
Jeg vil ikke gå hjemme lenger.
Jeg vil ha ha en jobb og utdanning.

– En ny sjanse på skolen

Forsøk med NAV-veileder i videregående skole



Rapporten er skrevet i forbindelse med forsøket «NAV-veiledere i videregående skole» - på vegne av kommunene  
Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Nannestad, som har hatt NAV-veiledere på Jessheim videregående skole. «Forsøk  
med NAV-veileder i videregående skole» er et samarbeidsprosjekt mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og  
utdannings-direktoratet. Forsøket ble finansiert over Arbeids- og sosialdepartementets budsjett (Prop. 1. 2014-2015).  
Arbeids- og velferdsdirektoratet ga tilskudd til NAV-kontorene.

Karina Damstuen, NAV

Innledning
Av alle elever som startet på videregående opplæring i perioden 2010-2015, fullførte 73 prosent på normert tid. 
Gjennomføringsraden på de yrkesfaglige studieprogrammene er betydelig lavere enn på studieforberedende 
studie program. Av elevene som startet på yrkesfaglig studieprogram, droppet 25 prosent helt ut (SSB, 2016).  
I forsøket med NAV- veiledere på Jessheim videregående skole, har fokuset hovedsakelig vært på to hovedområder: 
forebygging av frafall og tilbakeføring til den videregående skolen. Tilbakeføringen omhandler de ungdommene 
som har droppet ut av videregående skole og møter på NAV. Etter en kartlegging av behov, har flere endt opp med  
å få et nytt, individuelt tilpasset skoletilbud. Som sosiolog og en av fire NAV-veiledere som jobber ved Jessheim 
videregående skole, har jeg intervjuet seks av ungdommene som droppet ut av skoleløpet og oppsøkte sine respek-
tive NAV-kontor. Intervjuene omhandlet hvorfor de droppet ut av skolen, om veien tilbake til skolen via NAV, og hva 
som har vært betydningsfullt for dem i dette skoleløpet. Formålet er å løfte fram ungdommenes egen stemme og få 
førstehåndsopplevelser og eksempler på hvorfor det kan være vanskelig å fullføre videregående skole. Hvorfor  
lyktes de ikke den første gangen og hva skal til for at de skal mestre skolehverdagen og fullføre skolegangen?  
Gjennom å få svar på disse spørsmålene, er hensikten å få økt innsikt til det videre arbeidet med forebygging og 
forhåpentligvis kunne bidra til at flere opplever mestring og fullfører skolen.

Informantene er i dag mellom 19 og 26 år og de er rekruttert fra de fire kommunene NAV- veilederne på Jessheim 
videregående skole representerer. De har alle minimum ett mislykket skoleforsøk bak seg, og alle har henvendt seg 
til NAV fordi de ikke har lykkes med å komme seg i aktivitet. Alle har yrkesfaglig skoleløp, og dag har alle nådd målene 
sine gjennom enten å få et fagbrev eller en læreplass. Intervjuene ble gjort enkeltvis i tidsrommet august 2016 –  
desember 2016. Informantene ga muntlig samtykke i forkant av alle intervjuene. Informantene er blitt anonymisert 
med fiktive navn og presenteres her som Fatima, Christian, Sarah, Emilie, Lars og Eva.

Det ble utarbeidet en semistrukturert intervjuguide med den hensikt å utforske en forforståelse av at tett og tverr-
faglig oppfølging skal ha positiv effekt for økt gjennomføring av videregående skole. Intervjuene hadde en varighet 
på ca. 45 minutt. Intervjuene ble tatt opp slik at det skulle kunne utarbeides en så nøyaktig framstilling som mulig 
med bruk av sitater der det har vært hensiktsmessig.

I det følgende har det blitt sammenfattet en kort tematisk framstilling av informantenes reise fra de avbryter skolen 
og får smaken på et liv i utenforskap, til å møte på NAV og hvordan de ender opp med å fullføre målet sitt og kvalifi-
sere seg til møtet med arbeidslivet.

Avslutningsvis belyses hovedfunnene, som peker på at tett oppfølging og tverrfaglig samarbeid har hatt positiv 
effekt for mine informanter fordi utfordringene med frafall i videregående skole synes å være både komplekse og 
enkle på samme tid. På den ene siden er årsakene til frafall sammensatte. Samtidig er det, i mine data, en klar  
tendens på at ungdommene framhever den samme løsningen. De ønsker å bli sett og hørt, og de ønsker hjelp til å 
rydde unna det som forstyrrer – den utenomfaglige støyen.



Historien om nederlaget
Som nevnt, er det 25 prosent som dropper ut av yrkesfaglig studieløp. Hva er årsaken til at så mange avbryter? På 
spørsmålet om hvorfor ungdommene avbrøt skoleløpet første gang, framkom varierte svar, hvorpå noen årsaker 
framstår som ukompliserte og nærmest tilfeldige, mens andre årsaker er mer dyptgående og komplekse. Sarah 
forteller om mye uflaks knyttet til avsluttende eksamen, hvor hun ikke fikk tilstrekkelig informasjon om eksamens-
gjennomføringen og følgelig fikk strykkarakter. Christan synes det er utfordrende med teori: Du blir jo ukonsentrert 
hvis du sitter hele dagen og har teori hele tida. Det går ikke (Christian). Informantene fordeler seg likevel på to hoved-
forklaringer til at de avbrøt: utenomfaglig støy og sårbar overgang. En av informantene har opplevd begge deler ved 
to ulike forsøk.videregående opplæring, oppfordrer vi til å gjennomgå denne utvidete rollelista. Vi har erfart at det 
er nødvendig med drøftelser og samarbeid for å sikre et godt samspill mellom NAV og de øvrige rolleinnehaverne.

Utenomfaglig støy
Nordlandsforskning har intervjuet unge som befinner seg i sårbare livssituasjoner, blant annet med tanke på utdan-
ning. De ser at mange av dem har komplekse utfordringer og at de derfor er i behov av hjelp på mange ulike områder 
(Anvik og Holmen, 2016). Emilie forteller også om komplekse utfordringer:

Altså jeg var bare ikke mentalt klar for det egentlig, skolen i seg sjøl hadde jeg nok fått til, men det var så mye som 
kom fra alle kanter. Fra privaten og det at jeg skulle bo  for meg sjøl for første gang. Litt diverse sånne ting da som  
gjorde at jeg møtte veggen. Det blei for mye å håndtere på en gang rett og slett. Når det kom i tillegg til skolen, (…). 
Ansvaret med å bo aleine, med utgifter oppgaver hjemme…det blei for mye på en gang rett og slett.

Emilie beskriver det vi i forsøket på Jessheim videregående skole har valgt å kalle for utenomfaglig støy. Hun  
forteller at skolen i seg selv ikke var utfordringen, men at alt det andre rundt gjorde at hun mislyktes eller «møtte 
veggen». Støyen som ikke kan knyttes til selve faget kan oppleves så lammende at det blir vanskelig å beherske  
en vanlig skolehverdag.

Støyen i Emilies liv handlet om boforhold, økonomi og relasjoner, men det kan også dreie seg om fysisk og psykisk 
uhelse og diagnoser knyttet til lærevansker, som man kan se av Christians beskrivelse:

(…) jeg fikk ikke den hjelpa jeg ville ha rett og slett. Jeg har konsentrasjonsproblemer som sagt. Det står faktisk til og 
med i PPT-tjeneste papirene mine. Så jeg klarer ikke å konsentrere meg.

Flere av informantene beskriver forhold som ikke kan knyttes direkte opp til fag som vanskelige og uhåndterlige.  
De endte derfor opp med å droppe ut av skolen.

Sårbar overgang
Fire av ungdommene som ble intervjuet, oppgir det å ikke få læreplass som hovedårsak til at de ikke fullførte første 
forsøk og til slutt oppsøkte NAV for hjelp. Å gå fra å være «vanlig» skoleelev til å bli en del av et arbeidsmarked der 
du skal konkurrere blant mange andre om lærlingplassene, kan oppleves som en brå overgang for mange. Sarah 
har følt akkurat dette på kroppen:

Så ringte jeg rundt da til ulike bedrifter, men det var jo fullt overalt, da (…) fikk jo avslag av alle sammen. Jeg tror jeg 
søkte på 30 plasser, eller noe sånt. Helt ut i totimers radius.(…) Jeg følte jo bare at framtidsplanene mine forsvant mer 
og mer etter hvert som jeg fikk avslag på avslag.

Plutselig står du på egne bein og er alene om ansvaret for å få fullført skolegangen. Her er det mange faktorer som 
spiller inn: Behovet for lærlinger innenfor gitte fagområder, egen evne til å stå på og søke jobber og støtte fra andre, 
kan være noen av dem. Christian ga opp fordi det var vanskelig å få lærlingplass innenfor hans fag. (…) andre gangen 
jeg fikk mulighet var jeg på skolen da, men det var jo vanskelig å få lærlingplass i bilmekanikerfaget så da droppa jeg 
rett og slett ut.» Fatima hadde blitt lovet en lærlingplass ved en bedrift, men så viste det seg at de ikke hadde  



økonomi til å ta imot henne likevel. Barnehagen Eva skulle begynne i, blelagt ned. Dette viser ikke bare hvor sårbare 
overgangene kan være, men også at det kan være tilfeldig hvem som blir stående utenfor.

Utenforskapet
Begrepet «å nave» er mye omtalt, spesielt knyttet til ungdom. Det refererer til å motta en ytelse du ikke har rett på. 
Dette impliserer at noen har som mål å gå hjemme og ikke gjøre noe samtidig som de mottar penger fra NAV. Infor-
mantene i denne undersøkelsen gikk hjemme fra tre måneder og opp til ett år før de fikk en ny mulighet i skolen.  
De ble spurt om hvordan de opplevde det å gå hjemme etter at de hadde droppet ut av skolen. Slik beskriver Fatima 
og Christian tilværelsen:

Det er ikke liv på en rosa sky. Jeg tenkte liksom at man, for man hører jo ofte at jeg sitter jo hjemme og naver eller jeg 
sitter på dagpenger eller jeg får jo sosialstøtte eller... ja. Man tenker liksom ikke over at dette er ikke faktisk så fint som 
det høres ut som da. (Fatima)

Det er ikke noe morsomt når du ikke får … du har dine drømmer. Du har lyst til å kjøpe deg hus seinere når du blir  
eldre. Og hvis du ikke jobber, vet du, så har du ikke noe mulighet til det. Det stoppa opp veldig mye. (Christian)

Å gå hjemme og ikke ha noe å gjøre, framstår ikke som attraktivt hverken for Fatima eller Christian, eller noen andre 
av informantene. Det er ikke så fint som det høres ut som. Det leder ikke til noe. Livet stopper litt opp og det kan 
utløse frustrasjon. Dagens arbeids- og utdanningsmarked er preget av stor konkurranse, og i sosiologien blir dette 
ansett som arenaer for eksklusjon. Ungdommene som er intervjuet gir førstehåndopplevelser på nederlaget av å 
ikke nå opp i konkurransen og flere av dem fikk kjenne på starten av det som kalles en marginalisert tilværelse. Det 
gjør noe med deg. Emilie var jobbsøker i et år før hun kom i kontakt med NAV og forteller mer inngående hvordan 
det påvirket både henne og morens humør:

Jeg blei veldig inaktiv. Jeg ville ikke ut. Jeg blei bare hjemme. Det er veldig tekstbok deprimert, liksom. Du er veldig 
inaktiv, tiltaksløs, hele den sulamitten. Jeg veit ikke hvordan mer jeg skal uttrykke det. Men det kom jo til et punkt da 
omtrent etter et års tid som jeg ... da ble. Mamma blei kjempesint på meg fordi jeg ikke gjorde noe og da søkte jeg meg 
på NAV. For å i hvert fall bare å ha noe å gjøre da – en jobb.

Alle informantene beskriver tiden de ikke hadde noe å gjøre som vanskelig. Flere av dem forteller om en hverdag 
som var «kjedelig» og «meningsløs». De forteller også om ønsker og drømmer for livene sine, og at det innebærer å 
arbeide, bidra og ha tilhørighet til et fellesskap. Det ække et liv for å si det sånn (…) Jeg ville ikke gå hjemme lenger. 
Jeg ville ha jobb og utdanning.” For Christian er et lykkelig liv, tilsynelatende, et produktivt liv.

En ny sjanse
På Jessheim videregående skole, har ungdommene som har blitt tilbakeført fra NAV fått flere ulike skoletilbud, 
som for eksempel intensivkurs for å fylle opp hull i CV-en, hospitering i klasser og privatist med ekstra oppfølging. 
Ungdommene som er presentert i denne rapporten har fått tilbud om forsterket VG3 i skole og skole på byggeplass. 
Førstnevnte bygges på en modell der elevene får et individuelt tilpasset løp med fire dager i praksis og en dag på 
skolen. På denne dagen har elevene gruppeveiledning med NAV før de får undervisning i faget. Skole på byggeplass 
gir deg en praktisk vei til fagbrevet ved at du kan kvalifisere deg for læreplass på byggeplass framfor å sitte på skole-
benken og ta fag. Her får du også tett oppfølging av lærerne i mindre grupper, samt faglig oppfølging. På begge 
tiltakene er det få elever per ansatt, noe som frigir mye tid til hver enkelt. Informantene har derfor hatt en litt annen 
skolehverdag enn det de har vært vant med tidligere. De ble spurt om hvordan de har opplevd dette tilbudet og hva 
som har vært betydningsfullt for dem i den nye skolehverdagen. Her framkommer klare tendenser i mine data:  
ønsket om å bli sett og hørt, slik at man får ryddet unna støy.



Å bli sett og hørt
Som man ser av informantenes beskrivelser, kan det å gå på skole, til tider oppleves som vanskelig. Informantene 
beskrev mange ulike årsaker til at de avbrøt første gang, og det kan hovedsakelig knyttes til utenomfaglig støy og 
sårbar overgang mellom skole og arbeidsliv. En rekke tidligere nederlag har satt seg i kroppen og derfor var flere 
skeptiske når de skulle sette seg bak «skolepulten» igjen. Vil det gå galt, slik som sist?

Jeg var egentlig veldig skeptisk for etter (tidligere skole) og mine opplevelser så var jeg veldig skolelei. Men (Nav vei-
leder) forklarte hva det var da. Jeg takka jo ja til slutt, men jeg måtte tenke veldig hardt på det, for tanken på å setta 
meg på … foran en … bak en pult igjen, det vakke så populært. (Emilie)

Flere forteller om behovet for å få tilstrekkelig informasjon om hva de skal begi seg ut på, hva det innebærer og hva 
som ville bli forventet av dem: Jeg er veldig sånn at jeg trenger å vite hvordan ting skal fungere, sånn har jeg alltid 
vært. Jeg kan ikke bare bli kasta fram og tilbake. (Fatima) Følelsen av å bli kastet fram og tilbake kan ses i sammen-
heng med de tidligere nederlagene og følelsen av å være fremmedgjort i et system hvor de føler at behovene deres 
ikke har blitt ivaretatt. Informantene syns derfor det er viktig at det skal fungere denne gangen, gjennom å forsikre 
seg om at de blir sett og hørt. Christian forteller at det var ikke det samme å gå i en klasse med 30 elever når han 
hadde mange spørsmål og han ikke opplevde at læreren hadde tid til å svare ham:

Sånn når du rekker opp hånda for å spørre om noe så er ikke læreren noe flink til å lære bort. Akkurat det. Da forstår  
du ikke sammenhengen. Det gikk så fort gjennom på skolen. Vi var så mange elever. Vi var sikkert 30 elever i klassen.
I: hva tenker du hadde vært en bedre løsning da? C: mindre grupper faktisk på skolen.

Christian ønsker seg mindre grupper på skolen slik at det blir rom for å stille spørsmål. Når det var så mange som  
30 elever i klassen, følte han det gikk for fort og at hans behov ikke ble ivaretatt. På skole på byggeplass ble han en 
del av en mindre gruppe, og han vektlegger dette:

Vi var veldig åpen mot hverandre i klassen. Hvis noen hadde problemer satt vi å snakka om det og (…)  
som læreren sa, det er ikke dumt å spørre en gang for mye. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite.

Christian har blitt trygg på at det er rom for alle spørsmålene han har. I en mindre gruppe er det ikke bare mer tid 
til hver enkelt, men det blir også en mer uformell kultur som kan gjøre det enklere å dele ting. Dette har derfor blitt 
arenaer for å snakke løst og fast om det som opptar deg der og da. Noe informantene forteller at de har satt stor pris 
på. Nordisk velferdssenter peker på at en av suksesskriteriene, når man skal jobbe med ungdom med utfordringer, 
er å legge til rette for samtaler hvor man kan snakke om hverdagslige ting og hvor det man sier ikke skal bli betegnet 
som riktig eller galt, skaper et godt grunnlag for at de unge føler seg respektert (Hultqvist i rapporten Mental Health 
among Young People, 2016). I gruppen som er ledet av NAV-veiledere har fokuset også vært dette, det å være til 
stede og skape et rom i hverdagen der ungdommen har hatt mulighet til å ta opp ting de har tenkt på der og da, har 
vært viktig. Sarah har satt pris på denne muligheten.

Det var taushetsbelagt hele greia på skolen så kunne man jo snakke litt sånn dypere inn i hverdagen på arbeidsstedet 
også. Liksom at man kunne prate litt om åssen det var og dele opplevelse og, og kanskje få andres syn på ting også 
da. Det syns jeg var veldig deilig. At man kunne prate litt sånn fritt om frustrasjonene man hadde. At andre kunne ha 
det lignende og åssen man kunne løse det. Jeg syns det var veldig deilig at man hadde, på en måte mulighetene. (Sarah)

I gruppene har det blitt tatt runder på hvordan vi har det og hvordan vi tar det og stilt åpne spørsmål rundt dette. 
Det har dessuten blitt snakket mye om ønsker og mål i livet og hva som kan være til hinder for å nå disse målene.  
I etterkant av disse samlingene, har elevene hatt time med faglærer og jobbet med kompetansemålene sine.



Å få ryddet støy
Når man føler seg sett og hørt kan legge et videre grunnlag for å ta tak i de elementene som virker forstyrrende 
for ungdommenes skolehverdag. Det har i alle fall NAV-veilederne på Jessheim videregående skole, erfart. NAV 
tar del i skolens team for elevtjenester, sammen med skolens rådgivere, PPT, oppfølgingstjenesten og helsesøster. 
Hensikten er å gi elevene et tverrfaglig lavterskeltilbud avhengig av elevenes utfordringer, og NAVs rolle har, blant 
annet vært, å bidra til å rydde unna den utenomfaglige støyen, som tidligere nevnt, kan dreie seg om økonomiske 
utfordringer, konflikter, praktiske utfordringer og generelle bekymringer. Å rydde unna støy kan følgelig handle om 
å gi råd og veiledning, løse praktiske utfordringer og løse økonomiske problemer. Informantene setter pris på å ha 
muligheten til å snakke med noen som kan hjelpe dem når de faktisk trenger hjelpen. Sarah forteller om å ha NAV 
lett tilgjengelig:

At vi kunne prate med dere (NAV) om andre ting også som vi sleit med ellers. I det dagligdagse og sånne ting. Det syns 
jeg også var veldig deilig. For det er flere ganger man på en måte, i hvert fall det med NAV. Det er flere ganger jeg har 
kommet til NAV og bare blitt sparka ut døra. Og så kommer man til noen som på en måte skjønner hva du går i gjen-
nom og som på en måte i det hele tatt gidder å hjelpe til. Jeg syns det var veldig sånn, man ble mye lettere på skuldra. 
Mye mer sånn avslappa når man visste hva det førte til. Jeg følte jeg liksom gikk fra det å være på bar bakke til at jeg 
på en måte, nå er det noe som kan skje.

Sarahs tidligere erfaringer med NAV har vært dårlige, da hun føler seg avvist og hun beskriver et behov som er  
knyttet til den utenomfaglige støyen. Først når dette blir tatt tak i, opplever hun at ting kan begynne å skje.

Det gir meg jo trygghet for at da slipper jeg på en måte. Altså det å være under NAV er jo ikke akkurat verdens beste 
ting i seg sjøl. Det er det jo ikke, men da slipper jeg liksom å uroe meg for om jeg får penger om jeg har gjort det riktig 
fordi hu har gitt så konkret spesifikk informasjon at det er liksom et stressmoment jeg kan glemme. Da kan jeg  
fokusere på andre ting. (Emilie)

Å kunne fokusere på andre ting gir muligheten for å konsentrere seg om de faglige kravene som stilles i et skoleløp, 
og når dette blir håndtert kan Emilie senke skuldrene og fokusere på det hun skal fokusere på. Samtidig kan man få 
en grunnleggende trygghet som bidrar til at man klarer å stå i det i stedet for å slutte å møte opp, som mange gjør. 
man må være trygg og man må ville da, absolutt og nesten kjempe for det. Viljen har mye å si (Eva). Viljen til å  
kjempe for fagbrevet kommer sannsynligvis når støyen er borte og man føler seg trygg.

Tett og tverrfaglig oppfølging – å oppleve mestring
Av denne undersøkelsen har man sett at det ikke er enkelt å holde seg på skolen når utfordringene står i kø og livet 
butter i mot. Ungdommene har fortalt hvorfor det er vanskelig, om faglige utfordringer, om utfordringer som ikke 
kan knyttes til fag og om overgangen fra å være vanlig elev og til å søke om læreplass. For mange blir det et brått 
og hardt møte med voksenlivet. I følge informantene i denne undersøkelsen er utfordringene sammensatte og 
nederlaget av ikke å strekke til er stort. Ungdommene peker på et system som gjør det vanskelig for dem å lykkes i, 
og det kan se ut som at den individuelle byrden kan bli for tung å bære – de dropper ut av skolen. I lys av dette kan 
det tenkes at ansvaret ikke bare bør ligge på skuldrene til den enkelte elev, men bør også være et samfunnsansvar. 
Ungdommene sitter selv med løsningen, de ønsker voksne som ser dem og som kan rydde unna støyen – de ønsker 
tett oppfølging. Og ser man på mangfoldet av utfordringer de har pekt på, trenger de også tverrfaglig oppfølging. 
Nordlandsforskning har sett at mange unge ofte har utfordringer på flere av livets områder samtidig, og vektlegger 
at det er behov for samhandling mellom ulike sektorer. De anbefaler derfor å bygge opp og styrke en tverrfaglig 
elevtjeneste i videregående skole (Anvik og Holmen Wahldal, 2015).

Prisen av ikke å fullføre videregående skole er potensielt høy både på individ- og samfunnsnivå, på samme måte er 
gevinsten av økt gjennomføring også høy. Ikke bare kan man unngå å få færre unge gående passive på ytelser fra 
NAV, men man kan også få flere som er bedre rustet til den økte konkurransen på arbeidsmarkedet.

 



L:Jeg føler jeg har vokst litt på det å ta fagbrevet. I: på hvilken måte?
L: jeg snakker mer foran andre.
I: hvorfor tror du at du snakker mer foran andre nå? L: Jeg har nok fått litt mer selvtillit da.
I: fordi du har vist deg selv at du kan fullføre noe? L: ja. (Lars)

Sammendrag
I denne rapporten har det blitt gitt en presentasjon på hvordan seks ungdommer har opplevd det å droppe ut av 
skole og få en ny sjanse gjennom forsøk med NAV-veiledere på Jessheim videregående skole. Informantenes svar 
har blitt tematisk presentert. Hensikten var å få utdypede eksempler på hva som kan være bakenforliggende årsaker 
til at mange dropper ut av skolen, samt få kunnskap om hvorfor ungdommene i denne undersøkelsen mener at de 
har lyktes denne gangen. Med bakgrunn i dette var det ønskelig å bidra til å øke kunnskapen om forebyggende  
arbeid slik at færre trenger å oppleve nederlaget av å droppe ut. Ungdommer som selv har erfart på kroppen 
hvordan det er å møte på motgang i skoleløpet, sitter med viktige erfaringer som kan knyttes til utfordringen  
med frafall i den videregående skolen. Det bør derfor være rimelig å gi betydelig plass til deres stemme i det videre  
arbeidet med å forebygge frafall.

Det informantene har fortalt, viser at årsakene til tidligere skoleavbrudd er sammensatte og det kan hovedsakelig 
knyttes til utenomfaglig støy og sårbae overgang. Ungdommene viser, med andre ord, at det ikke handler om  
latskap eller et ønske om å ikke gjøre noe. Snarere tvert i mot. Informantene drømmer om et produktivt liv. Det å 
stå utenfor oppleves derfor som svært frustrerende.

Av denne rapporten, kan man se at årsakene til å droppe ut av skolen kan være komplekse. Ungdommenes svar  
peker i retning av hvordan det å bli sett og hørt og å få ryddet bort støyen, er avgjørende for å kunne gå på skole. 
Dette kan knyttes til det å føle seg fremmedgjort i et system som gjør det vanskelig å lykkes. Basert på ungdom-
menes svar ser det ut til at løsningen på utfordringen med skole kan være tett- og tverrfaglig oppfølging. På denne 
måten kan man sørge for at unge som sliter får den oppmerksomheten de er i behov av og ikke bare blir et tall i den 
store mengden. Ved å ha NAV i skole sammen med andre faggrupper, kan man tilby lavterskeltilbud der ungdom-
mene er og på denne måten gi dem den hjelpen de trenger når de trenger det.



Utgitt av: 
Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med 
Utdanningsdirektoratet

Adresse:?? Andre


