
INGVILD SKÅR
AVDELINGSLEDER
NYE MØNSTRE-TRYGG OPPVEKST
NAV KRISTIANSAND



Én satsing – 10 kommuner

Kristiansand tilbyr 
metodeveiledning og opplæring i 
Agder. 

Kommuner som deltar:
Kristiansand, Stavanger,
Tvedestrand, Lyngdal, 
Lindesnes, Bykle, Flekkefjord, 
Kvinesdal, Sirdal, Farsund.





Målsetning: Bryte mønstre hvor lavinntekt og sosiale 
utfordringer overføres fra en generasjon til en annen



Hvordan jobber vi?
• Følger hele familien (voksne og barn)
• Tett oppfølging over tid 
• Fleksibel og tilgjengelig
• Relasjon og tillit
• Praktisk og sosial støtte
• Koordinerer på tvers av tjenester
• Sikre riktig hjelp til rett tid
• Én kontaktperson inn til tjenesteapparatet
• Familiens plan
• Kartlegginger
• FIT



Forskningsstøttet innovasjonsprosjekt



Hva ser vi som 
de største 
utfordringene? 

• Vanskelig oppvekst preger voksenlivet -> Generasjonsproblematikk

• Sammensatte hjelpebehov; bolig, helse, økonomi, arbeidstilknytning

• Jo mer komplekst, desto mindre sammenheng i tjenester

• Utfordrende for familiene å kommunisere behov

• Utfordrende for tjenesteapparatet å fange opp behov



Vendepunkt: 
- Fra å være et nummer i NAV til å få familiekoordinator 

Selve ordet vendepunkt peker mot en grunnleggende endring. Grunnen til at vi 
velger å bruke et så sterkt ord om informantenes opplevelse av å være med i Nye 
mønstre, er at de gjennomgående forteller om det å være med i prosjektet som en 
før og etter opplevelse. 

«Det er ingen i systemet som spør hva vi har behov for, hvilken hjelp vi trenger eller 
hvilken støtte vi trenger, de serverer bare noe… sant, hvis du har lyst på taco til 
middag, også får du servert kumler.»

- Sitat forelder i deltakerfamilie

Hilde Danielsen, Norce.



Besøk nettsiden vår www.nyemønstre.no

Ingvild Skår
Avdelingsleder Nye mønstre-trygg oppvekst
Tlf: 41 55 00 21
E-post: Ingvild.Skar@nav.no
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