Sammen skaper
vi muligheter!
Oppfølgingstjenesten i Vestfold og Telemark

Samfunnsoppdraget
til Oppfølgingstjenesten er å
forebygge utenforskap, utjevne
sosial ulikhet og å øke mestring
og tilhørighet. Målet med
tilbudene er å få ungdom tilbake i
opplæring eller arbeid.

Målgruppen
til Oppfølgingstjenesten er all
ungdom i Vestfold og Telemark
mellom 15 og 21 år med rett
til videregående opplæring
som ikke er i opplæring eller
arbeid. Oppfølgingstjenesten i
Vestfold og Telemark kan jobbe
frafallsforebyggende med elever,
lærekandidater og lærlinger som
står i fare for å avbryte utdanning.

Foto s. 1, øverst s. 2, s. 3 og s. 7: Allegro. Foto nederst s. 2: SolStock / E+ / Getty Images Plus. Foto s. 3: Gabby Baldrocco / mostphotos.com.
Foto s. 4: Floortje / E+ / Getty Images. Foto s. 6: Lorerock81 / iStock / Getty Images Plus. Foto s. 8: SDI Productions / E+ / Getty Images

Fylkeskommunen har
ansvar for å levere gode
tjenester til fylkets
innbyggere og videregående
opplæring er et av de
største tjenesteområdene.
Oppfølgingstjenesten (OT)
er en lovpålagt tjeneste med
hjemmel i Opplæringsloven.
Politikerne definerer hva som
er en bedre framtid for Vestfold
og Telemark-samfunnet og
hvordan vi kommer oss dit.
Alle medarbeidere i Vestfold
og Telemark fylkeskommune
spiller en viktig rolle i utførelsen
av samfunnsoppdraget.

Oppfølgingstjenesten
i Vestfold og
Telemark skal
1. Ha oversikt over og ta kontakt
med ungdom i målgruppen.
2. Tilby ungdom i målgruppen
oppfølging og veiledning.
3. Tilby ungdom i målgruppen
opplæring, arbeid eller andre
kompetansefremmende tiltak
i egen regi eller i samarbeid
med andre.
4. Koordinere tjenester og
hjelpetiltak rundt ungdom
i målgruppen.

3 Opplæringstilbudene

Våre oppgaver
1

Ha oversikt over og ta kontakt
med ungdom i målgruppen

Oppfølgingstjenesten skal kontakte all ungdom i målgruppen
umiddelbart etter at de er tilmeldt tjenesten, og er pålagt å ta kontakt
flere ganger i løpet av skoleåret. Når kontakten er opprettet skal
ungdommen orienteres om tilbudet, og det skal avklares om de ønsker
bistand fra Oppfølgingstjenesten.

2 Oppfølging og veiledning
Ungdom i målgruppen skal få tilbud om oppfølging- og veilednings
samtaler. Samtalene skal inneholde avklaringer, ressurskartlegging
og mål for veien videre. Samtaler kan gjennomføres sammen med
samarbeidspartnere og andre offentlige instanser ved behov.
All ungdom som kommer til Oppfølgingstjenesten skal få tilbud om
karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning, og i samarbeid
utarbeides en plan for videre oppfølging.
Oppfølgingstjenestens rådgiver benytter ulike metoder og verktøy som
skal hjelpe den enkelte til økt bevissthet rundt egne interesser, ressurser
og ferdigheter. Ungdom som får oppfølging fra Oppfølgingstjenesten
skal bli bedre rustet til å mestre eget liv, se muligheter samt kunne ta
valg når det gjelder utdanning og arbeid.

Opplæringen skal fremme demokrati
og medborgerskap, livsmestring og
folkehelse. Målet med opplæringen
er å forberede og motivere for
opplæring i skole, bedrift, eller for
ordinært arbeid. Ungdommene
skal utvikle kunnskap og innsikt
som setter dem i stand til å mestre
livene sine, og til å gi hver enkelt
mulighet til å utvikle sine evner.
Opplæringen skal sikre at ungdom får
et læringsutbytte som er best mulig
tilpasset den enkeltes forutsetninger.
I opplæringstilbudet skal det legges
vekt på grunnleggende ferdigheter,
sosial læring, refleksjon og forståelse.
Ungdom i OTs opplæringstilbud skal
få kunnskap om og utvikle respekt
for naturen, lære om bærekraft og
både møte og få utfolde seg i ulike
kulturelle uttrykk. Det skal også gis
tilbud om fysisk aktivitet med fokus
på helse og livskvalitet.
Fokus på livsmestring er en viktig del
av opplæringstilbudet. Innenfor dette
området legges det vekt på å lære
om mestring av eget liv, å utvikle
et positivt selvbilde og en trygg
identitet og å ta ansvarlige livsvalg.

Ungdom skal få tilbud om opplæring
i enkeltfag og mulighet til å gå opp
som privatist. Det er en viktig del
av opplæringstilbudet å bidra til at
ungdom som mangler fag for å bestå
videregående opplæring eller komme
seg videre i opplæringsløp får bistand
til dette hos Oppfølgingstjenesten.
Dette er et tiltak som bidrar til å
kvalifisere ungdom til bl.a. arbeid og
læreløp. Å ta fag som privatist hos
Oppfølgingstjenesten kan også være
et tiltak i tilbakeføring til ordinær
videregående opplæring.
Ungdom som ønsker ordinært
arbeid, uten å benytte seg av tilbud
på avdeling eller utplassering i
bedrift, skal få bistand til dette. Det
å hjelpe ungdom med å finne jobb
kan være en fortsettelse av råd og
veiledningssamtalene.
Vestfold og Telemark fylkeskommune
dekker et stort geografisk område og
det vil derfor være lokale variasjoner
i hvilket opplærings
tilbud som tilbys.

4

Frafallsforebyggende arbeid i skole
og bedrift

Oppfølgingstjenesten kan arbeide frafallsforebyggende på
skoler og i bedrifter. Formålet er å hindre frafall for elever,
lærekandidater og lærlinger og bistå til økt andel gjennomført
og bestått. Oppfølgingstjenestens rådgiver kan bistå med sin
sosialpedagogiske kompetanse. Ved avbrudd og fare for avbrudd skal
Oppfølgingstjenesten delta på avklaringsmøter.

5

Koordinere tjenester og hjelpetiltak
rundt ungdom i målgruppen

Oppfølgingstjenesten har et lovpålagt koordinerende ansvar for
ungdom i målgruppen. En stor andel av målgruppen har behov for
samtidige og koordinerte tjenester fra ulike deler av hjelpeapparatet og
Oppfølgingstjenesten skal bidra til å sikre det tverretatlige samarbeidet
slik at ungdommene får den hjelpen de trenger.
For å sikre riktige og koordinerte tjenester skal ungdom være aktivt
medvirkende. Oppfølgingstjenesten skal etterstrebe å ha god dialog
med foresatte.

Ungdomsløfter
Hos Oppfølgingstjenesten skal
man oppleve at våre verdier
raus, profesjonell og fleksibel
etterleves i det daglige arbeidet.
Ansatte skal være rollemodeller
som i sine handlinger og
holdninger viser respekt og
toleranse for ulikhet og at alle
har en plass i fellesskapet. Vi skal
arbeide for et læringsfellesskap
som har positiv innvirkning
på ungdommenes sosiale
utvikling ved å være tydelige og
omsorgsfulle voksne, vise tillit
og legge til rette for samarbeid
mellom Oppfølgingstjenesten og
ungdom, ungdommer imellom,
mellom Oppfølgingstjenesten og
hjem og med samarbeidspartnere.

• 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.

Vestfold og Telemark
fylkeskommune

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien
E-post: post@vtfk.no

vtfk.no

Mer informasjon
Les mer om
Oppfølgingstjenesten
på våre nettsider
vtfk.no/oppfolgingstjenesten

Kontakt
Oppfølgings
tjenesten
Besøksadresse:
Nordbyen 40, 3111 Tønsberg

Telefon direkte:
91 69 36 06

Telefon sentralbord:
35 91 70 00

E-post: ot@vtfk.no

