TA KONTAKT NÅR DERE
TRENGER :
•

Samtale eller kontakt med barn og ungdom det er
knyttet bekymring til

•

Hjelp til å komme i kontakt med barn og ungdom
som er vanskelig å nå

•

Hjelp i forbindelse med barn og ungdom som har
behov for ekstra støtte en periode.

•

Foreldrekontakt

•

En drøftingspartner

BESØKSADRESSE

OPPSØKENDE
TEAM
Ammerudhellinga 47, inngang D

Ring oss hvis det er noe, så ser vi om vi kan bidra og
samarbeide rundt ungdommen.

KONTAKTINFO
e-post: oppteam@bgr.oslo.kommune.no
Facebook.com/oppteam
Telefon til teamleder: 46 83 95 91
Ring oss gjerne for å avtale en tid.

facebook.com/Aktivigrorud
www.aktivigrorud.com

HVEM ER VI?

HVORDAN KAN VI SAMARBEIDE?

Grorud oppsøkende team driver oppsøkende og

Samarbeid med offentlig instans er regulert i

forebyggende arbeid for ungdom mellom 10-23 år i

forvaltningsloven § 13 flg. Vi jobber aktivt for å være

bydel Grorud. Vi jobber både dag, kveld og helger.

talerør for barn og ungdom i bydelen.

TILTAK VI TILBYR:
•

Følge opp ungdom i forbindelse med skole,
jobb og fritidsaktiviteter.

•

Yte omsorg, hjelp og støtte.

•

Samtaler med ungdom og gir råd og tips

Vi er fire trygge voksne med bred sosialfaglig

Vi ønsker å fungere som en brobygger inn til

om det de er opptatt av i livet sitt.

kompetanse og lang erfaring med ungdomsarbeid.

eksisterende hjelpeapparat og hjelpe ungdommen

•

Motivere til å søke hjelp

Vi gir råd, veiledning og tilbyr aktiviteter til barn og

med å komme i kontakt med disse.

•

Hjelpe til med CV, søknader, intervjutrening

ungdom.

for jobb og henvisninger.
Ved samarbeid må ungdommen samtykke fra sak

•

Gi råd i forbindelse med egne og/eller

Oppsøkende team har taushetsplikt. Unntaket er hvis

til sak. Dette for å sikre hjemmel i lov knyttet til at å

det vi får vite gjennom samtale er så alvorlig at det er

dele informasjon vil være til barnets beste og deres

•

Ulike kurstilbud.

fare for liv og/eller helse. Da er vi pliktige til å melde

familie.

•

Vi kjenner godt til hva som finnes av

fra til riktig hjelpeinstans, for de unges beste.

andres rusproblemer.

forskjellige fritidsaktiviteter og hjelpetilbud
Vi jobber systematisk og er åpne for anonyme

i bydelen, og kan hjelpe deg i kontakten

Vi går aldri videre med informasjon uten at den

drøftinger rundt konkrete saker som gjelder

med disse.

unge er informert.

bekymring for barn, ungdom og familie.

Vi i Oppsøkende team er til for unge, men snakker også gjerne med voksne, både foreldre og andre som
har spørsmål rundt den unge og eventuelle utfordringer rundt dette. Oppsøkende team er et frivillig
tilbud. Den unge bestemmer selv om de vil ha kontakt med oss.

