
Sammen Mot - Et folkehelseløft i Midt-Telemark 

Trygge voksne, for trygge barn og unge 

Folkehelsemidler:  2.8 mill (VTFK, Hdir)
Tilskuddsperiode 2020-2021-2022 +2023



Fra problem til potensiale 
-styrkebasert folkehelsearbeid

• Hva er styrkene?
• Hvilke muligheter ser vi?
• Hva kan vi bygge videre på? 





Sammen mot i Midt-
Telemark
Tiltak vi har fått midler til:

1.Felles kompetanseløft 

for innbyggere, frivillige og ansatte

2. Ny modell for organisering

av forebyggende arbeid mot vold og overgrep

To grunnpilarer: 

Et godt samfunn å vokse opp i, og få god hjelp når det trengs.



Styrke beskyttelsesfaktorer

Og redusere risikofaktorene.

Gode og trygge fellesskap
VI -følelse



Sammen Mot - et kompetanseløft for trygge 
barn og unge i Midt-Telemark

Frivillige lag
Kommune-

ansatte 

felles
Kompetanse, 
holdninger, 
ferdigheter, 

verdier

Raushet

Forebygge 
vold og overgrep

Styrke 
livskvalitet og 
psykisk helse

Vi skaper 
framtida 
sammen 

relasjon, trygghet 
Følelsesregulering

Ressursfokus, empowerment,  
fellesskap

Vi 



Vi skaper framtida sammen

Hverdagen i kommunen 2021

PANDEMI

ØKONOMI

LEDERSKIFTER

Hvordan kan vi 
få det til nå? 



Ung Arena
13-20 år 

Styrke psykisk 
helse og 

livskvalitet

Familiehjelpa
0-20 år

Trygge voksne for 
trygge barn 

Ung Arena 
Sammen Mot

Samlokalisering: ett tlf. nummer og én dør
Lavterskel 
Samarbeid om tiltak
Koordinering og kompetanseutvikling
Samskaping
Brukermedvirkning

Kompetanseløft: Ansatte, 
frivillige og innbyggere Skape et godt samfunn å vokse opp i Ha god hjelp til barn, unge og familier når det trengs 



Trygge voksne for  trygge barn og unge



Gode menneskemøter  



Familiehjelpa – utgangspunkt  

• Ressursorientering – empowerment – løsningsorientering
• Samarbeidsbasert tilnærming (barn og voksne)

«skill not will» og «Kids do well, if they can» 
• Traumebevisst 

Kontakt vs kontroll
Relasjon vs reaksjon



Ask what`s strong, not whats wrong, then use
the strong, to repair what’s wrong
.
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