Rapportering for gjennomført tiltak/prosjekt med tilskuddsmidler fra
Konfliktrådet ved Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging i 2018
NB: Fyll ut ett skjema per tiltak/prosjekt det er mottatt midler til. Eventuelle vedlegg må ikke
overstige 20 Mb totalt.
Rapporten sendes til: post@kriminalitetsforebygging.no

Kryss av for aktuell tilskuddsordning

x

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
(NB - eget rapporteringsskjema for SLT-lønnsmidler)
Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Saksnummer (se tilsagnsbrev): 2018/1332

Om søker og mottatt tilskudd
1.

Mottakers navn
Navn på kommune/organisasjon/mottaker av tilskuddet:
Krisesenteret i Moss IKS

2.

Organisasjonsnummer
Gjelder ikke kommuner.
99 28 36 229

3.

Navn på tiltaket/prosjektet
Videreføring undervisning i skolene - runde 2

4.

Tilskuddsbeløp mottatt i 2018
Kr. 150.000,-

5.

Overførte midler fra 2018 til 2019
Kr. 0
Begrunnelse:
Prosjektstart, dato
15.02.18
Forventet prosjekt slutt, dato
31.12.18

6.
7.

8.

9.

Ansvarlig for prosjektet
Tittel, navn og e-post
Prosjektleder Maria Baardsen maria.baardsen@krisesenteret-moss.no
Kontaktperson for økonomi/regnskap
Tittel, navn, e-post
Daglig leder Grete Mørch grete.morch@krisesenteret-moss.no
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Om tiltaket / prosjektet
10.

Målsetting
Hva var planlagt mål med tiltaket/prosjektet?
Ble målsetting endret underveis og hva kom det i så fall av?
Avdekke og håndtere vold i nære relasjoner for barn og unge slik at de får et liv uten vold.
Systematisk undervisning i skolene. Styrke samarbeidet mellom krisesenter, helsestasjon,
skoler, politi og barnevern.
Opplæring av ansatte og helsesøster i forkant av undervisningen.

11.

Målgruppe
Hvem var planlagt målgruppe for tiltaket/prosjektet? Beskriv eventuelle endringer.
Elever i 5. trinn, 8.trinn og 2. vgs, samt ansatte ved skolene og helsesøstrene.

12.

Deltakelse
Antall deltakere og sammensetning av deltakerne.
37 skoler med ansatte, ledelse og elever, samt helsesøstre ved fire helsestasjoner (Moss,
Rygge, Råde og Våler). Tre ansatte ved krisesenteret har delt på gjennomføring,
barnevernspedagoger i 5. trinn, politiutdannet i 8. trinn og 2. vgs.

13.

Innhold
Beskriv innholdet i tiltaket/prosjektet/program, hvordan det ble gjennomført og hvilke
resultater dere har oppnådd.
Legg ved materiale /produkt eller skriv lenke til det som er utarbeidet.
Prinsipp: Samkjøringsmøter med helsesøstrene i forkant, informasjonsmøter med lærerne
og oppfølging av saker i etterkant. 5. trinn, 8. trinn og 2. vgs.
Prosjektet har bestått av følgende deler:
1) Lederforankring
 Møte med kommunalsjefer fire kommuner
 Info til virksomhetsledere i avd. møter
2) Kompetanse til samarbeidspartnere
 Koordinering helsesøstrene
 Opplæring politiet (operasjonssentralen, nærpolitiet)
3) Planlegging
 Utvikling og samkjøring av nytt undervisningsopplegg
 Helsesøster «booker» tid med skolene
4) Gjennomføring av undervisning
 Informasjon om opplegget til lærerne i forkant av undervisningen
 Undervisning i klassene med lærer og helsesøster tilstede
 Oppfølging i etterkant både umiddelbart etter undervisningen og i tiden etterpå
 Henvisning til annet hjelpeapparat
Se vedlagte logg over gjennomført undervisning og møter med helsesøstrene.
Resultater:
Antall elever nådd så langt: 1290
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Ant bekymringsmeldinger til politi/barnevern (oktober 2018 til desember 2018): 15
meldinger, 12 til barnevern og 3 til politi. Besøkt overgrepsmottaket 2 ganger med elever,
etter samtale og avdekking.
Ant samtaler i etterkant av undervisningen: Fra september 2018 til desember 2018 hadde vi
25 oppfølgingssamtaler i etterkant av undervisning på skolene.
Møte med kommuneledelse og rektorer: 5 møter
Koordineringsmøter med helsesøstrene: 3 møter
14.

Tidsrom
I hvilket tidsrom ble tiltaket/prosjektet gjennomført?
15.02.18-31.12.18

Vurderinger og tilbakemeldinger fra målgruppe / deltakere
15.

Deltakeres vurderinger
Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra målgruppen/deltakere?
Tilbakemeldingene fra skolene og helsesøstrene har vært utelukkende positive. Har også
hatt elever som har kommet i etterkant av undervisning og gitt gode tilbakemeldinger.
På en skole hadde ordet spredt seg om at 8.trinn hadde fått undervisning om vold og
overgrep, og elevrådet gikk sammen til rektor med ønske om at resten av ungdomstrinnene
fikk samme undervisning.
Noen av skolene har også kontaktet oss på eget initiativ for å booke oss, selv før vi har
avklart rammene for neste skoleår med helsesøstrene.

16.

Hvordan har dette blitt innhentet?
Dersom dere ikke har innhentet tilbakemelding fra målgruppe/deltakere, forklar hvorfor.
Tilstedeværelse og kontakt med skolene i etterkant for evaluering og oppfølging.

17.

Eksempler
Nevn konkrete eksempler på at tiltaket har vært nyttig for deltakerne?
Tilbakemelding fra en helsesøster (febr. 2019):
«Som helsesykepleier har jeg sett nytten av et samarbeid med Krisesenteret og deres arbeid
mot Vold i nære relasjoner. Samarbeidet har resultert i flere barnevernsmeldinger, tettere
kontakt med elevene, samt viktigheten av å øke kunnskapsnivået til elevene om denne
problematikken. I tillegg er krisesenteret en sparringspartner ved drøfting av både navngitte
elever/familier, samt anonyme kasus. Ved å ha Krisesenteret som en samarbeidende instans,
økes kontakten og samarbeidet mellom instanser, noe som er viktig da vi har felles mål:
barnets beste. Ofte ser jeg at man blir sittende å jobbe med mye av det samme på hver sin
kant, dette samarbeidet legger til rette for kontakt mellom instanser. Med krisesenterets
spisskompetanse og erfaring, blir det en tyngde i det som formidles til elevene.
Gjennom min erfaring har jeg fått flere gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere som
har vært aktivt med i samarbeidet. Elevene opplever det som trygt å komme å prate om et
tema de ser de voksne tåler, samt at lærere opplever det som godt å få inn ekstern
ekspertise som både kan være forebyggende og avdekkende. Lærere har i etterkant av
undervisningen kommet og sagt at man nå har en større forståelse av eleven(s) atferd da
alvorlige familieforhold har kommet frem.»
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Tilbakemelding fra SLT-koordinator i Moss 29.01.2019:
Vil gi dere en positiv tilbakemelding fra dagens møte i SLT-nettverket:
Skolehelsetjenesten trakk frem Krisesenterets systematiske arbeid med tiltakskort som
positivt for skolene. De rapporterer at skolene bruker tiltakskort om mistanke om vold
jevnlig. Når vi skal lage tiltakskort for bekymring om rus, ønsker SLT-nettverket å bruke
tiltakskort mot vold som inspirasjon. Tenker det er viktig å gi hyggelige tilbakemeldinger
videre til de det gjelder.

Tilskuddsmottakers vurdering / evaluering
18.

Måloppnåelse
Beskriv på hvilken måte dere har nådd målsettingen.
På en skala fra 1-10, der 10 er best, hvor fornøyd er dere med måloppnåelse? Gi en kort
begrunnelse.
Svært mange elever har fått undervisning om vold i nære relasjoner, og mange har ønsket
snakket om dette i etterkant. Overgrep er avdekket og målet med at flere barn og unge skal
få hjelp til å slippe å leve med vold, er nådd. Det er fortsatt store mørketall, og viktigheten
av prosjektet er stor.
Ansatte ved skolene og helsesøstrene har fått økt kompetanse i å avdekke og håndtere
mistanke om vold i nære relasjoner. Krisesenteret har gitt støtte i konkrete saker. Det er et
stort ønske fra både skolene og skolehelsetjenesten at prosjektet fortsetter, da de ser en
virking av å ha eksterne foredragsholdere til dette, som har kompetanse på feltet.

19.

20.

21.

22.

Fornøydhet
Hva er dere mest fornøyd med å ha fått til?
Hvordan vurderer dere kvaliteten på tiltaket/prosjektet totalt sett?
Godt samarbeid mellom skolene og skolehelsetjenesten, samt åpenhet i klassene rundt
temaet vold og overgrep.
Etter tilbakemelding fra helsesøstre og elever har prosjektet utviklet seg underveis, etter
behov og tilrettelegging i klassene.
Utfordringer, nye problemstillinger
Hva slags utfordringer har dere støtt på? Hva kunne dere gjort annerledes?
I starten ble det mye arbeid med booking av skolene. Helsesøstrene fikk deretter ansvaret
for å booke tid med skolene. Dette har fungert veldig bra.
Regional/nasjonal interesse
I hvilken grad er tiltaket av regional/nasjonal interesse? Gi en kort begrunnelse for hvorfor,
og hvordan tiltaket/prosjektet kan spres.
Mange krisesentre driver undervisning i skolene, men har inntrykk at flere gjennomførerer
undervisningen kun med krisesenteransatte. Vi vurderer det som positivt med et tett
samarbeid med helsesøstrene, slik at «teamet» er krisesenter, helsestasjon og skole, som
bidrar til kompetanseheving hos helsesøstrene og skoleansatte, som møter elevene hver
dag.
Eventuelle andre kommentarer
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23.

Antall vedlegg og navn på vedlegg (Vedleggene må ikke overstige 20 Mb totalt.)
Vedlegg 1 Regnskap med bilag
1. Lønnsmidler
2. Reiseregninger
3. Faktura brosjyre
Vedlegg 2 Gjennomføringsplan for 1. og 2. halvår 2018
Vedlegg 2 Brev til foreldre, elever og lærere
Vedlegg 3 Powerpoint av presentasjonene i hhv 5. trinn, 8 trinn og 2 vgs
Vedlegg 4 Tiltakskort ved mistanke om vold mot barn.

Regnskap
Finansiering av prosjektet
Skriv beløpet. Dersom du har
mottatt tilskudd fra andre enn
oss, skriv fra hvem og beløp.

Utgifter
Skriv hvilke utgifter dere har
hatt i forbindelse med
tiltaket/prosjektet dere har
fått midler til.

Fra Kfk – mottatt 2018

Kr. 150 000

Overført tilskuddsmidler fra 20172018
Egenfinansiering

Kr. 0

Eventuelle tilskudd fra andre (skriv
fra hvem)
Sum inntekter

Kr.

Lønnsmidler
Aktiviteter
Foredragsholdere
Lokaler / husleie
Reiseutgifter
Andre utgifter
Brosjyre til utdeling
Sum utgifter

Kr. 217 000
Kr.
Kr.
Kr.
Kr. 12 000

Kr. 88 000

Kr. 238 000

Kr. 9 000
Kr. 238 000

Tidsbruk
Hvor lang tid (antall timer) vil dere anslå at dere har brukt på hele denne søknadsprosessen totalt
sett? (Utforming av søknad, rapportering og regnskap). Hva kan vi eventuelt gjøre for å
effektivisere denne prosessen?

Legg ved oversiktlig og detaljert regnskap i eget dokument fra kommunen / virksomhetens
budsjettansvarlig. For tilskudd fra og med kr. 200 000 kreves årsregnskap attestert av revisor.
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Undertegnede bekrefter at tilskuddsmidlene er benyttet i tråd med regelverket og tilsagnsbrev.
Regnskap er vedlagt sammen med nødvendige dokumenter i denne e-posten.

Antall vedlegg: 4
Dato: 15.02.2019

Daglig leder Grete Mørch
Grete.morch@krisesenteret-moss.no

Rapporteringsskjema sendes post@kriminalitetsforebygging.no.

Skriv i emnefeltet på e-posten hvilken tilskuddsordning du rapporterer på.
I kopifeltet settes ansvarlig leder og regnskapsansvarlig.
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