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Aktivitetshuset, Bjerke 

• Aktivitetshuset, Bjerke er et sosialt 
møtested for mennesker med 
tilhørighet til Bydel Bjerke som 
har utfordringer knyttet til rus. 

• Vi tilbyr sosialt samvær, varm 
lunsj og meningsfulle aktiviteter 
hver ukedag.

• Aktivitetshuset, Bjerke holder til 
i Refstadveien 100 (inngang på 
baksiden av blokka).

• Vi har åpent mandag–fredag, 
kl. 11.00–15.00 og kan nås på 
telefon 23 62 27 22.
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Aktivitetshuset, Bjerke åpnet dørene 1. september 2020, og skal være et 
trygt, inkluderende og meningsfylt møtested for personer som lever med 
rusutfordringer i Bydel Bjerke. 

Vårt oppdrag er å bidra til økt livskvalitet og glede i livet til mennesker som lever i aktiv rus. 
Hos oss skal brukerne føle seg sett, bli respektert og oppleve et fellesskap og tilhørighet i eget 
nærmiljø.

Vi møter våre brukere hver dag med å tilby lyttende samtale, gi relevant informasjon, yte 
omsorg, utvise tillitt og daglig sosial kontakt. Vi skal også være et sted å hente råd og støtte 
når en møter på utfordringer. En god relasjon, tilgjengelighet, hyppig kontakt og nærhet til 
brukernes hverdag gir et godt utgangspunkt for forståelse av deres livssituasjon og til å spille 
en konstruktiv rolle i deres hverdag.

Innledning

Vi åpnet  
dørene  

1. september 
2020

Fra 1-årsfeiringen på uteområdet 
til Aktivitetshuset, Bjerke.
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Kirkens Bymisjon ble enig med Bydel Bjerke 
om å etablere «Aktivitetshuset, Bjerke» i 
Refstadveien 100. Det er Kirkens Bymisjon 
som drifter tilbudet, inkludert det faglige 
innholdet og sikkerhet. Bydel Bjerke har 
ansvaret for husleieavtalen med Boligbygg 
og dekker husleie, strøm, renhold og andre 
kostnader knyttet til lokalene, samt en 100 % 
stilling. 

Etablering og drift av Aktivitetshuset 
er et svar på Oslo kommunes 
desentraliseringsstrategi på rusfeltet og 
gir mening i livet til menneskene som 
lever med rusutfordringer i Bydel Bjerke. 
Ved å opprette trygge og faglig relevante 
møteplasser i bydelene, for personer 
som lever med aktiv rus er et av målene 
å redusere utfordringer i Oslo sentrum, 
forebygge sosial isolasjon, gi økt livskvalitet 
og tilhørighet til eget nærmiljø.

Vi opplever å lykkes godt med samskaping. 
Informasjon om tilbudet kommer raskt 
ut til målgruppen, dette i stor grad 
takket være det tette samarbeidet med 
bydelens øvrige tjenester og deres innsats. 
Aktivitetshuset har også blitt et naturlig 
sted å gjennomføre samarbeidsmøter 
mellom brukere og tjenester. Ved at 
møter gjennomføres et sted brukeren 
allerede oppholder seg, kan det bli 
lettere for brukeren å stille til møter, og 
det kan fungere avvæpnede i utfordrende 
situasjoner at møtene er på et nøytralt sted. 

I 2018 utviklet Oslo kommune en ny 
strategisk plan for rusfeltet. Noen 
av stikkordene i strategien er: 
desentralisering og økt livskvalitet 
ved rusproblemer. 

I 2019 initierte Velferdsetaten samskapings
møter mellom Oslobydelene og ideell 
sektor, for å skape synergier som svarer ut 
strategien. Etter konkurranse med andre 
ideelle aktører ble Kirkens Bymisjon i mars 
2019 foretrukket av Bydel Bjerke som en 
samskapningspartner. En intensjonsavtale 
om å etablere et aktivitetshus for personer 
i bydelen som lever med rusutfordringer, ble 
signert 5. april 2019. Følgende definisjon 
av samskaping ble lagt til grunn mellom 
partene:

«En prosess hvor man som likeverdige 
partnere fra henholdsvis offentlig sektor og 
ideell sektor, skal skape en verdi sammen 
som bidrar konstruktivt i forhold til en 
utfordring i samfunnet.»

Kirkens Bymisjon og Bydel Bjerke sitt 
samskapingsprosjekt trer slik sett ut av den 
mer tradisjonelle rollen der kommunen/
bydelen er oppdragsgiver og den ideelle 
aktøren er tjenesteyter. Det betyr at vi 
ikke lenger er ansvarlig for å innfri en 
kontrakt fra oppdragsgiver, men at vi har 
et felles ansvar med bydelen for prosjektet 
og måloppnåelsen. Vi skal gå «skulder 
ved skulder» mot målet som likeverdige 
partnere og maksimere hverandres fortrinn. 

Bakgrunn
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Kirkens Bymisjon er et varemerke som 
har stor tillit blant brukergruppen. Ved at 
Aktivitetshuset ikke er en del av bydelens 
lovpålagte tjenester og driftes av Kirkens 
Bymisjon, betyr dette at huset er underlagt 
egen taushetsplikt, og hverken mottar 
eller deler informasjon uten samtykke fra 
brukerne. 

Dette ser vi har hatt stor verdi for brukerne, 
som ofte har en lang fartstid i det 
offentlige systemet. Det å få komme et 
sted hvor ikke «alle» vet «alt» om deg, få 
muligheten til å presentere sin historie slik 
en selv ønsker det og bli møtt med blanke 
ark, har stor betydning for den enkeltes 
selvfølelse og selvforståelse. Dette er en 
rolle Kirkens Bymisjon kan ta, da vi vet at 
brukeren blir fulgt opp med økonomiske, 
boligsosiale, helsemessige og lignende 
utfordringer av det øvrige tjenesteapparatet 
i bydelen. På denne måten treffer vi et 
av samskapningens hovedmål, ved at vi 
maksimerer hverandres fortrinn. 

89 %  
av våre 

brukere er 
menn

Tur til Veitvet bowling.

Julefeiring.
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LAVTERSKEL
Aktivitetshuset er et lavterskeltilbud, altså 
et sted personer i målgruppen kan komme 
uten henvisning eller krav om å dele 
informasjon om seg selv. Vi mener dette er 
spesielt viktig overfor denne målgruppen 
som ofte har liten tilgang på kravløse 
sosiale arenaer i samfunnet ellers. 

Aktivitetshuset tilbyr mat og mulighet for 
forskjellige former for aktivitet hver ukedag. 
Hensikten med dette er å skape fellesskap 
og et meningsfullt innhold i hverdagen. 
Dette er grunnleggende og universelle 
menneskelige behov. 

Aktivitetshuset er et lavterskel 
møtested for mennesker med 
rusutfordringer i Bydel Bjerke. 

Vi er åpent mandag til fredag mellom 
kl. 11.00–15.00. Vi tilbyr meningsfulle 
aktiviteter, næringsrik mat, lavterskel 
arbeid og sosialt samvær. Ved å starte 
tiltak lokalt ligger en grunntanke om at 
det er et gode å ha selvstendighet i egen 
bolig og tilknytning til nærmiljøet. Tiltak 
som Aktivitetshuset skaper tilhørighet til, og 
nettverk i egen bydel. 

Tilbudet bidrar til å gi målgruppen 
stabilitet, gjennom tett oppfølging og ved å 
forhindre sosial isolasjon. Dette bidrar til at 
målgruppen klarer å opprettholde botilbud 
og blir sett, og på denne måten unngår å 
havne i en ytterligere kaotisk, uforutsigbar 
og helseskadelig livssituasjon. 

BRUKERGRUPPEN
Bydelens brukerplankartlegging viste at 
det i 2019 var 142 personer i bydelen 
som lever med rusutfordringer, av disse 
var 114 definert med ROPlidelse, en 
kombinasjon av rus og psykisk helse 
utfordringer. 18 % oppgir å være i 
tilstrekkelig aktivitet/utdanning/arbeid, men 
hele 32 % oppgir å ikke ha noe form for 
meningsfull aktivitet i livet. 

Aktivitetshuset hadde ved årsslutt 56 
unike brukere. Dette ga en øking på 
62 % for 2021. Aktivitetshuset hadde et 
gjennomsnittlig daglig besøk på 12,5 
personer i 2021, noe som gav en økning fra 
fjoråret for gjennomsnittlig daglig besøk på 
hele 72 %.

Brukerne våre til nå, er i hovedsak menn 
(89 %). De fleste er middelaldrende med 
et langvarig rusbruk. Vi har brukere som 
benytter både illegale og legale rusmidler.

Virksomheten 

114 av disse har også utfordringer 
med psykisk helse

I 2019 var det 142 personer som lever  
med rusutfordringer i Bydel Bjerke
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MILJØTERAPI 
De ansatte ved Aktivitetshuset er ansatt 
som miljøterapeuter, uavhengig av 
fagbakgrunn, og det er miljøterapi 
som er den fagideologiske tenkningen 
arbeidet funderes på. For oss betyr 
dette at vi gjennom samtaler, handlinger 
og relasjoner setter lys på menneskets 
autonomi og fremmer vekst. Vi tar i bruk 
miljøet og de muligheter det byr på, til å 
skape meningsfullt innhold sammen med 
målgruppen.

I 2021 har vi brukt tid på å utvikle et 
fag og metodedokument. Her beskrives 
det faglige fundamentet for arbeidet og 
den metodiske tilnærmingen. Det er viktig 
for oss at måten vi møter brukerne våre 
på er faglig fundert, kunnskapsbasert og 
etterprøvbar. Dette dokumentet vil fortsette 
å være et levende arbeidsdokument, som 
kontinuerlig vil oppdateres med grunnlag 
i nye erfaringer vi gjør oss og ny kunnskap 
på fagfeltet. 

SKADEREDUKSJON
Aktivitetshuset, Bjerke har som hensikt å 
være skadereduserende for målgruppen; 
mennesker som lever med utfordringer 
knyttet til rus. Vi forstår skadereduksjon 
som et tilbud som forsøker å redusere 
en allerede oppstått skadevirkning av 
en sosial, helsemessig og økonomisk 
utfordring. For mange mennesker med et 
problematisk rusbruk vil det være uaktuelt 
å slutte helt med rusmidler, mens andre vil 
kunne motiveres til å redusere inntaket helt 
eller til et mindre skadelig nivå. Vi ser at et 
tilbud med mat, aktivitet og sosialt samvær 
har en skadereduserende effekt. 

Vi deler ut rent brukerutstyr og alle 
ansatte har hatt kurs i å gi informasjon om 
korrekt bruk, både ved injisering og røyking 
av rusmidler. 

Aktivitetshuset har et samarbeid 
med «Sykepleiere på hjul»; et lavterskel 
sykepleietilbud til mennesker i Oslos rus og 
prostitusjonsmiljø. Sykepleierne er på huset 
et fast tidspunkt en gang i uken og bistår 
med sykepleierfaglig bistand. 

 

Sykepleiere på hjul.

Fra 1-årsfeiringen.
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AKTIVITET
Sosial støtte og engasjerende aktiviteter 
er viktig for å skape struktur og forebygge 
psykososiale problemer. Det er viktig at 
brukeren opplever aktivitetene som tilbys på 
Aktivitetshuset som meningsfulle, dermed 
er det viktig å kartlegge hva brukerne 
selv er interessert i. Vi jobber for at man 
sammen kontinuerlig tester ut aktiviteter, 
vurderer og samtaler om hvordan de 
fungerer (gøy, gjennomførbart, utfordrende, 
ressurskrevende osv.) og sammen finner 
vi ut hva som satses på videre. Slik skal 
brukerne erfare at de har reell påvirkning 
på aktivitetene og atmosfæren på huset. 
Aktivitetshuset tilbyr dermed varierte 
aktiviteter innen en rekke kategorier. 
Hovedoverskriftene for aktivitetene kan 
deles inn i følgende punkter: turer, kultur, 
friluftsliv, spill og kreativitet. 

PERSONAL
Vi har satt sammen et tverrfaglig team og 
har til sammen 4 årsverk. Prosjektleder er 
utdannet sosionom, med en mastergrad 
i Empowerment og helsefremmende 
arbeid. Prosjektleder har dermed formell 
kompetanse på å utvikle og legge til rette 
for økt samhandling og brukermedvirkning.

Utover prosjektleder er det det tre 
ansatte miljøterapeuter, en sosionom, og to 
sykepleiere, begge med videreutdanning 
innen rus og psykisk helse. Forskning viser 
klare sammenhenger mellom psykiske 
lidelser og rusavhengighet, så dette er 
en verdifull kompetanse i møte med våre 
brukere som ofte har ROPlidelser. 

Ansatte mottar regelmessig 
gruppeveiledning, og tid til refleksjon, 
diskusjon og debrifing skjer daglig både 
før og etter åpningstiden. I februar deltok 
alle ansatte på Miljøterapikonferanse 
arrangert av fagfokus. Dette gav faglig 
påfyll og oppdatert kompetanse for staben. 
I september ble det arrangert et todagers 
personal seminar, sammen med to andre 
lavterskler virksomheter i Kirkens Bymisjon, 
med samme målgruppe som Aktivitetshuset. 
Her var temaer: grenser, profesjonalitet, 
begrepsbruk og kultursensitivitet. 

Medarbeidersamtaler ble gjennomført 
med den faste staben i desember 2021.  
I 2021 hadde Aktivitetshuset et sykefravær 
på 0,3 %. 

Tur til Munch museet.
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Kultur
Kunst og kultur har en unik egenverdi og 
kan bidra til å utfordre, reflektere og utvide 
vår forståelse av oss selv og samfunnet. 
Derfor mener vi på Aktivitetshuset at det 
er viktig for våre brukere og få ta del i 
kulturelle opplevelser. Teater, film, konsert 
og utstillinger er aktiviteter våre brukere 
ønsker seg. 2021 har, som fjoråret, vært 
preget av pandemi, som dessverre også 
i år har satt noen begrensninger på 
hva vi har kunnet tilby av deltagelse på 
arrangementer, men vi har allikevel klart å 
fylle opp med masse spennende kultur. 

I 2021 har vi vært på: Roseslottet, 
Ekeberg skulpturpark, Frognerparken, 
høstutstillingen, det gamle og det nye 
Munch museet, Akershus festning, Pop
senteret og kaleidoskop utstillingen. 

I tillegg til dette er vi opptatt av å skape 
gode kulturopplevelser inne på huset. 
Et høydepunkt i 2021 var når Norges 
musikkhøyskole sitt Musethicaprosjektet 
arrangerte kammerensamblekonsert inne 
på Aktivitetshuset. Musethicaprosjektet er 
et opplæringsprogram for unge, talentfulle 
musikere som bringer klassisk musikk på 
høyeste nivå ut av konsertsalene og inn på 
andre arenaer i samfunnet der musikerne 
møter mennesker som på grunn av sin 
livssituasjon ikke har mulighet til å oppsøke 
konserter selv. 

Konsert med Musethica-prosjektet.

Tur til Ekeberg skulpturpark.
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Friluftsliv og aktivitet
Frisk luft, naturopplevelser og friluftsliv er 
en viktig kilde til fysisk aktivitet, rekreasjon 
og en styrking av folkehelsen. Slik vi ser det 
har alle muligheten til å drive med friluftsliv 
og aktivitet. Aktivitetshuset har nærhet til 
marka, flere vann og grønne parkområder 
tilrettelagt for turer og gode opplevelser. 

I 2021 har vi blant annet gått turer langs 
havnepromenaden, i Bjerkedalen park 
og Botanisk hage. Vi har vært på tur til 
Stovnertårnet og vært på fisketur langs 
fjorden, samt besøk i Reptilparken der 
vi fikk hilse på slangen Lucy. Turene blir 
ofte ekstra hyggelige når vi avslutter med 
kafébesøk og snakker om opplevelsen 
vi har delt. Som en juleavslutning for 
turåret 2021 hadde vi med brukeren til 
Grefsenkollen, hvor vi leide bålpanne og 
spiste masse god mat, en opplevelse flere 
påpekte de sent vil glemme. 

Denne konserten vekket en musikk
interesse hos flere av brukerne, som 
tidligere har drevet med musikk. De fikk 
inspirasjon til å utforske gamle kunster. Vi 
booket et rom på Øvingshotellet, med fullt 
bandutstyr, og arrangerte tur dit. Dette 
er noe vi vil fortsette med, og satser på 
at 2021 var året frøet om et husband ble 
plantet.

Aktivitetshuset har en prosjektor som vi 
hyppig anvender til å se på film sammen. 
Dette blir ekstra hyggelig når det er 
merke og høytidsdager, slik som å se på 
skrekkfilmer på Haloween og juleklassikere 
i desember. Utover filmer, ser vi sammen på 
sport, nyheter og pressekonferanser. Det å 
sammen kunne reflektere over nyheter og 
verdensbilde har vært spesielt viktig i møte 
med pandemien. 

Haloween.

Tur til Øvingshotellet.
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I tillegg til turer, bruker vi utearealet 
utenfor Aktivitetshuset aktivt. Her har vi 
satt opp tre store plantekasser. Vi har 
dyrket tomater og squash, samt blomster. 
Det har vært spennende å følge med på 
utviklingen. Flere av brukerne har fått tatt 
i bruk gamle kunster fra barndommen, 
mens andre har lært for første gang. Vi 
ser at brukeren på eget initiativ følger og 
ivaretar dyrkeprosessen, med stor omsorg. 
Plantekassene har også vært en fin arena 
for det miljøterapeutiske arbeidet, tillegg til 
at de skaper et hyggelig utemiljø. 

Spill
Spill er en lavterskelaktivitet som vi lykkes 
med i stor grad. Vi har et stort utvalg av 
spill, vi ser at enkle spill som ikke tar for 
lang tid og uten for mye regler fungerer 
godt. Kortspill, yatzy og kinasjakk er 
ukentlige aktiviteter. Bingo er fortsatt 
Aktivitetshusets aller mest populære 
aktivitet. Dette handler nok i stor grad om 
at det er enkelt å delta og alle stiller likt. 
Ritualet med at det serveres kake til bingo 
og at vi deler ut små vinnerpremier, har 
rukket å bli en fast markering på ukeslutt. 

I tillegg til innaktiviteter tar vi hyppig 
i bruk utearealet rundt Aktivitetshuset. 
I sommermånedene spilles det en variasjon 
av hageleker. 

I 2021 har turer til Frisbeegolf anlegget 
på Muselunden, Oslos minigolfbaner og 
Veitvet bowling vært populærere turer. Her 
spares resultater og det sammenlignes på 
tvers. Det er høy grad av både lagånd og 
konkurranseinstinkt. 

Vi har 
tre store 

plantekasser

Tur til Stovnertårnet.

Squash fra våre plantekasser.
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MAT 
Aktivitetshuset tilbyr varm og gratis lunsj 
hver dag. Maten som serveres skal ha høy 
kvalitet og anrettes delikat og fristende. 
Maten skal i hovedsak lages fra bunnen av, 
vi skal bruke mye grønnsaker. 

Aktivitetshuset samarbeider med Kiwi 
Bjerke og Matsentralen. Vi henter ukentlig 
mat som er på vei til å gå ut på dato 
eller lignende. Dette bidrar til å redusere 
matsvinn og til en bærekraftig drift. Det 
å bli invitert inn i et hyggelig lokale og 
å bli servert delikat mat bidrar til at 
brukerne føler seg sett og verdsatt. Maten 
har stor betydning på Aktivitetshuset 
da flere av våre brukere har betydelige 
ernæringsmessige utfordringer. Det er mye 
skadereduksjon i å sikre at brukerne får et 
skikkelig måltid daglig. At måltidet er gratis 
bidrar også positivt på privatøkonomien for 
målgruppen, mange lever på sosialstønad 
og er i en prekær økonomisk situasjon. 
Måltidet er i tillegg en viktig arena for det 
miljøterapeutiske arbeidet.

Kreativitet
Oppfinnsomhet og skaperglede finnes i 
alle. Gjennom kreative verksted kan følelser 
uttrykkes, og det finnes ingen fasit på rett 
eller galt. Vi tilbyr maling, tegning, leire, 
håndarbeid m.m. Det å konsentrere seg om 
en oppgave ser vi kan skape indre ro, for 
noen i minutter, mens for andre i flere timer. 
Hyllene inn på Aktivitetsrommet er fylt opp 
av utstyr som skal innby til kreativitet. 

I 2021 har vi jobbet med leire, såpe, 
laget batikk og egne tøyposer, malt og 
tegnet. Strikking er en helårlig aktivitet og 
det produseres luer, skjerf og grytekluter i 
en rekordfart. Ved høytider og merkedager 
blomstrer kreativiteten ekstra. Dette kommer 
godt til uttrykk gjennom julens mange 
juleverksteder. Her lager og pynter vi 
julekaker, vi har produsert egne «stygge» 
julegensere, julekort og julepynt m.m. 

Våre egne julegensere.

Kreativitet og maling.
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I 2021 hadde Aktivitetshuset 1668 
bordserveringer. Vi tilbyr også take
away de dagene det er igjen mat på 
slutten av dagen. Grunnet pandemien var 
innerflatene til Aktivitetshuset stengt i tre 
måneder. Vi oppretthold i denne perioden 
takeaway konseptet, og møtte brukerne 
som kom for å hente mat utendørs. Dette 
var en god måte for oss å opprettholde 
kontakt med brukeren i en isolerende tid, 
slå av en prat og sikre at brukeren fikk et 
næringsrikt måltid i løpet av dagen. I 2021 
leverte Aktivitetshuset ut 1598 porsjoner 
takeaway. 

1668 bord- 
serveringer  

i 2021

Aktivitetshuset har bl.a. vært så heldige å ha 
besøk av kokkene fra gourmetrestauranten Rest.
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Høsten 2021 gjennomførte Fag og 
tiltaksutviklingsseksjonen, i Krikens Bymisjon, 
en kvalitativ brukerundersøkelse som 
inkluderte samtaler med brukerne av huset, 
samt deltakende observasjon. Fokus var 
på hvilken betydning aktivitetshuset har 
for brukerne i hverdagen, på positive og 
negative erfaringer med huset og tilbudet. 

Bakgrunnen for å gjennomføre en 
brukerundersøkelse var et ønske om 
å ta brukermedvirkning på alvor, samt 
at det gir en mulighet til å forbedre 
og videreutvikle tilbudet. I tillegg til å 
snakke med brukere som allerede tar i 
bruk tilbudet, var forskerne i kontakt med 
personer fra målgruppen som kun har 
vært innom én gang, eller de som aldri 
har oppsøkt huset, for å kartlegge hvorfor 
de ikke kommer, og hva Aktivitetshuset kan 
gjøre for å få de til å komme. Resultatene 
av brukerundersøkelsen vil være noe 
Aktivitetshuset vil jobbe med å iverksette i 
2022. 

BRUKERMEDVIRKNING 
Det er helt grunnleggende å tenke 
brukermedvirkning i driften på 
Aktivitetshuset. Med brukermedvirkning 
som fundament jobber vi for at den enkelte 
skal få utløst sine iboende ressurser og 
oppdage nye. Sentrale temaer for oss 
er omfordeling av makt, medvirkning og 
anerkjennelse av brukerens kompetanse. 

Brukermedvirkning bidrar til økt 
treffsikkerhet i forhold til utformingen av 
tilbudet på Aktivitetshuset. Kirkens Bymisjon 
ønsker å ta personer som lever i rus og 
deres erfaringer på alvor, behandle 
den enkelte med respekt, og slik bidra 
til tillit, trygghet, motivasjon og eierskap. 
Aktivitetene som tilbys er i stor grad 
brukerstyrt. Brukerne av Aktivitetshuset er 
like forskjellige som befolkningen ellers, og 
aktiviteten varierer i stor grad ut ifra den 
enkeltes interesse og tilgjengelighet. 

Brukermedvirkning er grunnleggende 
for driften av Aktivitetshuset.
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Å bistå til og øke digital kompetanse har 
vært et viktig mål for Aktivitetshuset, også i 
2021. Vi så igjennom fjoråret, 2020 hvordan 
pandemien skapte en økt digitalisert 
hverdag, og det har gjort seg gjeldene 
også i 2021. Ofte er digitale flater fort den 
eneste måte å opprettholde og komme i 
kontakt med lovpålagte tjenester på.

DIGITALISERING 
Aktivitetshuset, Bjerke har pc, nettbrett, 
telefon og wifi tilgjengelig for våre brukere 
til enhver tid. Vi ser at disse brukes flittig når 
det gjelder å kontakte konsulenter på Nav, 
fastleger, bank, boligkontor, pårørende og 
lignende. Internettilgangen er viktig både 
for at gjestene selv kan finne informasjon 
av ulik art, ha tilgang til epost, kontakt med 
hjelpeapparat, lege, bruke nettbank og 
også mer sosiale funksjoner som å holde 
kontakten med familie og venner på sosiale 
medier. 

Fra våre kulturutflukter.

Vi har et stort uteområden med egen platting.

17 brukere 
deltok på 

1-årsdagen
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Det var i 2021, 12 brukere inne til 
inntakssamtale, som kreves før brukere 
kan delta på arbeid. Av disse møtte åtte 
forskjellige personer opp på arbeid i løpet 
av året. Det ble i alt 17 arbeidsdager 
i 2021 og arbeiderene har lagt ned 272 
arbeidstimer til sammen. I løpet av disse 
timene har arbeiderne plukket 68 store 
søppelsekker. 

Vi ser at arbeidet er en samtaleåpner 
mellom arbeiderene og andre i nærmiljøet. 
Arbeiderene forteller at det i løpet av hver 
arbeidsøkt kommer personer bort og takker 
for det gode arbeidet, er interessert i hvem 
de er og forteller hvor god jobb de gjør. 

I november var leder av bydelsutvalget, 
Lars Fuglesang, med på «I jobb, Bjerke». 

Som en avslutning på året tok vi med 
arbeiderene på julelunsj på den lokale kafé 
i Bjerkedalen park, Paviljongen. Arbeideren 
fikk også påspandert julelunsj hos Thon 
Hotel Linne i desember. Dette var hotellets 
eget initiativ. Slike sammenkomster styrker 
felleskapet til arbeideren og de rapporterer 
at det oppleves som at arbeidet de gjør 
settes stor pris på. 

 

I jobb, Bjerke startet opp 
31. august 2021, etter ideen 
først kom på banen våren 2021. 
Ideen kom etter at brukere på 
Aktivitetshuset, Bjerke ytret ønske 
om et arbeidstilbud. 

«I jobb, Bjerke» er organisert som et 
desentralisert, lavterskel arbeidstilbud og 
tilbyr betalt arbeid som alternativ til rus 
Målet for arbeidstilbudet er, sammen resten 
av tilbudet ved aktivitetshuset, meningsfullt 
innhold i hverdagen, inkludering og økt 
livskvalitet. Inkludering, sosialt nettverk, 
arbeid og aktivitet er suksesskriterier i å 
gi økt livskvalitet for målgruppen. Ved å 
inkludere arbeid som en del av tilbudet 
på Aktivitetshuset treffer vi alle disse 
målsetningene. Et arbeidstilbud vil styrke 
enkeltindividets mulighet for tilhørighet 
og innpass i eget nærmiljø, samt bryte 
ned fordommer og hindre ytterligere 
marginalisering.

Bydel Bjerke stilte opp med en garantisum 
i påvente av oppdragsgivere for 
gateryddingstjenestene «I jobb, Bjerke» 
tilbyr. På denne måten fikk vi startet opp 
pilotprosjektet og vi kunne garantere 
lønn til arbeidere som meldte seg. Bydel 
Bjerke bisto også gjennom sine ressurser 
i å opprette kontakt med det lokale 
næringslivet. Dette viser god samskaping 
i praksis. I løpet av høsten 2021 hadde 
«I jobb, Bjerke» fire oppdragsgivere langs 
ruten arbeiderene rydder; Thon hotell Linne, 
Linderud senter, Bolig Bygg og Bydel Bjerke. 
«I jobb, Bjerke» tilbyr nå lønnet arbeid fire 
timer, én gang i uken. 

I jobb, Bjerke
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8 personer 
arbeidet ved 
I jobb, Bjerke 

i 2021

Deltakere fra I jobb, Bjerke i nærområdet.
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Målgruppen trenger jevnlig 
bistand fra hjelpeapparatet, 
og vi jobber derfor aktivt for å 
etablere fleksible og sømløse 
samarbeidsformer med Nav, 
boligkontor, FOT-teamet, FACT etc. 
i bydelen.

Våre erfaringer er at møtesteder som 
Aktivitetshuset gir nye muligheter og senker 
terskelen for kontakt mellom brukere 
og hjelpeapparat. Lokalene er tilpasset 
slik at Aktivitetshuset også muliggjør 
ansvarsgruppemøter og skjermede 
samtaler. Slik ønsker vi å tilrettelegge for 
at Bydel Bjerkes hjelpeapparat gjøres mer 
fleksibelt og tilgjengelig for brukergruppen. 

I 8. og 9. etasje i Refstadveien 100 er 
10 leiligheter forbeholt beboere fra 
rusinstitusjoner i velferdsetaten, som skal 
flytte inn i egne kommunale boliger. 
Tilbakemeldingene fra bydelens tjenester 
er at de ser at Aktivitetshuset har en positiv 
og stabiliserende effekt på bomiljøet i 
Refstadveien 100 og for enkeltbrukere de 
følger opp. 

Tilbakemeldinger til oss fra bydelens 
tjenester er at beboere forteller at de ruser 
seg mindre og er mindre ensomme når har 
et sted å besøke på dagtid. Beboere har 
også uttrykt at de har fått utvidet sitt sosiale 
nettverk, og at de setter pris på aktivitetene 
som tilbys og at de oppleves meningsfulle 
og interessante. 

Den tette kontakten med bydelens tjenester 
gir også effekt for rekruttering av nye 
brukere til Aktivitetshuset. Ansatte i bydel 
som følger opp målgruppen er dyktige på 
å ta med brukere til Aktivitetshuset og slik 
sett senker terskelen ved at de ikke trenger 
å komme alene første gang. 

Samarbeid med  
bydelens øvrige tjenester

Det er  
10 leiligheter 
forbeholt vår 
brukergruppe 

i bygget
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2021 var som fjoråret preget av 
pandemi. Aktivitetshuset som 
startet i pandmitid har fått god 
trening i å opprettholde gode 
smittevernsrutiner og gjøre 
nødvendige justeringer i tråd med 
myndighetens anbefalinger. 

Til tross for dette, var vi nødt til å stenge 
dørene i mars, april og mai, da det å holde 
åpent ikke var forenlig med regelverk på 
dette tidspunktet. Vi valgte å opprettholde 
mattilbudet gjennom å tilby takeaway. 
Brukerne avtalte når de kom for å hente 
mat, slik at vi kunne unngå at mange 
dukket opp samtidig. Vi satt av god tid til 
hver bruker, slik at det var rom for samtale, 
en liten gåtur eller praktisk bistand ved 
behov. Vi ble fortalt at mange opplevde 
nedstengningen som krevende og at det å 
ha en avtale om dagen for å komme seg ut 
å snakke med noen, gjorde en forskjell for 
den mentale helsen. 

Pandemi

1598 
porsjoner 
take-away 

i 2021
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RESTAURANT REST
I 2020 var Aktivitetshuset så heldige å ha 
besøk kokkene fra gourmetrestauranten 
Rest, som catret opp gastronomiske 
smaksbomber for våre brukere. Dette 
ble vi tilbudt av sjefskokk Jimmy Øien, da 
han måtte stenge dørene til restauranten, 
grunnet smittevern. Heldigvis klarte Rest 
seg igjennom 2020, og når Aktivitetshuset 
skulle diske opp med 2021 julebord for 
brukerne forespurte vi restaurant Rest om 
de kunne tenke seg å stille opp dette året 
også. Til stor glede for gjester, takket Jimmy 
og hans kokker ja til dette, til tross for at 
restauranten var i 2021 var i drift. 

ÅRSMARKERING 
1. september 2021 feiret Aktivitetshuset, 
Bjerke 1årsdag. I oppbyggingen til 
feiringen  malte brukerne bilder til utstilling 
og laget dekor til å pynte med. Selve 
feiringen ble en utendørs grillfest, påfulgt 
av kake, kaffe og brus. På plattingen 
ute var det konsert med artisten August 
Kan med band, som etter å ha fremført 
sine egne låter , ble spurt om å spille 
noen Bob Marley låter av en bruker, noe 
han gjorde og festen ble avsluttet med 
allsang til «No woman, no cry». Det var 
17 brukere som deltok på feiringen og 
15 samarbeidspartnere. 

PLATTING 
Det var få og lite innbydende fellesarealer 
til disposisjon for Aktivitetshuset i starten av 
året. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi øn
sket å bygge en platting og fylle opp den
ne plassen med møbler og planter, med 
mål om å skape et utemiljø som innbyr til 
sosialt felleskap. Med søknadsmidler fra stif
telsen Nordox og bidrag fra Boligbygg fikk 
Aktivitetshuset realisert dette målet våren  
2021. Sommermånedene dette året ble i 
stor grad gjennomført ute, og grilling ble så 
å si en fast tradisjon i løpet av ukene. 

Annet

1-årsfeiring med konsert av
 August Kan og band på plattingen.
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Kirkens Bymisjon er arbeidsgiver 
og har faglig ansvar for 
Aktivitetshuset, Bjerke. 

Aktivitetshuset finansieres hovedsakelig med 
midler fra Velferdsetaten i kombinasjon 
med midler fra Bydel Bjerke. I 2021 fikk 
Aktivitetshuset bevilget 2,8 millioner fra 
tilskuddsordningen «Tilskudd til frivillige 
og ideelle organisasjoner innen helse og 
sosialsektoren i Oslo». 

Bydel Bjerke finansierer lokalene i sin 
helhet. Dette inkluderer husleie, strøm, 
rengjøring, drift og vedlikehold. I tillegg 
stiller de en ansatt i 100 % stilling til 
disposisjon for Aktivitetshuset. Kirkens 
Bymisjon ved prosjektleder jobber 
kontinuerlig med å innhente tilskudd for å 
sikre en bærekraftig drit. 

STYRINGSGRUPPEN 
Ved opprettelsen av Aktivitetshuset, Bjerke 
ble det satt sammen en styringsgruppe for 
prosjektet. Samskapingspartene har en 
representant hver i styringsgruppen. Bydel 
Bjerke har oppnevnt avdelingsdirektør 
Velferd; Alexander Bergli. Kirkens Bymisjon 
har oppnevnt avdelingsdirektør i avdeling 
Inkludering og mangfold, Nora Blaasvær. 

Styringsgruppen har det overordnede 
faglige, økonomiske og administrative 
ansvaret for samskapings prosjektet. 
Prosjekt  leder rapporterer til styrings
gruppen. Det ble gjennomført fem styrings
gruppemøter i 2021.

Finansiering

2,8 millioner 
i tilskudds- 
ordning

1-årsfeiring med konsert av
 August Kan og band på plattingen.
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Aktivitetshuset, Bjerke i tall
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Antall besøkende fordelt per måned i 2021
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Unike brukere i 2021
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• Diagrammet viser antall besøk 
fra brukere fordelt på måned 
i 2021. 

• Sammenlagt for året hadde 
Aktivitetshuset 3013 besøk, dette 
gir et gjennomsnitt på 251 besøk 
i måneden og 12,5 besøkende 
i løpet av en dag.

• Diagrammet viser unike brukere 
fordelt på måned. 

• Ved årsslutt hadde Aktivitetshuset 
registrerte besøk av 56 unike 
brukere.
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Måltider servert og distribuert i 2021

0

50

100

150

200

250
• Diagrammet viser antall bord

serveringer og antall porsjoner 
«takeaway»* som ble distribuert 
i 2021. 

• Det ble servert i alt 1668 porsjoner 
varmmat og det ble levert ut 
1566 porsjoner takeaway i løpet 
av året.

Bordserveringer
Takeaway

*) Aktivitetshuset tilbyr takeaway som en måte å redusere matsvinn. Brukere kan komme og hente det som er til overs på slutten av dagen . 
Tilbudet ble videreutviklet som en covid19 tiltak for brukere som ikke ønsket å oppholde seg i et lokale sammen med andre og som et 
tilbud  ved stor pågang i lokalet. Aktivitetshuset var steng for servering inne grunnet smittevernrestriksjoner i månedene mars, april og mai.
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Servering og take away

0

50

100

150

200
Servering

Take away

Vi har i snitt 
251 besøk  
per måned
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