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#79761 Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom

SØKNADSINFORMASJON

Søknadsid 79761

Innsendt av JAKOB LANTO

Sist oppdatert 16.04.2018

Søker Tana kommune

Utlysning Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom 2018

INFORMASJON OM TILTAKET

Navn på tiltaket Tana+vgs=sant

Kontonummer 49101271160

Utbetalingen skal
merkes med:

Los ungdomstrinnet Tana

Tiltakets varighet 3

Har kommunen fått støtte gjennom denne tilskuddsordningen tidligere? Nei

Har dere søkt/mottatt andre statlige midler til dette tiltaket? Nei
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BESKRIVELSE AV TILTAKET

Beskriv kort
bakgrunnen for at
kommunen søker om
midler til å opprette
en egen losfunksjon

Tana kommune har en videregående skole, men de fleste ungdommene velger å flytte hjemmefra for å
gå på skole i Vadsø, Kirkenes eller Alta. Over tid har elever fra Tana hatt stort frafall fra videregående
skole. Flere elever kommer i kontakt med rusmiljøer, og de kan utvikle en problematikk som gjør det
vanskelig å fullføre utdanning/ få seg jobb. Ved å tilby tett oppfølging og veiledning i ungdomstrinnet,
samt det første året på videregående skole vil sannsynligheten for å fullføre videregående skole øke.
Det vil bli jobbet med å motivere flere til å velge å ta første året ved Tana vgs.

Beskriv tiltaket i lys
av målformuleringen
i rundskrivet

Tiltaket vil bidra til at ungdom i Tana gis bedre forutsetninger for å fullføre videregående skole. Dette
skjer gjennom et tett samarbeid mellom los, grunnskole, videregående skole, PPT, skolehelsetjenesten,
oppfølgingstjenesten og psykisk helsetjeneste på kommunalt og spesialistnivå.

Beskriv forventet
måloppnåelse og
effekt av tiltaket på
systemnivå

Flere elever vil få økt mestring på grunnskolenivå og i videregående skole, noe som vil medføre at flere
fullfører videregående skole og får et grunnlag for å komme i videre utdanning og jobb.

Beskriv forventet
måloppnåelse og
effekt av tiltaket på
individnivå

Elever som sliter med motivasjon og forskjellige vansker vil få en mer tilpasset og tilrettelagt oppfølging.

Beskriv på hvilken
måte tiltaket er
forankret på
ledelsesnivå i den
ansvarlige
avdeling/enhet i
kommunen, og hvem
som er ansvarlig for
arbeidet

Tiltaket er ønsket av politisk nivå. Rådmann har anbefalt tiltaket og satt i gang søknadsprosessen.
Virksomhetsleder ved Kompetanseavdelingen utformer søknaden i samarbeid med rektorene ved
Tanabru skole og Tana sameskole.

Beskriv hvordan
losfunksjonen er
organisert og
hvordan den skal
inngå som del av et
fagfellesskap.
Beskriv også
hvordan kommunen
vil ivareta behov for
faglig støtte og
veiledning i krevende
saker

Losen vil ha sin arbeidsplass ved Tanabru skole (ungdomstrinnet) og Tana sameskole
(ungdomstrinnet). Rektor ved Tanabru skole har ledelsesansvaret. Det blir gjennomført en
prosjektorganisering ved opprettelse av en styringsgruppe og arbeidsgruppe. Styringsgruppen vil bestå
av rektor ved Tanabru skole og Tana sameskole, kommunalsjef, virksomhetsleder ved
Kompetanseavdelingen og virksomhetsleder ved Helseavdelingen. Arbeidsgruppen vil bestå av
representant fra helsestasjon, lærere ved ungdomstrinnet, oppfølgingstjenesten, PPT, psykisk helse og
Tana vgs. Losen vil samarbeide tett med lærere på ungdomstrinnet og gi en oppfølging til elever som
har behov for bistand. Losen vil samarbeide med PPT, skolehelsetjeneste og psykisk helsetjeneste for
å tilby utredning, behandlingstiltak og støttesamtaler. Losen vil følge opp elever fra Tana første året på
videregående skole ved støttesamtaler, samarbeid med lærere og PPT ved videregående skole. Losen
vil motivere elever til å velge å ta første året ved Tana videregående skole. Losen vil samarbeide med
Tana videregående skole for å utvikle tilbud som er attraktive for elevene fra Tana. Losen vil også
samarbeid med foreldre/ foresatte.

Gi en kort
beskrivelse av
hvordan tiltaket skal
evalueres

Det skal utarbeides en prosjektplan med konkrete tiltak og delmål. Tiltaket skal evalueres hvert halvår
der det i styringsgruppen og arbeidsgruppen gås gjennom hvorvidt tiltakene og delmålene er
gjennomført og nådd.

Gjør rede for
hvordan tiltaket skal
videreføres etter
tilskuddsperioden

Stillingen som los vil bli videreført etter tilskuddperioden.
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MÅLGRUPPE

Antall jenter i
målgruppen

15

Antall gutter i
målgruppen

25

Antall i
aldersgruppen 12-16

20

Antall i
aldersgruppen 17-19

15

Antall i
aldersgruppen 20-24

5

REKRUTTERING OG SAMARBEID

Beskriv hvordan
dere skal rekruttere
ungdom i
tilskuddsordningens
målgruppe

Tana er en liten kommune med god oversikt over elevene ved kommunens to ungdomstrinn. Rektorene
har oversikt over elever som trenger tettere oppfølging. PPT følger opp enkeltelever og kan samarbeide
med losen der det er hensiktsmessig. Foresatte/ foreldre må involveres ved at de kan ta direkte kontakt
med losen, og at de gir samtykke til at losen følger opp deres barn. Det må være et samarbeid med
PPT ved videregående skoler slik at los kan komme inn i saker der elever står i fare for å droppe ut.

Oppgi alle
samarbeidspartnere
og gi en kort
beskrivelse av
samarbeidet

Tanabru skole; er en del av styringsgruppen og arbeidsgruppen
Tana sameskole; er en del av styringsgruppen og arbeidsgruppen
PPT; er en del av styringsgruppen og arbeidsgruppen
Skolehelsetjenesten; er en del av arbeidsgruppen
Oppfølgingstjenesten; er en del av arbeidsgruppen
Psykisk helsetjeneste; er en del av arbeidsgruppen
Tana videregående skole; er en del av arbeidsgruppen

BUDSJETT

Budsjett

Inntekter 2018 2019 2020 Total

Søknadsbeløp 300 000 300 000 300 000 900 000

Egenfinansiering 300 000 300 000 300 000 900 000

Andre tilskudd (spesifisér under) 0 0 0 0

Andre inntekter (spesifisér under) 0 0 0 0

Delsum 600 000 600 000 600 000 1 800 000

Kostnader 2018 2019 2020 Total

Lønn og godtgjørelse til los 560 000 560 000 560 000 1 680 000

Andre administrasjonskostnader 30 000 30 000 30 000 90 000

Reisekostnader i forbindelse med kompetansehevende tiltak 10 000 10 000 10 000 30 000

Delsum 600 000 600 000 600 000 1 800 000

Total 0 0 0 0

OPPSUMMERING OG BEKREFTELSE

Kort oppsummering
av tiltaket

Losen vil gjennom egen oppfølging og et tett flerfaglig samarbeid med aktuelle instanser gi en
oppfølging av elever i Tana som medfører at flere mestrer sin skolesituasjon og fullfører videregående
skole.

Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt oss inn i rundskriv
15/2018. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt til å melde fra om eventuelle
endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja
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KOMMENTARER OG VEDLEGG

Her kan du laste opp
eventuelle vedlegg til
søknaden

0 vedlegg 


