




FORORD

”Jenter som stråler” er en rapport om et vellykket grasrottiltak blant minoritetsjenter 
på Sørlandet. Det er en rapport som viser at forebygging nytter – særlig når det 

forfatterne av rapporten også skriver: Jentegruppa har vist seg å være et eksempel 

på god praksis, og vi ønsket at de gode erfaringene vi satt på skulle bli bedre kjent 

og bli til inspirasjon for andre. 

Jentegruppa er en 

fritidsarena hvor verken opplæring eller terapi er hovedfokus, men med gode ledere 

kan møtene både fungere terapeutiske og gi rom for læring. 

sitt beste!

Berit Berg
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU 

(Mødregruppa starter opp høsten 2011)
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Illustrasjonene på side 9, 11 og 13 er laget av jenter som har deltatt i Jentegruppa
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1: INNLEDNING

”Jenter som stråler”

rapporten.
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2.1 Traumebevisst omsorg

erfaringer åpner opp for følelser og tanker om 

barnesinn.

barnets sentralnervesystem og nevrofysiologiske 

kroppen reagerer på det å leve i en vedvarende 

og atferd.

mot avlasting av barns indre smerte beskrevet på 
en så presis og informativ og samtidig varm og 

 traumebevisst omsorg i 
praksis:

trygghet. Det krever tid 

i barnets sosiale system for øvrig. Det krever 

krever mot og styrke til å ta et indre oppgjør med 

Dernest bygges det relasjoner
barn gjøres ikke dette primært gjennom dype 

sosial identitet opp imot.

og affektintegrering

å tåle å samle alle sine minner og inntrykk til 
en samlet erindring og forståelse av sin egen 

enkelt jentes reise sammen med venninner og 

2: JENTEGRUPPA I ET FAGLIG PERSPEKTIV

Av Mogens Albæk
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3.1 Målsetting

nedenfra og opp og tverretatlig samarbeid 

på å etablere kontakt mellom familievernet og 
minoritetsbefolkningen. La oss spole litt tilbake 

tvangsekteskap:

Styrke de regionale ressurssentrenes 

kompetanse på tvangsekteskap slik at de kan 

bistå relevante sektorer med kompetanseutvikling 

og bidra til økt regionalt samarbeid. 

Bidra til at helsetjenesten følger 

opp tvangsekteskapssaker, og herunder blant 

annet bidra med kompetanse til kommunale 

helsetjenester.

Etablere lokale samarbeidsprosjekter i 

regionen.

ble presentert. Et gjennomgående tema i 
denne rapporten er at man skal lære gjennom 
enkeltsaker, kunnskap skal bygges nedenfra og 
opp systematisere erfaringer og 
formidle videre.

av denne rapporten er et forsøk på å løfte frem 
gode eksempler i arbeid med minoritetsjenter der 

mot forebygging og integrering.

”Målgruppen vil være minoritetsjenter i alderen 

13-16 år og deres familier. Gjennom deltakelse 

i jentegruppen ønsker etatene, som er involvert, 

å gi jentene økt handlingsrom i det norske 

samfunnet og bidra til å bygge gode nettverk og 

relasjoner. 

Gruppa vil også gi mulighet til å etablere 

tillitsrelasjoner til jentene og foreldrene, og 

synliggjøre gode fritidsarenaer. Jentegruppa vil 

kunne bidra til å utvide jentenes deltakelse i 

aktiviteter utenfor hjemmet innen trygge rammer. 

Videre er gruppa tenkt å være forebyggende 

i forhold til tvangsekteskap og vold i nære 

relasjoner. Gjennom samtaler kan man bidra til 

støtte og formidle informasjon om og eventuelt 

kontakt videre i hjelpeapparatet.”

3.2 Samarbeidspartnere

samarbeid mellom offentlige etater og frivillige 

referanse- og erfaringsgruppe rundt jentegruppa: 

bygget ”nedenfra og opp”. Andre som ikke 

3: RAMMENE RUNDT JENTEGRUPPA
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tette lokale nettverk på feltet. Terskelen for å 
hvem vi kan ta 

 3.2.1 RVTS Sør 

bidra med kompetanseoppbygging.

 3.2.2 Familiekontoret i Kristiansand

feltet. Minoritetsfamilier var på denne tiden i 

familiekontoret var det blant annet nødvendig å 

med andre instanser som jobber inn mot 

minoritetsfeltet generelt og tvangsekteskap 

 3.2.3 Kirkens Ungdomsprosjekt (Kup) 

ble det gjort vedtak om videreføring etter endt 

fra både jentene og ansatte på skolen. 

som ledere.

 3.2.4 Grim skole v/helsesøster

for et tiltak blant minoritetsjenter fordi mange 

fritidsaktiviteter og aktiviteter i regi av skolen. 

antall minoritetselever. Skolen var derfor et godt 

et par andre skoler og barnevernet også meldte 

minoritetsfeltet og forebyggende arbeid mot 
tvangsekteskap.
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 3.2.5 Integrerings- og mangfolds-
  direktoratet (IMDI)

styrke arbeidet mot tvangsekteskap innenfor 

skolenes kompetanse og lokale samarbeid i 

 3.3.7 Sisters 

for arbeid mot tvangsekteskap. Det jobbes 
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4: JENTEGRUPPA

4.1 Rekruttering og oppstart

med seg et informasjonsskriv til foreldre med 

betydningen av tid til den enkelte og noen voksne 
som spør og er interessert. ”De synes det er godt 

4.2 Organisering og aktiviteter

av relasjoner – til både jentene og deres foreldre.
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4.2.1 Mødrefest 

loftet

skolen om å komme på fest. Snart var loftet

av yrende liv.

foreldrene.

for at de lever ganske ensomme liv. Mødrene 

at dette var første samling de var på i en norsk 

skolen..

bærer med seg er viktige fortellinger om livet 
som vi etnisk norske kan lære mye av. Det er ikke 



4.2.2 Helgetur 

vanskelig å forstå. Det å møtes ansikt til ansikt 

blir kjent med oss og trygge på oss og opplever at 
vi tar deres bekymringer på alvor og respekterer 

jentene.

til med å gjøre i stand til en koselig kveld med 

og gi dem gode mestringsopplevelser i trygge 

snakke om når man kommer tilbake på skolen.

god venn. Mange av jentene får lite sosial trening 

skole går de kanskje mye alene. Mange forteller 

med norske jenter. Det er vanskelig å forstå alle 

arenaer for sosial trening.

badet i det iskalde fjellvannet. Det gikk slett ikke 
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5: ERFARINGER

5.1 Relasjoner og gode samtaler

opp i samtaler med jentene. Stort sett spørsmål 

oppskrift. Men vi opplever at det kanskje er vel så 

tid.

som skapes mellom jentene og i relasjoner til 



15

måltider og aktiviteter samtales det. Tema i 

er forskjellen på tvangsekteskap og arrangert 

nettverk når man går fra å være barn til å bli 

5.2 Ringer i vannet

kontakter og nettverk;; både vennskap med andre 
jenter og voksne samtalepartnere. ”Datteren 

kontaktpersoner. 

medført at det tidlig ble etablert en kontakt 

komme i gang. Et annet tema i samtaler med 

virkelig berørte.

”blomstrer” og ”stråler” på skolen etter at de 

trygge sosialt på skolen – de tar mer kontakt både 

og tar initiativ.
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være ganske ensomt å stå alene på trappa.

Sosiallærer og kontaktlærere på skolen 

en sosial kompetanse og får oppleve mestring. 

5.3 Glimt fra et klasserom2

Ayan

og de så ei jente som var trygg på seg selv og som 
ikke var redd for å være ærlig.

se ei stille og forsagt jente by på seg selv og være 
så ærlig om vanskelige erfaringer.

5.4 Det vanskelige livet

minst følelsen av å bære på det alene. Det er 
ensomt.

tankene.

instansen man tenker bør komme på banen i 

anonymitet.



18

og ikke eie sin egen fremtid. Det er mange valg 

6: JENTENES OPPLEVELSER

6.1 "Vi forstår hverandre"

Jentene er veldig samstemte i beskrivelsen av 

andre aktiviteter jeg går til.” 

med venninner.” 

om opplevelser av å være forskjellige fra norske 
jevngamle jenter.

beskriver en oppvekst der de i større grad ”gikk 
med andre i klassen” da de gikk på barneskolen. 

som både norske og med en nasjonal identitet 

alle valgene man skal ta – eller som man kanskje 
ikke får lov til å ta.

Som nevnt representerer de åtte forskjellige 

til både trygge voksne og venner med tilsvarende 
samtalene som 

6.2 Samtaler og samvær

 

Vi hevder at KUPs arbeidsform og funksjon best kan 

beskrives med ”familien” som metafor. KUP kan på 

mange måter sees på som en ”surrogat-familie” som 

kompenserer for svakheter eller mangler ved mange av 

ungdommenes oppvekstfamilie (ibid:3).

KUP har mange likhetspunkter med et privat hjem. 

Det man driver med, og måten man gjør det man 

gjør, har mange likhetspunkter til aktivitetstyper 
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og former i familien (op.cit:10). Poenget er 

at familie-liknende relasjoner skiller seg fra 

andre relasjonsformer gjennom det å være 

følelsesbelagte og i liten grad basert på 

forutsetninger om ytelser... Familiemetaforen 

har også gyldighet når vi ser på aktiviteter (noen 

ganger på fravær av aktiviteter). Det prates. Prat 

er en form for ikke-aktivitet der samværet i seg 

sjøl er det overordnede... Men også aktivitet 

som middel til samvær har noe familieaktig ved 

seg. Man spiser. Mat er en ”aktivitet” i KUP... 

Aktiviteten + maten + praten blir samvær, som 

i en familie... Det er denne helheten som er 

viktig. Det å gjøre aktiviteter gir rom for å være 

sammen. Ved å være sammen blir man kjent, 

når man er blitt kjent kan kjennskap bli til 

vennskap... (op.cit:11).

man vet man kan ringe når man virkelig 
trenger det...

7: OPPSUMMERING

Aktivitet + mat + prat 

venner. Det er venner de kan ”gå med” i 

opplevelser av å være ”annerledes” enn 

krysspress av motstridende forventninger;; 

blir det trygt også å løfte frem erfaringer de 
ellers ikke snakker så mye om.

som nevnt en av målsettingene med 

for at foreldre sa ja til å la jentene dra 

blir en for snever merkelapp på mer 

form for vold i nære relasjoner;; æresrelatert 

kontroll er et sentralt begrep;; ekstrem 

deres familier.
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8: REFERANSER



JENTEGRUPPE     
                www.kirkensungdomsprosjekt.no 
 
 
           

 
Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) har i 20 år drevet forebyggende sosialt arbeid blant ungdom i 
Kristiansand. Kup driver aktivitetsgrupper for ungdom, grupper for unge mødre og jentegrupper. Vi 
skal nå starte opp en ny gruppe for jenter med minoritetsbakgrunn fra Grimområdet.  
Gruppa er et fritidstilbud og et sted hvor vi kan snakke om de daglige utfordringene jentene møter 
på. Vi lager mat sammen, har ulike formingsaktiviteter og friluftsaktiviteter. 
Gruppa er for jenter på ungdomstrinnet. 
 
Gruppa vil bestå av: 1 miljøterapeut fra KUP 
   1 miljøarbeider  
   8-10  jenter  
 
Jentene får fast plass og kan vanligvis fortsette i gruppa inntil de selv ønsker å slutte. De viktigste 
reglene i gruppa er:  
 Mobbing/vold/rasisme er ikke tillatt i gruppa 
 Bruk av rusmidler er ikke tillatt på gruppesamlinger/turer 
 Det er ikke tillatt å "sladre" om andres problemer utenfor gruppa 

Dersom noen gjentatte ganger bryter disse reglene, kan de evt. miste plassen sin i gruppa. 
 
Tidspunkt for gruppa er hver onsdag (i skoleåret) kl 13.30 – 15.30 i  KUP sine lokaler i 
Gyldenløvsgate 7 (like ved biblioteket). Etter hver samling blir jentene kjørt hjem. Dersom de skal 
få lov til å være igjen i byen etter gruppa, må de ha skriftlig melding med hjemmefra. 
I tillegg til onsdagssamlingene legger vi opp til en helgetur i halvåret.  
 
Til foreldre/foresatte: 
Dersom dere ønsker å vite mer om KUP, kommer jeg gjerne hjem på et besøk for å informere om 
tilbudet, eller så er dere hjertelig velkommen på KUP for å se hvor vi holder til og hva vi driver 
med. KUP har et kristent verdigrunnlag, men driver ikke forkynnelse. Hos oss kommer det 
ungdommer fra ulike religioner og livssyn og med ulik kulturell bakgrunn og vi vektlegger respekt 
for hverandre. 
 
Mvh 
Ingunn Lyngset Holme 
-miljøterapeut, KUP- 
 
(spørsmål??   Ring KUP 38027585 eller Ingunn 41201853) 
 
 
-----------------------svarslipp-------------------svarslipp------------------svarslipp-------------------- 
 
JA,____________________________ får være med i jentegruppa 
 
 
Foresattes underskrift,__________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                              
              
Kirkens Ungdomsprosjekt, Gyldenløvesgt.7, 4611 KRISTIANSAND  Tlf.nr. 38027585  Bankkontonr. 3000.23.80931 

Kirkens Ungdomsprosjekt 

Vedlegg I: Kirkens ungdomsprosjekt (Kup)
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INFORMASJON OM JENTEGRUPPE 
KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT 

www.kirkensungdomsprosjekt.no 
 
 
Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) starter ny jentegruppe for jenter med minoritetsbakgrunn i 
alderen 12-16 år fra Grim. Gruppa er ment å være et tilbud for de som har lite/dårlig 
fritidstilbud, som lever i spenningsfeltet mellom to kulturer, eller som har utfordringer i forhold 
til vennekrets, selvfølelse, eller det å mestre hverdagen sin. Vi tror det er viktig å gi ungdom 
med slike risikofaktorer et tilrettelagt gruppetilbud for å forebygge større problemer, og vi har 
erfaring med at vi kan gjøre mye positivt for dem dersom de får gå i ei oversiktlig gruppe der 
alle kjenner alle og de voksne er stabile og trygge. Gruppesamspillet gir positive 
fellesopplevelser, utfordringer og sosial læring. 
 
Det er 8-10 ungdommer i gruppa og en miljøterapeut fra KUP og en miljøarbeider. Jentene får 
fast plass og kan vanligvis fortsette i gruppa inntil de selv ønsker å slutte. De viktigste reglene i 
gruppa er:  
 Mobbing/vold/rasisme er ikke tillatt i gruppa 
 Bruk av rusmidler er ikke tillatt på gruppesamlinger/turer 
 Det er ikke tillatt å "sladre" om andres problemer utenfor gruppa 

Dersom noen gjentatte ganger bryter disse reglene, kan de evt. miste plassen sin i gruppa. 
 
Det legges opp til forskjellige typer aktiviteter, både formingsaktiviteter og friluftsaktiviteter. 
Det vil bli laget mat hver gang, og da ønsker vi å lage mat fra de ulike landene som jentene 
representerer.   
Gruppa har samling hver onsdag fra 13.30-15.30. Samlingene skjer i KUP sine lokaler i 
Gyldenløvsgt.7.  Etter hver samling blir jentene kjørt hjem. Vi må ha skriftlig melding fra 
foresatte dersom de skal få bli igjen i byen. 
I tillegg til de ukentlige samlingene legger vi opp til to helgeturer i året. Gruppekvelder og 
helgeturer er gratis. 
 
KUP er en kristen organisasjon med et tydelig verdigrunnlag og de ansatte og frivillige 
medarbeidere i KUP har et kristent livssyn, men det skjer ingen forkynnelse på gruppene. Vi 
legger stor vekt på respekt for andre religioner og kulturer og at KUP er et fristed for ungdom 
med ulik bakgrunn og livssyn. Vi har god erfaring med samarbeid med blant annet muslimske 
familier.  
 
Vi ønsker å nå fram til de jentene som kan ha behov for og utbytte av denne type tilbud, og lar 
derfor formidlingen gå gjennom voksne kontaktpersoner som har et visst grunnlag for å vurdere 
deres behov (bl.a. sosiallærere og helsesøstre).  
 
Interesserte kan ta kontakt med KUP på tlf.nr. 38027585, Ingunn på 41201853 eller komme på 
besøk i våre lokaler i Gyldenløvesgate 7, 3 etasje. 
 
 
 
Ingunn Lyngset Holme, 
miljøterapeut, 
Kirkens Ungdomsprosjekt 
 
                     _       
Kirkens Ungdomsprosjekt, Gyldenløvesgt.7, 4611 KRISTIANSAND  Tlf.nr.38027585  Org.nr.971331402 Kontonr.3000.23.80931       

 

  

Vedlegg II: Kontrakt jentegruppa
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Hva er forskjellen som gjør en forskjell? 

Hvilke gode grep har betydning i arbeid 

der en ønsker å nå unge jenter med 

minoritetsbakgrunn – og som er i en mulig 

sårbar posisjon? Hva har skjedd som 

gjør at ”Ayan” tør å stå foran klassen og 

fortelle om sine og familiens erfaringer fra 

 

deres mødre. Dilemmaer blir også synliggjort. 

til inspirasjon for andre som ønsker å sette i gang 
tiltak!

Torunn A. Ask
Universitetet i Agder

Grim  skole
SkolehelsetjenestenFamiliekontoret  i  Vest-Agder

JENTEGRUPPE     
                www.kirkensungdomsprosjekt.no 
 
 
           

 
Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) har i 20 år drevet forebyggende sosialt arbeid blant ungdom i 
Kristiansand. Kup driver aktivitetsgrupper for ungdom, grupper for unge mødre og jentegrupper. Vi 
skal nå starte opp en ny gruppe for jenter med minoritetsbakgrunn fra Grimområdet.  
Gruppa er et fritidstilbud og et sted hvor vi kan snakke om de daglige utfordringene jentene møter 
på. Vi lager mat sammen, har ulike formingsaktiviteter og friluftsaktiviteter. 
Gruppa er for jenter på ungdomstrinnet. 
 
Gruppa vil bestå av: 1 miljøterapeut fra KUP 
   1 miljøarbeider  
   8-10  jenter  
 
Jentene får fast plass og kan vanligvis fortsette i gruppa inntil de selv ønsker å slutte. De viktigste 
reglene i gruppa er:  
 Mobbing/vold/rasisme er ikke tillatt i gruppa 
 Bruk av rusmidler er ikke tillatt på gruppesamlinger/turer 
 Det er ikke tillatt å "sladre" om andres problemer utenfor gruppa 

Dersom noen gjentatte ganger bryter disse reglene, kan de evt. miste plassen sin i gruppa. 
 
Tidspunkt for gruppa er hver onsdag (i skoleåret) kl 13.30 – 15.30 i  KUP sine lokaler i 
Gyldenløvsgate 7 (like ved biblioteket). Etter hver samling blir jentene kjørt hjem. Dersom de skal 
få lov til å være igjen i byen etter gruppa, må de ha skriftlig melding med hjemmefra. 
I tillegg til onsdagssamlingene legger vi opp til en helgetur i halvåret.  
 
Til foreldre/foresatte: 
Dersom dere ønsker å vite mer om KUP, kommer jeg gjerne hjem på et besøk for å informere om 
tilbudet, eller så er dere hjertelig velkommen på KUP for å se hvor vi holder til og hva vi driver 
med. KUP har et kristent verdigrunnlag, men driver ikke forkynnelse. Hos oss kommer det 
ungdommer fra ulike religioner og livssyn og med ulik kulturell bakgrunn og vi vektlegger respekt 
for hverandre. 
 
Mvh 
Ingunn Lyngset Holme 
-miljøterapeut, KUP- 
 
(spørsmål??   Ring KUP 38027585 eller Ingunn 41201853) 
 
 
-----------------------svarslipp-------------------svarslipp------------------svarslipp-------------------- 
 
JA,____________________________ får være med i jentegruppa 
 
 
Foresattes underskrift,__________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                              
              
Kirkens Ungdomsprosjekt, Gyldenløvesgt.7, 4611 KRISTIANSAND  Tlf.nr. 38027585  Bankkontonr. 3000.23.80931 

Kirkens Ungdomsprosjekt 

Kirkens  
Ungdomsprosjekt
(KUP)


