
I jobb
- mot og mestring

Et endringsrettet oppfølgingstilbud 
for unge voksne



I jobb er et endringsrettet oppfølgingstilbud. Tilbudet har som mål å 
hjelpe og støtte unge voksne i alderen 18-30 år inn i arbeidsliv, skole 
eller annen hensiktsmessig aktivitet. 

Målgruppen har ofte sammensatte utfordringer som depresjon, 
angst, nedstemthet, lav selvfølelse, ensomhet med mer, og har der-
for behov for tett og helhetlig oppfølging over tid for å nå sine mål. 

Tilbudet tilrettelegges individuelt for deltakerne, og er tydelig 
endrings- og målrettet. Vi tar utgangspunkt i deres situasjon og 
behov, og vektlegger at alle opplever anerkjennelse og mestring. 
Deltakerne er med på å utarbeide sitt eget opplegg med individu-
elle mål og planer. Perioden for deltakelse i tilbudet kan variere, og 
styres ut fra hver enkelt persons behov. I I jobb har vi mulighet for å 
møte deltakerne i riktig tempo og se på hele hverdagssituasjonen. 

Hva er vi?



I og med at tilbudet er individuelt, søker vi å skreddersy et opplegg 
som passer den enkelte. Opplegget kan inneholde:

• Arbeidstrening
Arbeidstreningen foregår hovedsakelig i en butikk drevet av Kirkens 
Bymisjon i Trondheim. Arbeidsoppgavene tilrettelegges for hver 
enkelt deltaker.

• Samtaler
Vi tilbyr jevnlige samtaler for at deltakerne kan få jobbe mer 
spesifikt med sine utfordringer og mål.

• Praktisk oppfølging ifht. rettigheter, økonomi, skriving av 
søknad og CV, ekstern praksis etc.
I denne oppfølgingen samarbeider vi tett med instanser rundt den 
enkelte. Vi kan også etablere kontakt med eksterne bedrifter, samt 
oppfølging videre inn i arbeidspraksis, ordinært arbeid eller skole.  

• Sosial trening og aktivitet
Vi ser at for mange ligger den største utfordringen, når det gjelder 
å tre inn i en arbeidshverdag, på det sosiale planet. Derfor tilbyr vi 
også ulike typer sosial trening og aktivitet.

• Samtale i gruppe
For deltakere som er klare for det, tilbyr vi også samtalegrupper 
sammen med andre deltakere. Slik kan man få muligheten til å 
jobbe med sin individuelle endringsprosess sammen med andre, og 
få innspill og refleksjoner fra gruppen på veien mot sine mål.

Hva tilbyr vi?



Kontakt oss
Ta kontakt med oss på e-post eller telefon, så avtaler vi et 
uforpliktende informasjonsmøte og vurderer sammen om deltakelse 
i I jobb kan være aktuelt og hensiktsmessig.

Ole Oxhovd Svalesen     
Fagansvarlig
Tlf.: 959 05 242
E-post: ole.oxhovd.svalesen@bymisjon.no

Hege Austli
Sosialkonsulent
Tlf.: 477 92 054
E-post: hege.austli@bymisjon.no

Besøksadresse:  Olav Tryggvasons gate 1, Trondheim

Postadresse:     Kirkens Bymisjon Trondheim
        Postboks 129 Sentrum
        7400 Sentrum

Nettside:   kirkensbymisjon.no/ijobb-ung-trondheim


