Samskaping med barn og unge i
lokal samfunnsutvikling gjennom
tilpassing av ABCD.

Sammen om nærmiljø og
møteplasser (SoNoM)
Folkehelseprogrammet i Askøy kommune

Bjørn Tore Bystrøm
Kommunal konnektor – SoNoM
bjobys@askoy.kommune.no
«Konnektor; kontakt eller plugg for
sammenkobling av signalveiene mellom
systemkomponenter……..»
(Store norske leksikon, 2019)

+

Rune Bråten
Rektor Follese skole

Erfaringer - egenrefleksjon
Kommunal konnektor

Rune Bråten, rektor – Follese skole

«Samarbeid internt i kommunen viser behov for
metodiske verktøy i samhandlingen med skole,
barnehage, nærmiljø, frivillighet, foreldre, barn og
ungdom.

«Det er mange engasjerte voksne i bygda, men vi
har vel egentlig holdt de litt tilbake slik at barn og
unge får komme med sine tanker.

Det at kommunen stiller med personressurs med
kompetanse på ABCD-metodeverktøy inn i
samarbeidet har bidratt til at kommunen oppleves
som en positiv aktør/ samskaper.
ABCD-Askøy bidrar til å mobilisere:
- barn for barn
- ungdom for ungdom
- voksne for barn og ungdom
- (voksne for voksne)

Vi har brukt en god del tid på skolen, og det har
vært en viktig forutsetning for videre arbeid. Både
prosjektforskerne, elevrådet og resten av elevene
her har fått si sin mening, og alle meninger tas på
alvor.

Terje Lerø, leder Follese kultursenter (FOLK)

«I 2020 og 2021 har vi gradvis utviklet et tett
samarbeid med Askøy kommune med
utgangspunkt i prosjektet Sammen om Nærmiljø
og Møteplasser, SoNoM .
I samarbeidet har vi vært nysgjerrig på hverandres
perspektiver og sammen prøvd å utvikle en modell
for nærmiljøutvikling basert på mobilisering av
innbyggernes ressurser.

I sorteringsjobben på hva som er mulig er det også
elevene som har gjort jobben (selv om det sikkert
er mange av oss voksne som kunne tenke oss å
gjøre det fortere).

Vår erfaring er at det i prosjektet har vært en
genuin åpenhet for hverandres perspektiver som
har stimulert nyskapende prosesser til beste for
bygda.

Eierforhold til bygda er viktig.

Samarbeidet er under stadig utvikling og senest
denne sommeren har FOLK hatt et tett samarbeid
med Askøy kommune for å drifte og veilede
ansatte i Sommerkontoret til Askøy kommune.

Det er utvilsomt mange som sitter på skjulte
ressurser som bygda kan nyttiggjøre seg.
Det at vi har fått tak i, og invitert med alle lag og
organisasjoner har vært essensielt»

Sommerkontoret har denne sommeren vært
bemannet av ungdommer for å skape uformelle
møteplasser for barn og unge.»

Hva vi ønsker å oppnå i SoNoM prosjektet
som helhet
EN BÆREKRAFTIG MODELL FOR SAMSKAPING

Grunntenkningen i prosjektet
Robuste lokalsamfunn = helsefremmende
Lokale ressurser og ressurspersoner dvs.
både barn, unge og voksne blir kraften i
tiltaket
Uavhengig av sosioøkonomisk og
sosiokulturell bakgrunn
Miljø- og verdibasert

Modell – vi utprøver, tester, justerer og utvikler videre
Kommunal konnektor
Kompetanse til å utvikle
metoder, veilede og hjelpe
lokalt arbeid

Sørge for barn og unges
medvirkning (kompetanse om
tilnærming og metode)
Bruke kommunalt nettverk til å
koble på andre aktører som
kan bidra

Faggruppe
Fra 1 kommunal konnektor
til utvikling av ABCD
spesialister etter
konnektormodell
Ha spisskompetanse på
styrkebasert mobilisering

Skole
Legge til rette for og bidra i:
- lokalt samarbeid gjennom
kjerne /ressursgruppe (skole,
FAU, elever, lag/ forening/
næringsliv osv)
- ressurskartleggings
prosesser med elevene

Kjernegruppe
Ha jevnlig kontakt med
/oppfølging av
kommunal konnektor.
Utarbeide en
fremdriftsplan i
samråd med konnektor

Hjem-skole-samarbeid blir
Hjem-skole-bygd-samarbeid

Familie og barnehage
Målgruppe – familier med
yngre barn.
Samarbeid med lokal
barnehagesom stiller
lokaler til rådighet er
aktuelt, hjelpe til med å få
kontakt med foreldre f.eks
gjennom
samarbeidsutvalget i bhg.

Nærmiljøkontakter
Kommunal konnektor
sin kontakt for det
aktuelle nærmiljøet
tilknyttet prosjektet
Ansvar for å skape
relasjon mellom skole
og nærmiljø

Prosjektforskere
(SoNoM
barn/ungdom)
Barn og unge skal
gjennom forskjellig
metoder for fram
det DE tenker er
gode og trygge
møteplasser for
DEM

Ressursgruppe

Nærmiljøkontakter

Frivillige lag/org vil kunne
ha en sentral rolle i
denne gruppen. Bygge
videre på eksisterende
frivillig engasjement i
«bygda»

Tester ut 2 ulike måter:
1. Ansatt i 20%
engasjement i
kommunen
2. Tilskudd til et frivillig
lokalt lag/org som
står for denne
oppgaven

Prosjektproffer
(SoNoM
Ungdom)
Bistå i ABCD
prosesser i
nærmiljøene

Videreutvikling

SoNoM - Familie

Kompetanseutvikling og underveisevaluering
Samarbeid med Høgskulen på Vestlandet

•

Faste dialogmøter med HVL

•

Deltakelse i ABCD nettverket Vestland og nasjonalt

•

Bachelorstudenter (samfunnsarbeid) har vært inne og
intervjuet sentrale aktører i prosjektet – Studentene så
blant annet på forståelsen av begrepet mobilisering

•

Masteroppgave(r) – Master i samfunnsarbeid
(pågående)

•

Bidrag til metodehefte for ABCD – blant annet ABCD i
skolen

Rita Agdal: riag@hvl.no
Inger Helen Midtgård: ihmi@hvl.no

«Det trengs en landsby til å oppdra et barn»

«Det trengs barn og unge til å oppdra en landsby»

Human becoming
Human being

Hvor har vi fokuset?

Tilnærming og metode
Kartlegging av ønsker, tanker, drømmer og ressurser –
metodeutvikling sammen med elever på mellomtrinnet.

Styrkebasert ressursmobilisering på Askøy («ABCD-Askøy»)

Prosjektforskerkurs del 1 (ABCD-forsker)
- Turistsjef

- Nærmiljøet i farger
- Dette er fine steder
- Dette kan bli et fint sted
- Dette er viktig for meg (for at jeg skal trives og ha det bra)
- Tenk om……..!

- Min ønskeuke
- Tenk om……!
- Min ønskefritidsuke

Systematisering av data og klargjøring til forskningsrapport

- Nærmiljøet i farger
- Dette er fine steder
- Dette kan bli et fint sted
- Dette er viktig for meg (for at jeg skal trives og ha det bra)
- Tenk om……..!

- Min ønskeuke
- Tenk om……!
- Min ønskefritidsuke

Prosjektforskerkurs del 2 (ABCD-forsker)
- Turistsjef

- Min ønskeuke
- Tenk om……!
- Min fritidsuke

- Nærmiljøet i farger
- Dette er fine steder
- Dette kan bli et fint sted
- Dette er viktig for meg (for at jeg skal trives og ha det bra)
- Tenk om……..!

- Klart jeg kan!
- Dette kan jeg en del om/ interesserer meg
- Dette får jeg til bra/ ganske bra/ bra nok
- Dette er veldig viktig for meg

Prosjektforskerne
Follese skole
Plakater til bygdemøtene

Medlemmer i kjernegruppen - møter med pizza ++

Follesefestivalen
3.oktober 2021

Forslagskasser

Veien videre

Innbyggere/ lokalmiljø
Askøy kommune/ SoNoM

En prosjekthverdag……

Se etter løsninger - de finnes!

Vær forberedt på at det uforutsette skjer
Gi aldri opp - det nytter – DU nytter!

