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Oppfølgingstjenesten i Vestfold og Telemark

Sammen skaper 
vi muligheter

Arbeidskultur
• Vi møtes jevnlig for å skape en god 

ramme for godt kollegafellesskap.

• Gjennom raushet, profesjonalitet og 
engasjement skaper vi resultater i 
samhandling.

• Vi deler – og nyttiggjør oss hverandres 
faglighet, erfaringer og personlige 
egenskaper.

• Vi er fleksible og endringsvillige, og 
heier frem utvikling hos andre og 
oss selv.

• Vi gis mulighet for ansvar og 
videreutvikling.

Ungdomsløfter
• Det skal være lett for ungdommene å 

få kontakt med oss.

• Oppfølgingstjenesten skal i samarbeid 
med ungdommen snarest finne frem 
til tilbud om samtale eller aktivitet.

• Vi tror på ungdommens ressurser og 
jobber aktivt med den enkelte for å nå 
deres mål.

• Ungdommene skal møte positive og 
engasjerte rådgivere.

• Vi kjenner lovverk og regler som 
gjelder for ungdommene.

• Vi behandler ungdom likeverdig.

Samfunnsoppdrag
• forebygge 

utenforskap

• utjevne sosial ulikhet

• øke mestring og 
tilhørighet

Lovverk og 
regelverkdrag
• opplæringslov med 

forskrifter

• statlige regelverk

• forvaltningsloven

• lokale forskrifter

Strategiske mål
• økt læringsutbytte

• økt gjennomføring

• økt livsmestring 

• strategiske 
satsingsområder

Strategiske 
forpliktelser og mål

Våre verdier

Raus
Vi verdsetter ulik bakgrunn og 
kompetanse hos hverandre og hos 
målgruppen. Vi deler av kompetansen 
vår, og har interesse for andre. Vi ser 
menneskene vi møter, gir positive 
tilbakemeldinger og heier på hverandre. 
Vi aksepterer at det gjøres feil og hjelper 
hverandre og ungdommene på rett vei!

Profesjonell
Vi er kompetente i møte 
med ungdommene og våre 
samarbeidspartnere, og skaper trygge 
rammer. Vi arbeider i tråd med vår 
strategi og mot våre oppsatte mål, 
og strekker oss langt for å nå dem. 
Vi har variert kompetanse og kunnskap 
i tjenesten, og leverer kvalitet i arbeidet 
vi utfører.

Fleksibel
Vi er fleksible i møte med hverandre 
og i møte med ungdommene. Åpenhet 
og tillit danner et godt grunnlag for 
fleksibilitet mellom kolleger, og også i 
møte med ungdommene våre. Vi skal lete 
etter gode løsninger for ungdommene 
innenfor regelverket, men er gode på 
å tenke alternative løsninger! Vi er 
endringsvillige.
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