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TAKK
for at du og din familie har sagt ja til å delta
i forskningsprosjektet til Nye mønstre – trygg oppvekst!
Fordi dere deltar har vi fått ny kunnskap om hvordan
barn, unge og voksne i familiene har det – og hvordan
hjelpeapparatet kan bli bedre. Forskningsprosjektet
skal vare til 2024.
Vi er opptatt av å fortelle til hjelpeapparat og politikere,
at tjenestene kan bli bedre. Her er en liten status om hva
forskningsprosjektet har funnet ut så langt.
Hva har vi lært så langt?

• Flere familier har mange utfordringer på en gang, og opplever at det er
mange instanser å forholde seg til.
• Mange har inntekten sin fra flere ulike ordninger, og det er krevende å holde
oversikt og planlegge når økonomien er oppstykket.
• Mange har flyttet mye opp igjennom, og det har ført til at mange barn har
byttet skole.
• Familiene har høye utgifter til bolig, og noen bor i boliger som ikke er egnet.
Familier forteller at det å bli med i prosjektet har bidratt til å skape en bedre hverdag
for dem i løpet av overraskende kort tid.
En mor forteller om å ha takket ja til familiekoordinator; «Jeg har noen der som kan
hjelpe meg med de forskjellige utfordringene jeg har».
Hva er en familiekoordinator
«Hva er vi egentlig? For vi kan være alt mulig ut ifra hva familien har behov for, men
ikke kun koordinator på kontor som sitter og administrerer hva andre skal gjøre. Hvis
det ikke finnes noen som gjør det, så er det egentlig noe vi må vurdere at vi kan gjøre»
Sitat fra familiekoordinator

«Jeg opplever at det er veldig behov for vår rolle. Det er ofte en ser at mor eller far har
prøvd å komme i kontakt med tjenestene, de blir på en måte avvist, det blir sånn nei
men dette er noen andre, du må gjøre dette, du må søke …»
Sitat fra familiekoordinator

Samarbeid med frivillige
Frivillige instanser som samarbeider med og rundt familiemedlemmer/familier som
er med i Nye Mønstre, sier at familiekoordinatoren oppleves som en person som
bidrar til alle kan jobbe bedre, slik at familiene får både mer og mer riktig hjelp.
«Det har jo vært litt savn hos oss – kunne vi ikke gjort mer for familien også, på en
måte? Vi ser at vi gjerne hjelper ungdommen, men hele familien trenger jo ofte hjelp
for at ungdommen skal ha det bra, ikke sant? Det at vi kan jobbe sammen (…) når jeg
jobber med familiekoordinatoren, så kjenner hun mor og søster, og kanskje far, og så
blir det mye mer sånn helhetlig hjelp da. Så jeg kjenner på – åh, jeg synes vi får gjort
jobben vår så mye bedre når vi samarbeider med dem!»
Sitat fra ansatt i frivillig organisasjon
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Mer informasjon
Mer informasjon om Nye mønstre – trygg oppvekst ligger på vår nettside
www.nyemønstre.no
Her finner du også kontaktinformasjon til de ulike familiekoordinatorene og
informasjon om forskningsprosjektet.

