mye ensomhet

Hvordan ungdom synes livet sitt er, på en skala fra 0 til
10, der 0 er det verst mulige livet de kan tenke seg og 10
det best mulige livet.

Kilde: Ungdata-undersøkelsen 2020, NOVA
(Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold, 2017-2021, s.12-13)
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Kilde: UngOrg 2020, Ungdomshøringen 2020:Meninger om koronakrisen og utfordringer
unge har møtt
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Utenforfloken

De fire svarene flest unge oppgir
som årsak til utenforskapet:

Og hva ønsker de seg?

4/10

...ønsker seg trening i sosiale
situasjoner

Psykiske
utfordringer
Føler meg
annerledes

2/3

...tror at å lære om følelser kunne ha
hjulpet på situasjonen

Manglende
motivasjon/retning

Utseende mitt

Kilde: Voksne for barn, Det må jo ha vært min egen skyld: En rapport om
utenforskap hos barn og unge, 2020
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Utenforfloken

Nr. 01

Skal vi snakke om det,
trenger vi et språk
Det kan være vanskelig å sette ord på hva
utenforskap er og hvordan det oppleves. Vi trenger
et felles språk, bygget på barn og unges egne
premisser.
Språket vårt om utenforskap er ofte teoretisk, stereotypisk
og negativt ladd. De som kjenner på utenforskap er de som
har best mulighet til å formidle hvordan det oppleves, men
de har gjerne minst kunnskap om hvordan de kan snakke
om det. Vi må skape et felles språk, bygget på barn og
unges egne premisser som gjør det lettere å snakke om
utenforskap og ulike narrativ knyttet til dette, på en mer
oppløftende måte.

Basert på følgende innsikter:
37: Utenforskap er en liten gruppe utenfor en stor gruppe...Eller?
5: Flink pike-syndromet trenger et nytt navn
11: Vi må styrke de unges språk, på de unges premisser
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Utenforfloken

Nr. 02

For å bli mentalt
sterk, må du
løfteregelmessig
For å bli mer robuste mennesker må vi kontinuerlig
trene på mental styrke.
Innimellom skjer dårlige ting, derfor er det viktig at vi også
har trening i å takle vanskelige situasjoner. Vi er flinke
til å trene kroppen, og på samme måte må vi være flinke
til å trene psyken. Ved å gi tilgang til verktøy og gode
treningsprogram kan vi gjøre oss selv mentalt robuste.

Basert på følgende innsikter:
36: Vi må fange de som er falt utenfor…Eller?
7A: Hvis du er robust og betydningsfull kan du tåle å bli avvist av og til
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Utenforfloken

Nr. 03

Unormal blir den nye
normalen
Vi trenger flere rollemodeller som er med å skape
bevissthet, åpenhet og toleranse for det som er
utenfor normen.
Å være normal er bra, men det er også bra å være
utenfor dagens normal. Voksne må gå foran og vise
at annerledeshet verdsettes høyt. Vi må løfte fram
mennesker som ikke går de vanlige rutene i livet, de
som bryter med konvensjoner og systemer. Historien
er proppfull av eksempler på annerledeshet som ble til
svaner.

Basert på følgende innsikter:
1B: Boksen for hva som er normalt blir mindre og mindre
22: Innafor å være annerledes og upolert
4C: Skape bevissthet og toleranse
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Utenforfloken

Nr. 04

Generasjon prestasjon
– jakten på det
perfekte liv
Ungdom blir mer og mer opptatt av å prestere og
leve livene sine i ordentlige tilværelser, i jakten på
en perfekt fremtid.
Det er mange veier til et godt liv! Vi må åpne opp for at
det kan eksistere flere versjoner av et godt liv og dyrke
frem mangfoldet i hver enkelt ungdoms unike egenskaper,
styrker og drømmer. Hvordan bygger vi andre parametre
for gode liv og hjelper ungdommen være raus mot seg selv?

Basert på følgende innsikter:
24: «Et godt liv» er ikke én oppskrift
53: Fra ungdomsopprør til ordentlighetstyranni
56: Fra resultatmål til mål om bra mennesker med gode liv
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Utenforfloken

Nr. 05

Elastisk utdanning
Vi må gå fra et rigid utdanningssystem til fleksible
løsninger tilpasset ulike behov.
I dagens samfunn forventes det at unge haster gjennom
utdanning, slik at de kan betale skatt fortest mulig. Det
er et rigid system designet for systemets skyld, mens det
vi trenger er et elastisk system med løsninger som kan
tilpasses ulike behov. Et eksempel er fleksibel skolestart,
men vi må åpne opp for enda flere alternativer i måter man
kan fullføre skolegang og utdanning på.

Basert på følgende innsikter:
10B: Fleksibilitet
23: At det skjer er viktigere enn når det det skjer
4B: Kompetanse og verktøykasse
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Nye kanaler

Utenforfloken
Matfloken

Hvilke arenaer og nettverk
mangler de som er utenfor?

64%

43%

20%

35%

Mangler sosialt
nettverk på fritiden

Deltar ikke på noen
aktiviteter på fritiden

Har falt ut av
skolen

Står utenfor
studier

59%

23%

62%

11%

Manglet/mangler sosialt
nettverk på skolen

Står utenfor
arbeidslivet

Er/har vært isolert
grunnet dårlig
psykisk helse

Er isolert i forbindelse
med gaming/
spillavhengighet

Kilde: Voksne for barn, Det må jo ha vært min egen skyld: En rapport om utenforskap hos
barn og unge, 2020
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Utenforfloken

Nr. 06

Med flere
sikringspunkt, faller
du ikke helt ned
Ved å føle tilhørighet til flere ulike arenaer er man
også bedre rustet dersom én av disse faller vekk.
Skolen i dag bidrar ikke til mestring for alle. Vi må
tilrettelegge for mestring, tilhørighet og læring på tvers
av skole, fritid, nabolag og jobb. Hvis barn og unge har
tilhørighet på flere arenaer er de også bedre rustet dersom
én av disse faller vekk. Vi trenger tilbud som knytter
arenaene sammen og som gir naturlige overganger mellom
dem.

Basert på følgende innsikter:
25: Mer enn skole
14: Utenforskap er en dynamisk prosess
16: Livsløpsperspektivet
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Utenforfloken
Matfloken

6
11

6
17

10
18

Hvordan opplever unge
dagens fritidstilbud?

14
20

26

38
34
27

Svært bra

Nokså bra

Verken bra
eller dårlig

Nokså dårlig

Svært dårlig

32

16

25

Idrettsannlegg

Lokaler for å
treffe andre
unge på fritida

Kulturtilbudet
(kino, konsertscener,
bibliotek el.)

(fritidsklubb,
ungdomshus el.)
24

Kilde: Ungdata 2020, NOVA
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Utenforfloken

Nr. 07

Mer av det som
funker!
Never change a winning team. Vi må støtte opp om
de initiativene og fritidstilbudene som funker bra!
Ofte er det ildsjeler i lokalmiljøet som har igangsatt de
gode initiativene og aktivitetstilbudene. Uorganiserte
aktivitetstilbud trenger også hjelp med organisering og
oppskalering. Vi må lære fra de initiativene vi ser at funker
bra og gi de en mulighet til å videreutvikle seg!

Basert på følgende innsikter:
4A: ”One size does not fit all”
57: Den nye frivilligheten
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Utenforfloken

Nr. 08

Lenge leve
fritidsklubben
Ungdom bruker fritidsklubbene, men likevel legges
de ned. Hvordan kan fritidsklubben 2.0 se ut?
1 av 3 ungdommer sier de bruker fritidsklubbene der de
finnes.* Hvorfor legges fritidsklubber ned når de fungerer?
Barn og unge som ikke har én enkeltinteresse trenger
åpne møteplasser hvor de kan komme for å henge sammen
eller utforske aktiviteter. Hvis barn og unge fikk utvikle
fremtidens fritidsklubb–hvordan ser den ut?

Basert på følgende innsikter:
12: Hva kan vi lære fra fritidsklubbene?
29: Barn og unge tar lite initiativ selv …Eller?
30: Barn er ikke like kreative som før, med leking og fantasi…Eller?

*OsloMet: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/hvem-bruker-fritidsklubber-ogungdomshus
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Utenforfloken

Nr. 09

Like barn leker best,
men lærer ingenting
Hvis vi kan treffes på tvers av aktiviteter–knytter
vi også bånd på tvers av kultur, interesse og
livssyn!
Like barn leker best, men lærer ingenting*. Ved å dyrke
samspillet mellom aldre, interesser og kulturer, kan vi
tilrettelegge for at barn og unge utvider perspektivet sitt
og får større læringsutbytte fra hverandre. Vi kan skape
møteplasser hvor man treffes på tvers av aktiviteter–det
gjør også at man møtes på tvers av kultur, interesse og
livssyn!

Basert på følgende innsikter:
5A: På tvers av alder
13: Fritidsaktiviteter bygger broer
39: Like barn leker best…Eller?

*Designantropolog Anna Kirah
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Utenforfloken
Matfloken

Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?

”Dagens ungdom vokser opp
i en globalisert verden. Det
lokale og tilhørigheten til
nærmiljøet har likevel stor
betydning i ungdoms liv.”
(Ungdata 2020, NOVA)

Svært misfornøyd
Litt misfornøyd
Verken fornøyd
eller misfornøyd
Litt fornøyd
Svært fornøyd

6

9

19

30

36

Hva skal til for at 100% blir svært
fornøyd med nærmiljøet?

Kilde: Ungdata 2020, NOVA
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Utenforfloken

Nr. 10

Nysgjerrige nærmiljø
Pandemien er en unik mulighet til å oppdage og
dyrke nærmiljøet og lokale fellesskap.
Fysisk tilstedeværelse blir mer eksklusivt når digitalt er
den nye normen. Når mer av livet flyttes til det digitale
og våre bevegelsesmønstre begrenses, blir det økende
fokus på gode nærmiljø og fellesskap. Ved å skape tilbud
som setter fokus på og tilgjengeliggjør kjente og ukjente
områder i lokalmiljøet bygges tettere bånd til nabolaget.

Basert på følgende innsikter:
47: Pandemien gjør oss lokal
49: Når digitalt blir mainstream, vil fysisk bli eksklusivt
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Utenforfloken

Nr. 11

Rom for ro
Naturen som arena bør brukes enda mer til å gi
unge rom for refleksjon og frihet fra distraksjoner.
I en verden hvor sansene våre konstant blir stimulert
opplever flere et større behov for å komme i kontakt med
naturen, få ro og rom for konsentrasjon. Naturen har
positiv effekt på stressreduksjon og sunn mental helse.
Hvordan kan vi i større grad bruke naturen som arena i
hverdagsaktiviteter for barn og unge?

Basert på følgende innsikter:
19: Kontakt med naturen
20: Den viktigste ferdighet er moderasjon
21: Vi trenger arenaer for konsentrasjon når verden er hektisk
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Utenforfloken

Nr. 12

It takes a village…
Ved å skape aldersløse arenaer for
generasjonsmøter får barn og unge flere
rollemodeller i hverdagen.
Mange barn og unge har kun foreldre og lærere å se til
som rollemodeller. Det er ikke nok. Vi kan alle være med å
forme livene til de vi møter i hverdagen, men for reserverte
nordmenn skjer ikke dette like lett. Vi må i større grad
legge tilrette for at dette kan skje, ved å skape flere
aldersløse arenaer for å møtes og bli kjent, på tvers av
familier og generasjoner!

Basert på følgende innsikter:
5A: På tvers av alder
7: En modell for involvering av de voksne
8: Vi må dyrke samspill mellom generasjoner
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Tilbake til røttene

Utenforfloken
Matfloken

”Halvparten sier at de møter
folk med like interesser som
dem selv i sosiale medier,
samtidig som det også er en
høy andel som verken er enig
eller uenig i dette.”
(Medietilsynet, Barn og Medier 2020: Om sosiale medier
og skadelig innhold på nett, Delrapport 1, februar 2020)

90%

...av 9-18 åringer er på ett
eller flere sosiale medier

26%

...av 9-18 åringer har det siste året
opplevd at noen har vært slemme med
dem eller mobbet dem på nett, mobil
eller spill.

24%

...har blitt utestengt fra en gruppe på
nett eller ikke fått lov å delta.

Kilde: Medietilsynet, Barn og Medier 2020)
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Utenforfloken

Nr. 13

Connecting (to) people
Treffsikkerheten digitale plattformer tillater, kan
brukes til å fange opp de som er i fare for å havne
utenfor.
Utvalget i fritidstilbud er ulikt fra sted til sted. Hva gjør du
hvis interessene dine ikke samsvarer med tilbudene som
finnes der du er? Treffsikkerheten digitale plattformer gir
oss, er en mulighet til å fange opp de som står i fare for å
havne utenfor. Ved å lage og tilgjengeliggjøre nisjetilbud
som hjelper barn og unge finne andre med samme
interesser kan vi tilrettelegge for deltakelse på en måte
som unngår radikalisering og ekkokamre.

Basert på følgende innsikter:
46: Skjermbruk går fra «i stedet for» til «i tillegg til»
43: Fra massekommunikasjon til treffsikkerhet
35: Unge isolerer seg foran skjermen på rommet…Eller?
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Utenforfloken

Nr. 14

Kidsa er pros, voksne
er noobs
Kidsa er pros på digitale flater og sosiale medier.
For å lykkes må aktørene som ønsker å nå ut ha
samme profesjonalitet.
Digitalisering kan ha mange fordeler brukt riktig. Man
kan oppnå mer treffsikker dialog i spesifikke kanaler
enn det massekommunikasjon klarer, og man kan åpne
opp for en annen type dialog med innholdsproduksjon av
brukerne selv. Unge besitter stor kompetanse på digitale
flater og sosiale medier, men er aktørene som jobber med
utenforskap like gode?

Basert på følgende innsikter:
33: Barn og unges digitale tidsbruk er ikke godt for noe...Eller?
43: Fra massekommunikasjon til treffsikkerhet
46: Skjermbruk går fra «i stedet for» til «i tillegg til»
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Utenforfloken
Matfloken

Hvordan tilrettelegge
for det lange løp?

6/10

...ungdommer slutter med idrett før
de kommer til 17-18 års alderen
(Idrettens posisjon i ungdomstida: Hvem deltar og hvem slutter i
ungdomsidretten?, NOVA)

70000

...unge under 30 står utenfor arbeid
og skole

Økonomi er et tydelig hinder for
deltakelse på flere arenaer.

85%

...av de som vokser opp i familier med
mange sosioøkonomiske ressurser,
har deltatt i ungdomsidretten, mot

61%

...av ungdom fra familier med færre
ressurser.
(NOVA, Kort oppsummert nr. 1, 2020: Idrettens posisjon i ungdomstiden)

(NAV)
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Utenforfloken

Nr. 15

Trener for livet!
Barn og unge kan gjennom fritidsaktiviteter få en
rolle som veileder og rollemodell for hverandre.
Å bli stilt krav til gjør at du føler deg sett, verdsatt,
ivaretatt og det bygger mestringsfølelse. Fritidsarenaene
er en plass hvor vi i større grad kan engasjere barn og unge
i ansvarsroller som lar dem være tydelige rollemodeller for
hverandre. Vi kan gi barn og unge i disse rollene spesifikk
kompetanse i å oppdage utenforskap og hva de kan gjøre.

Basert på følgende innsikter:
1: Retten til å bli stilt krav til
9: Flere gode rollemodeller å lytte til
3: Hjelp til å hjelpe
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Utenforfloken

Nr. 16

Fra enere til
lagspillere
De beste spillerne er ikke individualistene, det er
lagspillerne. Hvordan kan det bli mer attraktivt å
spille andre gode?
Prestasjon blir ofte synonymt med enere og gullmedaljer,
men kameratskapet, støtteapparatet og deltagelsen er
helt unike ingredienser for sunn konkurranse. Hvordan
skal «det viktigste er ikke å vinne, men å delta» bli sant?
Vi kan stimulere til flere aktiviteter for barn og unge som
ikke har vinningen som hovedmål, men hvor man belønnes
for lagspillet, rausheten og hvor mange ganger man gjorde
andre gode.

Basert på følgende innsikter:
26: Egenverdi kommer ikke fra prestasjonsnivå
2C: Annerkjennelse
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Utenforfloken

Nr. 17

Utenforskap på CVen
Flere aktører og arenaer må bygge opp om, og dra
nytte av, den unike kompetansen de som har erfart
utenforskap besitter.
Utenforskap er menneskelig ressurser og potensial
på avveie. Vi må skape større etterspørsel etter
mennesker som er, eller har vært, utenfor. De tilfører
viktig kompetanse som samfunnet har nytte av.
Riktig tilnærming til utenforskap kan gi bedrifter og
organisasjoner stor verdi og konkurransefortrinn.

Basert på følgende innsikter:
2B: Ikke alt utenforskap er negativt
3C: Erfaring av utenforskap er en ressurs,kompetansen må vektlegges
7C: Jobb og økonomi er viktig for å hindre utenforskap
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Utenforfloken
Matfloken

”Over halvparten av
ungdommene mener at
de selv har ansvaret for
utenforskapet sitt.”
(Voksne for barn, Det må jo ha vært min egen skyld: En rapport om
utenforskap hos barn og unge, 2020)

...men i realiteten vet vi at det
som regel er eksterne årsaker til
utenforskap. De største årsakene er:
- Psykiske helseplager
- Ensomhet
- Rus- og alkoholproblemer
- Fattigdom
- Manglende integrering
- Omsorgssvikt
- Frafall i videregående opplæring
- Langvarig sykefravær
- Nedsatt funksjonsevne
- Mobbing
- Arbeidsledighet
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Kilde: KS, Fra utenforskap til inkludering: Grunnlagsdokument fram mot Kommunalpolitisk
Toppmøte og Landstinget 2016, September 2015
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Nr. 18

Elefanten i rommet
Vi har mye kunnskap om hvem som er utenfor, men
klarer likevel ikke trekke de ut av utenforskapet.
De som ofte faller utenfor er under fattigdomsgrensa,
har utfordringer med psykisk helse, er fra en familie med
rusproblemer eller har gjerne opplevd andre dramatiske
endringer i livet. Redsel for å stigmatisere bør ikke være
unnskyldningen for ikke å skape konkret handling for
målgruppene vi vet at faller utenfor. Det viktigste nå er ikke
å løse hele ulikhetsproblemet, men å starte en plass.

Basert på følgende innsikter:
E1: Vi snakker mye om frafall, men lite med de frafalne
28: Fattige foreldre følger mindre opp barna sine…Eller?
E5: Vi må starte en plass
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Nr. 19

Vi må behandle
problemet, ikke
symptomene
Unge må få hjelp med behandling av det
underliggende problemet istedenfor symptomene.
Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir
uføre. Medisinering mot psykiske lidelser er viktig for
noen, men for mange blir medisiner brukt til å behandle
symptomer istedenfor faktisk å jobbe med å fjerne det
underliggende problemet. Hva skal til for at vi kan forstå
den enkeltes problemstilling og utfordring? Vi trenger flere
løsninger som tar tak i selve roten av problemet.

Basert på følgende innsikter:
4C: Skape bevissthet og toleranse
9C: Ikke gi feil medisin
17: Et system for individet
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Nr. 20

Robuste barn krever
robuste kjeder
Et system er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd.
Det trengs god flyt og gjennomsiktighet i kjeden av
aktører som skal forebygge utenforskap.
Utenforskap er lett å kjenne igjen - når det har gått for
langt. Det finnes nok erfaring og kunnskap i dag til å
se konturene av utenforskap i støpeskjeen. Dette kan
settes i system, for proaktiv samhandling på tvers av
nabolag, organisasjoner og institusjoner. Vi må bygge
robusthet på systemnivå og utføre det på individnivå,
med tydeligere roller og ansvarsområder. Hvis vi kunne
redesigne systemet som fanger opp utenforskap, hvordan
ville dette sett ut? Hva er kjeden som redder folk ut av
utenforskapen?

Basert på følgende innsikter:
6A: Vanskelig å identifisere utenforskap
54: Fra kameratgjenger til organisert ungdomsmafia
E3: Ikke legg ansvaret på individet
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Nr. 21

Være med å forme
fremtiden
Det trengs mer mangfold i arenaer og plattformer
for å involvere unge i samfunnsutviklingen.
Hvis vi skal designe for barn og unge må vi sørge for at
vi involverer dem aktivt i prosessen. De sitter selv på
store ressurser og verdifulle meninger som kan være
med å forme fremtidens nabolag, arbeidsmarked eller
aktivitetstilbud. Ungdomshøringer passer ikke for alle–vi
trenger flere alternativer i hvordan vi involverer barn og
unge i samfunnsutviklingen.

Basert på følgende innsikter:
32: Voksenverdenen sitter på fasiten...Eller?
17: Et system for individer
10B: Fleksibilitet
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Utenforfloken
Matfloken

Det lønner seg å investere i
preventive løsninger!

20 millioner
...kostnaden for at én person havner utenfor
arbeidslivet
(Victor Norman, Fremtidens Kommuner, Arendalskonferansen 2018)

og vi har en sentral rolle i å
skape nye løsninger, nettopp
fordi vi møter barn og unge der
de lever livene sine...
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”Prioriter arenaer utenfor
helsetjenestene. Det er
ikke i helsevesenet helsen
produseres. Den produseres
der folk lever sine liv – i
familien, barnehagen, skolen,
arbeidsplassen, idretten,
kulturlivet, aldershjemmet.”
(Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi ved UiO, Forebygg psykiske
lidelser, Dagsavisen, 2012)
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Arbeidsgruppe

Utenforfloken

Nøkkelinnsiktene er utarbeidet av
deltakerene i prosjektet Utenforfloken.
De er basert på innsikt hentet inn
gjennom feltarbeid, i arbeidssamlinger
og basert på aktørenes
kjernekompetanser.
Nøkkelinnsiktene er bearbeidet og
ferdigstilt av Æra, med eksterne innspill
på nøkkelinnsiktene fra:
- Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda
- Sven Mollekleiv, DNV-GL
- Karen Dolva, No Isolation
- Une Tangen, KS
- Ingrid Blichfeldt, KS
- Mira Aaboen Sletten, NOVA
- Jon Rogstad, NOVA
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Utenforfloken

Fra reaktiv til proaktiv

Tilhører:

by Æra

