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Tjenesteinfo bydel Søndre Nordstrand er laget for å gi en samlet 
oversikt over tilbud og tiltak som finnes for deg som er barn, 
ungdom eller forelder i bydelen. Oversikten vil også være nyttig 
for deg som jobber med barn, unge, familier eller med voksne  
som er foreldre til barn.

Hensikten med å lage en slik oversikt er at det skal bli enklere for deg 
som bor i bydelen, deg som jobber her og våre samarbeidspartnere, 
å finne fram blant alle våre tilbud. Oversikten er delt inn etter alder 
og den beskriver hvor man kan henvende seg for mer informasjon, 
eller hvordan man søker på tiltaket.   
Tjenester fra flere instanser vil inkluderes fortløpende.  
Om du savner beskrivelse av bestemte tiltak, meld det gjerne inn. 

Innledning
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Del 1
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Hvem kan jeg spørre?
Del 1: Trenger du å snakke med noen i bydelen som kan svare på 
noe du lurer på, eller fortelle deg hvem du bør snakke med?

INFO, TELEFON OG HJEMMESIDE/EPOST

Bydel Søndre Nordstrand Tlf: 21 80 21 80   Oslo kommunes sentralbord

Søknadskontoret, bydel Søndre Nordstrand Tlf: 21 80 21 80   E-post: soknadsavdelingen@bsn.oslo.kommune.no

Familiesenteret Tlf: 90 22 24 40

Søndre Nordstrand barneverntjeneste Tlf: 21 80 21 80

Koordinerende enhet (Individuell plan og koordinator) Tlf: 91 36 66 85

Rask psykisk helsehjelp  Tlf: 91 85 78 37   E-post: rph@bsn.oslo.kommune.no

NAV Tlf: 55 55 33 33 

4

Start  Innledning      Del 1    Del 2a    Del 2b    Del 2c     Del 3a     Del 3b        BTI  

mailto:soknadsavdelingen%40bsn.oslo.kommune.no?subject=
http://rph@bsn.oslo.kommune.no


Trenger du hjelp med en gang?
Del 1: Står du midt oppi en vanskelig situasjon, og trenger hjelp med en gang? 

INFO, TELEFON OG HJEMMESIDE/EPOST

Barnevernvakten Tlf: 22 70 55 80 / 22 70 55 81 
Mobil: 92 83 83 28 / 48 01 68 32
E-post: postmottak.bvv@bfe.oslo.kommune.no

Døgnåpne vakttjenester i Oslo kommune www.oslo.kommune.no/dognapne-vakttjenester/

Oslo legevakt/ psykiatrisk legevakt Tlf: 116 117

Klinikk psykisk helse og avhengighet, 
Oslo universitetssykehus: Akuttenhet DPS (voksne) 
BUP (barn og ungdom) 

DPS Tlf: 99 21 65 29  
BUP Tlf: 23 02 30 00

Alarmtelefon for barn og unge Tlf: 116 111
www.116111.no

Mobbing – hjelpetelefon Tlf: 38 02 02 73   E-post: post@snakkommobbing.no  www.snakkommobbing.no

Voksne for barn – bekymringstelefon Tlf: 81 00 39 40

Oslo krisesenter - døgnåpen telefon Tlf: 22 48 03 80

5

Start  Innledning      Del 1    Del 2a    Del 2b    Del 2c     Del 3a     Del 3b        BTI  

mailto:postmottak.bvv%40bfe.oslo.kommune.no?subject=
http://www.oslo.kommune.no/dognapne-vakttjenester/
http://www.116111.no
mailto:post%40snakkommobbing.no?subject=
http://www.snakkommobbing.no


Del 2: Tilbud og tiltak
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT/TLF. NR.
Jordmor Oppfølging av gravide 

i svangerskapet.
Alle gravide bosatt 
i bydelen.

Søndre Nordstrand helsestasjon 
på «Tunet», Holmliasenter vei 9.
Mandag–fredag kl. 08.00–15.00.

Tlf: 23 49 64 20
E-post: 
helsestasjon@bsn.oslo.kommune.no

Helsestasjonen Oppfølging av barn og deres familier. Barn 0-5 år. Søndre Nordstrand helsestasjon 
på «Tunet», Holmliasenter vei 9.
Mandag–fredag kl. 08.00–15.00.

Tlf: 23 49 64 20
E-post: 
helsestasjon@bsn.oslo.kommune.no

Åpen helsestasjon Du kan treffe en helsesøster og veie og 
måle barnet ditt, uten timeavtale.

Barn 0-5 år. Søndre Nordstrand helsestasjon 
på «Tunet», Holmliasenter vei 9.
Fredag 12.30–14.00.

Tlf: 23 49 64 20
E-post: 
helsestasjon@bsn.oslo.kommune.no

Trillegrupper Sosialt møtepunkt i ditt nabolag. Småbarnsforeldre I ditt nabolag! Kontakt: Søndre 
Nordstrand helsestasjon på
«Tunet», Holmliasenter vei 9.
Mandag–fredag kl. 08.00–15.00.

Tlf: 23 49 64 20
E-post: 
helsestasjon@bsn.oslo.kommune.no

Språkstøtte fra 
Pedagogisk fagsenter

Pedagogisk fagsenter tilbyr hjelp til barn i 
barnehage som særlig trenger 
å bedre de norskspråklige ferdighetene.

Barnehagene søker om ekstra 
språkstøtte. For hvert barne-
hageår til barnegrupper som 
har behov for dette.

Pedagogisk fagsenter har ansatt 
språkpedagoger som utfører denne 
tjenesten i barnehagene.

Ta kontakt med din barnehage.
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT
Avdeling Furukvisten 
i Kantarellen 
barnehage.

Barnehageavdeling for barn med store og 
sammensatte behov.

Barn med store pleie- 
og omsorgsbehov.

Kantarellen barnehage, 
avdeling Furukvisten.

Tlf: 23 49 72 00
E-post:  
kantarellen@bsn.oslo.kommune.no

Åpen barnehage Gratis barnehagetilbud til barn uten barne-
hageplass, og deres foreldre. 

Barn i alderen 0-6 år, som 
ikke går i barnehage, 
sammen med foreldrene.

Fjeldlund barnehage:
Mandag og tirsdag, kl. 09-13.
Slime Gård barnehage:
Torsdag og fredag, kl.09-13.

Tlf:  23 49 62 90
E-post:
fjellund@bsn.oslo.kommune.no

Foreldreveiledning 
og rådgivning.

Foreldreveiledning til barne- og ungdoms-
foreldre. Tilbudene gis både 
individuelt og i gruppe.Ta kontakt 
så finner vi ut hva som passer 
best for deg!

For deg/dere som opplever 
utfordringer med å være 
forelder/ familie eller 
utfordringer med egne forel-
dre.

Familiesenteret finner du på 
«Tunet», Holmlia senter vei 9. 
Åpent 08.00-15.30 alle hverdager, 
kurs og grupper holdes også på 
kveldstid.

Tlf: 90 22 24 40

Fysioterapi Fysioterapeutene tilbyr motorisk vurdering, 
trening, behandling 
og veiledning til alle barn/ unge 
og ansatte som er i kontakt med disse.

Barn og unge. 
0-18 år.

I bydelens lokaler på «Tunet», 
Holmlia senter vei 9, eller på 
et av bydelens fysioterapiinstitutter, 
hjemme hos deg, i barnehagen eller 
på skolen.

Tlf: 90 04 09 85

Ergoterapi Vurdering, trening, tilpasning og tilrette-
legging av aktivitet og fysiske omgivelser. 
Dette inkluderer formidling av hjelpemidler. 

Barn, unge og voksne med 
funksjonsnedsettelser.

I bydelens lokaler på «Tunet», 
Holmlia senter vei 9. Ergoterapi 
kan også gis hjemme hos deg, 
i barnehagen eller på skolen.

Tlf:  23 49 61 49
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT
Bassenggruppe Bassengtrening i grupper, fordelt 

etter alder og funksjon.Gruppen 
ledes av fysioterapeut, og barnet 
må ha med seg en ledsager.

Barn i alderen 3-12 år, 
med bevegelsesvansker.
Barn som ikke kan gjøre 
seg nytte av vanlig 
svømmeopplæring.

I terapibassenget (34 grader) 
på Kantarellen bo-
og rehabiliteringssenter.

1 gang/uke, med unntak 
av skoleferiene.

Skriftlig henvendelse: 
Fysioterapitjenesten
Postboks 180, Holmlia
1203 Oslo

Motoriske grupper Motorisk trening gjennom lek i grupper, for-
delt etter alder og funksjon. Gruppen ledes 
av fysioterapeut, og barnet må 
ha med seg en ledsager.

Barn i alderen 3-8 år, 
med forsinket motorisk 
utvikling/ bevegelsesvansker.

1 gang/uke 
«Tunet», Holmliasenter vei 9.

Tlf: 90 04 09 85

ATV- «4-hjuling» Barna lærer å kjøre en 4-hjuling. 
Gruppen ledes av aktivitetsleder
med lisens.

Bevegelseshemmede 
barn og unge, fra 5 år.

Oslo-ungdommens motor-
senter, Hvervenbukta.

Tlf: 22 61 94 44
E-post:  
motorsenteret@bsn.oslo.kommune.no
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT/TLF. NR.
Skolehelsetjeneste Helsesøster og andre helsetjenester 

på din skole.
Alle skoleelever. Helsesøster har kontor 

på din skole.

Mestringsgrupper En samtalegruppe der barn får 
møte andre barn i samme situasjon.
Les mer

Barn fra 9-12 år som har forel-
dre med psykisk
sykdom og/ eller som 
ruser seg.

På Broa aktivitetshus.
Onsdag: 15.00-17.00 
Hver gruppe møtes i 8-10 uker. 

Tlf: 95 04 51 87 /  97 79 25 95

Motoriske grupper Motorisk trening gjennom lek i grupper, 
fordelt etter alder og funksjon.
Gruppen ledes av fysioterapeut, 
og barnet må ha med seg en ledsager.

Barn i alderen 3-8 år,
med forsinket motorisk 
utvikling/ bevegelsesvansker.

1 gang/uke 
«Tunet», Holmliasenter vei 9.

Tlf: 90 04 09 85

Klatregruppe Tilrettelagt klatring med instruktør. Barn og unge (0-18) med 
funksjonsnedsettelser.

Barne- og ungdomssenteret 
på Holmlia BUSH.
Lørdag 10.00-12.00

Tlf: 90 04 09 85

SMAK Aktivitetsgruppe for barn
og foreldreveiledning.

Inaktive/overvektige barn 
og deres foreldre.

Er du interessert? Ta kontakt! Frisklivssentralen:
Tlf: 91 72 61 03
E-post: 
frisklivssentralen@bsn.oslo.kommune.no

Foreldreveiledning 
og rådgivning.

Foreldreveiledning, par- og familie-
samtaler, samtaletilbud for barn 
og unge. Tilbudene gis både individuelt 
og i gruppe.Ta kontakt så finner vi ut hva 
som passer best for deg!

For deg/dere som opplever ut-
fordringer med å være forelder/ 
familie eller 
utfordringer med egne 
foreldre.

Familiesenteret finner du på 
«Tunet», Holmlia senter vei 9.
Åpent 08.00-15.30 alle hver-
dager, kurs og grupper holdes også 
på kveldstid.

Tlf: 90 22 24 40

Oversikt over ulike tiltak og tilbud fra 6-12 år:
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT/TLF. NR.
Skolehelsetjeneste Helsesøster og andre helsetjenester på din skole. Alle skolens elever og 

deres foresatte.
Helsesøster har kontor 
på din skole.

Se skolens hjemmeside for 
kontaktinfo

HFU - Helsestasjon 
for ungdom

Gratis informasjon og veiledning: seksuell helse, pu-
bertet, rus og psykisk helse. Trenger ikke 
henvisning.

Ungdom fra 12-24 år 
som bor eller oppholder 
seg i bydelen.

«Tunet», Holmlia senter vei 9. 
Onsdager 15.30-18.00.

Tlf: 46 84 43 27
E-post:  
helsestasjon@bsn.oslo.kommune.no

Frivillig rustesting Frivillig testing og oppfølging gjennom samtaler, 
undervisning og samarbeidsmøter.

Ungdom som ønsker 
hjelp på grunn av rus.

Helsestasjon for ungdom på 
«Tunet», Holmlia senter vei 9. 
Onsdager 15.30-18.00.

Tlf: 46 84 43 27

Foreldreveiledning 
og rådgivning.

Foreldreveiledning til barne - og ungdomsforeldre. 
Tilbudene gis både individuelt og i gruppe. Ta 
kontakt så finner vi ut hva som passer best for deg!

For deg/dere som op-
plever utfordringer med 
å være forelder/ familie 
ellerutfordringer med 
egne foreldre.

Familiesenteret finner du på 
«Tunet», Holmlia senter vei 9. 
Åpent 08.00-15.30 alle hver-
dager, kurs og grupper holdes 
også på kveldstid.

Tlf: 90 22 24 40

Barnevernets 
miljøarbeidere

Oppsøkende miljøarbeidere som gir informasjon, råd og 
veiledning til barn/unge, foreldre og samarbeidspartne-
re.

Ungdom 12-18 år. I lokalmiljøet/ bydelen. Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste
Tlf: 21 80 21 80

Bydelsverter Bydelsverter er unge voksne som har vokst opp 
i bydelen og bryr seg om sitt lokalmiljø. Bydels-
vertene observerer og lytter til lokalmiljøet, samt gir 
veiledning, hjelp og omsorg. Hensikten er å bidra til et 
godt miljø og trygge omgivelser.

For hele befolkningen. I lokalmiljøet/ bydelen. Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste
Tlf: 21 80 21 80

Dropout Oppfølging av ungdom som står i fare for, eller har 
droppet ut av skole.

Ungdom 15-20 år. Søndre Nordstrand barne-
verntjeneste/ oppfølgingstjenesten

Rask psykisk 
helsehjelp

Selvhjelpskurs og korttidsbehandling ved lettere former 
for angst og depresjon. Spesielt for deg som står i fare 
for å falle ut av arbeid/studier, eller akkurat har blitt 
sykmeldt. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke hen-
visning.

Ungdom og voksne som 
er 16 år og eldre.

Oslo Syd Lokalmedisinsk 
senter, Ravnåsveien 1 
(i samme bygg som NAV) Tele-
fontid: 12:30-13:30 
fra tirsdag til fredag

Tlf: 91 85 78 37
E-post: rph@bsn.oslo.kommune.no
Les mer: www.oslo.kommune.no/helse-
og-omsorg/psykisk-helse/..

Tilbud og tiltak for barn 13-18 år
Del 2a
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT/TLF. NR.
Lerdal fritidsklubb 
«Låven» 

Et rusfritt, sosialt samlingssted for barn 
og unge i bydel Søndre Nordstrand, hvor 
de kan møte venner, slappe 
av og drive med en rekke ulike 
aktiviteter ledet av trygge og kvalifiserte 
voksenpersoner.

Juniorklubben,
5.-8. klasse

På «Låven» 
Nedre Prinsdalsvei 55
Tirsdag:   13.30-16.30
Torsdag:  13.30-16.30

Tlf: 90 23 96 22

Ungdomsklubben,
8. klasse-18 år

Onsdag: 18.00-22.00
Fredag:   17:30 - 20:00

Mortensrud 
aktivitetshus

Et rusfritt, sosialt samlingssted for barn
og unge i bydel Søndre Nordstrand,
hvor de kan møte venner, slappe
av og drive med en rekke ulike
aktiviteter ledet av trygge og kvalifiserte 
voksenpersoner.

Lofsrudveien 14, 1283 OSLO
Mandag-torsdag 
kl. 13:00-16:00.

Tlf: 40 47 35 73

Jenter Annenhver tirsdag 
kl. 17.00-21.00

Juniorklubb
5. klasse – 7. klasse

Torsdag: 17.15-20.30

Ungdomsklubb
8. klasse-18 år

Mandag: 17.00-21.30
Fredag: 19.00-23.00 

Mortensrud Røde 
Kors Ressurssenter

Et fritidstilbud med mange ulike 
aktiviteter:Møteplassen, leksehjelp, jente-
gruppe og gatemegling.

13- 25 år Gamle Mortensrud gård, 
Helga Vaneks vei 2b.
Åpningstidene varierer 
med aktivitetene.

Tlf: 23 19 14 10 / 90 95 72 08
E-post: mrkr@redcross.no

Tilbud og tiltak for barn/ungdom 5.klasse-18 (25) år
Del 2a: Fritidsklubber. Rusfrie aktivitetstilbud. Aktivitetene er aldersinndelt.
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT/TLF. NR.
Motorsenteret 
Hvervenbukta 

Et fritidstilbud for motorinteresserte:
Trial, ATV, verksted, kafe m.m.

Barn og unge fra hele Oslo fra 
10-25 år.

Ljansbrukveien 33, 1250 OSLO

Mandag og fredag:  
9:00-15:00
Tirsdag/ onsdag/ torsdag: 
9:00-21:00

Tlf: 22 61 19 44
E-post:  
motorsenteret@bsn.oslo.
kommune.no

Søndre Aas gård Et fritidstilbud med mange ulike kurs og 
aktiviteter, knyttet til gårdsdrift.  Krever 
medlemsskap (100.- pr./år), 
og hest.

Fra 9 år Søndre Aas gård 
Rosenholmveien 11
1252 Oslo

Gården er åpen hver dag hele året 
rundt, for medlemmer. 
For andre besøkende:
Hverdager 8.00-20.00 
Lørdag og søndag 8.00-16.00 
Helligdager Stengt

Tlf: 22 61 28 51 
E-post: 
kontakt@sondreaas.no

Barne- og ungdoms-
senteret på Holmlia 
– BUSH

Et fritidstilbud med mange aktiviteter;
leksehjelp, lyd og bilde, ballspill,
klatring m.m.
Krever medlemsskap.

Barn og ungdom Dyretråkket 30, 1251 Oslo.
Mandag-fredag: 13.00-16.00

Juniorklubben: 
Torsdag 17.00-20.00

Ungdomsklubben: 
Fredag 19.00 -23.00

Klatrehallen og musikkstudio 
har egne åpningstider.

Tlf: 22 61 09 84
E-post: 
post@bush.no

Sørsiden Forum En rusfri åpen møteplass med
kurstilbud, fritidsklubb og ferietilbud.

Barn og unge i bydelen fra 13 
- 20 år.

Bjørnholt videregående skole
Slimeveien 17, 1275 Oslo.

Tlf: 23 46 36 00

Tilbud og tiltak for barn/ungdom 5.klasse-18 (25) år
Del 2a: Fritidsklubber. Rusfrie aktivitetstilbud. Aktivitetene er aldersinndelt.
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT/TLF. NR.
Støtteressurs 
etter vedtak

En person som gir ekstra oppfølging
av enkeltbarn.

Barn 0-6, med vedtak 
om ekstra støtte.

I kommunale og private barnehag-
er, og i hjemmet hvis barnet ikke 
går i barnehage.

Ta kontakt med din barnehage

Individuell plan Et verktøy som kan gi deg og tjenesteappa-
ratet en oversikt og sikre samarbeidet mel-
lom de helse- og sosialtjenester du mottar 
fra det offentlige. 

For barn, unge og voksne med 
behov for helse- og omsorgs-
tjenester over tid og hvor det  
er behov for koordinering for 
å nå dine mål. 

Koordinerende enhet:
Tlf: 91 36 66 85
E-post: 
liv.marit.strand@bsn.oslo.
kommune.no
Søknadsskjema

Koordinator En person med et ekstra ansvar for 
å koordinere dine helse- og omsorgs-
tjenester gjennom tverrfaglige møter. 
Gjelder selv om du ikke ønsker en IP.

For barn, unge og voksne med 
behov for helse- og omsorgs-
tjenester over tid og hvor det 
er behov for en koordinering 
for å nå dine mål.   

Koordinerende enhet:
Tlf: 91 36 66 85
E-post: 
liv.marit.strand@bsn.oslo.
kommune.no

Søknadsskjema
(Lenke til dokument under)

Avlastning En avlaster overtar pleiefunksjonene som 
du har til vanlig.

Du kan få avlastning hvis du har et 
særlig tyngende omsorgs-
arbeid for familiemedlemmer som 
har en psykisk eller fysisk funks-
jonsnedsettelse.

Etter avtale. Søknadskontoret for 
helse og sosiale tjenester

Tlf: 21 80 21 80
E-post: 
soknadsavdelingen@bsn.oslo.
kommune.no

Tilbud som krever vedtak (man må søke)- for alle aldre
Del 2a
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT/TLF. NR.
Støttekontakt 
etter vedtak

En person som kan bli med på 
aktiviteter i og utenfor hjemmet.

Barn og unge som av ulike 
årsaker har behov for støtte for å 
oppleve en meningsfull fritid og 
sosialt samvær.

Etter avtale. Søknadskontoret for 
helse og sosiale tjenester:
Tlf: 21 80 21 80
E-post: 
soknadsavdelingen@bsn.oslo.
kommune.no

Forebyggende 
barnevern

Gi informasjon, råd og veiledning til barn/
unge, foreldre og samarbeidspartnere.

Barn og unge, foreldre, 
offentlige instanser, skole 
og barnehage.

Kontinuerlig Søndre Nordstrand
barneverntjeneste.

Tlf: 21 80 21 80

Familieråd/ 
nettverksmøter 
etter vedtak fra 
barneverntjenesten

Familieråd er en måte å arbeide på der fam-
ilien og nettverket er med på å finne gode 
løsninger når familien og barn 
i familien har det vanskelig. Målet med fami-
lieråd og nettverksmøte er å komme frem til 
en plan som tar vare på barnet og gir gode 
løsninger for familien.

Barn, ungdom og deres 
familier som er i kontakt 
med barneverntjenesten.

Etter vurdering i samtale 
med familien.

Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste.

Tlf: 21 80 21 80

Sinnemestrings-
samtaler, etter 
vedtak fra barne-
verntjenesten

Et tilbud til deg som har problemer 
med å regulere følelsene. 

Ungdom og foreldre. Etter vurdering i samtale 
med familien.

Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste

Tlf: 21 80 21 80

Tilbud som krever vedtak (man må søke)- for alle aldre
Del 2a
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HVA ER DETTE FOR HVEM HVOR/NÅR KONTAKT/TLF. NR.
Samtaler om rus 
og avhengighet, 
etter vedtak fra 
barneverntjenesten

Samtaler med en som har avhengighet 
som utdanning eller en annen ansatt 
i barneverntjenesten. Målet med
samtalene er å gi deg nye redskaper 
og innsikt for å komme ut av avhengigheten.

Ungdom eller foreldre som sliter 
med rus eller en annen avhen-
gighet.

Etter vurdering i samtale 
med familien.

Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste

Tlf: 21 80 21 80

Foreldreveiledning, 
etter vedtak fra 
barneverntjenesten

Foreldreveiledning. Familier som er i kontakt med 
barneverntjenesten, som 
opplever utfordringer med 
å oppdra barn og med 
å være en familie.

Etter vurdering i samtale 
med familien.

Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste

Tlf: 21 80 21 80

Besøkshjem, 
etter vedtak fra 
barneverntjenesten

En familie som kan gi barn og unge positive op-
plevelser i tillegg til det foreldrene kan gi 
i det daglige. For eksempel en helg i måneden.

Barn og unge som er i kontakt 
med barneverntjenesten.

Etter barnevernfaglig vurdering og i 
samarbeid med familien.

Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste

Tlf: 21 80 21 80

Støttekontakt/støtte-
kontaktgruppe, 
etter vedtak fra 
barneverntjenesten

En person eller en gruppe, som kan følge 
opp barn og unge med diverse aktiviteter 
i tillegg til det foreldrene kan gi i det daglige.
For eksempel en ettermiddag i uka.

Barn og unge som er i kontakt 
med barneverntjenesten.

Etter barnevernfaglig vurdering og i 
samarbeid med familien.

Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste

Tlf: 21 80 21 80

Samtalerekke med 
barn/ungdom, 
etter vedtak fra 
barneverntjenesten.

Jevnlige samtaler om ulike temaer og hjelp 
til å fortelle om hvordan du har det.

Barn og unge som er i kontakt 
med barneverntjenesten.

Etter barnevernfaglig vurdering og i 
samarbeid med familien.

Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste

Tlf: 21 80 21 80

Ung til ung kontakt, 
etter vedtak fra 
barneverntjenesten.

Unge voksne som følger opp ungdom med 
aktiviteter/samtaler i tillegg til det foreldrene kan gi 
i det daglige.

Ungdom som er i kontakt 
med barneverntjenesten.

Etter barnevernfaglig vurdering og i 
samarbeid med familien.

Søndre Nordstrand 
barneverntjeneste

Tlf: 21 80 21 80

Tilbud som krever vedtak (man må søke)- for alle aldre
Del 2a
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Utvalg tilbud fra frivillig sektor   

ROBUST

hvem er vi? ROBUST - Kirkens bymisjon.
Målgrupp(er) Barn og familier i skolealder.

Formål/hensikt Forebyggende tilbud til barn og unge i skolealder og deres familier,  
som strever med konflikter, bekymringer eller problemer av ulik art.

Vedtak Nei.

Hva kan vi tilby? På ROBUST tilbyr vi samtaler med barn og ungdom enkeltvis, med foreldre alene,  
med noen i familien eller hele familien sammen. 

Barn, unge og foreldre kan henvende seg direkte til ROBUST og tilbudet er gratis.  
Det er ikke nødvendig med søknadsskjema eller henvisning. Mange kommer i kontakt  
med ROBUST gjennom andre som har snakket med oss, gjennom internett, en lærer,  
en helsesøster, eller andre.

Kontaktopplysninger ROBUST fellestelefon: 920 32 916
E-post: robust@bymisjon.no

Hjemmeside www.bymisjon.no

Del 2b: I denne delen finner du et utvalg tilbud som finnes i frivillig sektor. 
Beskrivelsene nedenfor er hentet fra nettsider tilknyttet tilbudene, og  
vi anbefaler å besøke nettsiden for mer og oppdatert informasjon.
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HOME-START

hvem er vi? Kirkens bymisjon Oslo.
Målgrupp(er) • Familier i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand, Stovner,Ullern og Sagene,  

  samt familier som har hjelp og oppfølging fra Kirkens Bymisjons barneverntiltak.

• Familier som har kronisk syke barn eller barn med funksjons-nedsettelser.

Formål/hensikt Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram utenfor det offentlige  
hjelpeapparat som tilbyr hjelp og støtte til familier med små barn. Organisasjonen  
Home-Start, som oppstod i England, har i dag avdelinger i mange land.  
Tiltaket er et supplement til hjelpen fra det offentlige.

Vedtak Nei.

Hva kan vi tilby? Mange familier opplever at de har et lite sosialt nettverk. Folk flytter oftere og  
mange barn vokser opp med bare en av foreldrene. Småbarnsfasen er en krevende  
periode for de fleste. I en slik situasjon kan en familiekontakt tilby støtte, 
veiledning og praktisk hjelp.

Kontaktopplysninger www.bymisjon.no/Virksomheter/Home-Start-Familiekontakten---FORUS/Kontakt-oss

Hjemmeside www.bymisjon.no

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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GATEJURISTEN

hvem er vi? Kirkens bymisjon Oslo.
Målgrupp(er) Gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer.

Formål/hensikt Vi gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer. 
Vedtak Nei.

Hva kan vi tilby? Alle har grunnleggende rettigheter, men det er stor forskjell på å ha rett og å få rett.  
Gatejuristen bistår dem som ikke selv er i stand til å hevde sin rett.

Kontaktopplysninger

Hjemmeside www.gatejuristen.no

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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BARNAS JURIST

hvem er vi? Kirkens bymisjon Oslo.
Målgrupp(er) Barn/unge under 25 år.

Formål/hensikt Vi gir gratis rettshjelp til folk under 25 år.  
Vårt mål er å bidra til at flere barn og unge får sine grunnleggende rettigheter oppfylt.

Vedtak Nei.

Hva kan vi tilby? Barn og ungdom har mange rettigheter, men det er ikke alltid lett å bli tatt  
på alvor av de voksne. Er det noe i livet ditt som er vanskelig og som du  
lurer på om handler om en rettighet? Da kan du ta kontakt med oss, 
så finner vi sammen ut om vi kan hjelpe deg. Hvis vi ikke kan hjelpe deg  
kjenner vi til mange andre som kan hjelpe.

Kontaktopplysninger www.barnasjurist.no/her-finner-du-oss

Hjemmeside www.barnasjurist.no

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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OSLO FUNKISPARK TRYVANN

hvem er vi? Oslo funkispark Tryvann
Målgrupp(er) Personer med nedsatt funksjonsevne.

Formål/hensikt Oslo Funkispark er en møteplass i Oslo Vinterpark,  
for personer med nedsatt funksjonsevne .

Vedtak Nei

Hva kan vi tilby? Under vintersesongen, med oppstart i januar er det GRATIS  
introduksjon og lån av utstyr hver tirsdag fra kl.18.00-20.00!  
Du kan prøve snowboard, alpinutstyr eller langrenn, enten du er 
stående eller sittende, ønsker å kjøre selv eller med ledsager.

Kontaktopplysninger

Hjemmeside www.oslovinterpark.no/funkis

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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SK VIDAR - FUNKIS

hvem er vi? Sportsklubben Vidar, gruppe Funkis.
Målgrupp(er) Personer med nedsatt funksjonsevne.

Formål/hensikt Ukentlige fellestreninger på Bislett stadion.
Vedtak Betalt medlemsskap.

Hva kan vi tilby? På vårparten trenes det onsdager fra 19:00 - 20:30,  
med både løp, styrke, og balansetrening.  
Treningene er tilpasset alle nivåer, og på hver trening tilbys  
ledsagerbistand til synshemmede og andre som ønsker ledsager.

Kontaktopplysninger

Hjemmeside www.skvidar.no/SK-Vidar/Sidemeny/Funkis.html

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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MESTRINGSKURS FOR UNGDOM (DU)

hvem er vi? Kurs utviklet av Rådet for psykisk helse, gjennomføres av ulike tjenester i Oslo.
Målgrupp(er) Unge 14-20 år.

Formål/hensikt Kurs i belastningsmestring for unge. Mange unge kjenner seg deprimerte eller triste iblant.  
Når tristheten varer over lang tid, og fører til at du trekker deg tilbake fra de tingene du  
vanligvis liker å gjøre, kan det være en depresjon. Kurs i depresjonsmestring for ungdom  
(DU kurs) er et kurs hvor målet er å forstå hva som skjer når en er deprimert, og å lære  
metoder for å bryte et negativt mønster.

Vedtak Ja – henvisning.

Hva kan vi tilby? Kurset går over 10 uker, 1,5 timer per gang. 
På kurset vil du lære om:
• Situasjoner og tanker som kan gi tristhet og uro
• Tankerydding: Hvilke tanker virker inn på mine følelser?
• Å styre følelsene med handlinger
• Hvordan tankene påvirker kontakten med andre
• Selvoppfatning og forventninger til framtiden

Kontaktopplysninger

Hjemmeside www.psykiskhelse.no/du-kurs#!county=Oslo

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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RØDE KORS - KORS PÅ HALSEN

hvem er vi? Kors på halsen.
Målgrupp(er) 0-18 år.

Formål/hensikt På Kors på halsen kan du prate med eller skrive til voksne som er frivillige i Røde Kors.  
De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Det er helt anonymt og helt gratis.

Vedtak Nei.

Hva kan vi tilby? Målet er at de som kontakter Kors på halsen skal få støtte og føle at de blir sett.  
Og at de som trenger det får hjelp til å forandre en vanskelig situasjon.  
Kors på halsen kan ved behov gi informasjon om rettigheter og muligheter innenfor  
det offentlige hjelpeapparatet.

De voksne som svarer er frivillige i Røde Kors og er anonyme for dem som tar kontakt.  
De har fått opplæring i hvordan man skal lytte til og snakke med barn og unge. 

Åpent mandag - fredag kl. 14.00 - 22.00
Kontaktopplysninger Er du barn kan du ringe mob. 800 33 321, chatte eller skrive mail på www.korspahalsen.no

Hjemmeside www.korspahalsen.no.

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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RØDE KORS - NETTVERK UNG

hvem er vi? Nettverk UNG.
Målgrupp(er) 15-23 år.

Formål/hensikt Hjelpe barn og unge til å holde seg unna kriminalitet.
Vedtak Nei.

Hva kan vi tilby? Nettverk - UNG er en del av SaltO-prosjektet i Oslo kommune og er i dialog med barnevern, NAV,  
politi,fengsel, skole og kommunen for å kunne komme i kontakt med deltakerene på et tidlig tidspunkt.

En-til-en-oppfølging
Aktiviteter på fritiden
Veiledning i forhold til gjeld og privatøkonomi
Ungdom i fengsel -
Et eget prosjekt for de yngste som trenger hjelp ut av kriminalitet

Kontaktopplysninger Tomas Myra.

Hjemmeside www.rodekors.no/oslo

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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RØDE KORS - FERIE FOR ALLE

hvem er vi? Ferie for alle.
Målgrupp(er) Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.

Formål/hensikt Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.
Vedtak Nei.

Hva kan vi tilby? Ferie for alle-oppholdene arrangeres i skoleferiene. De skjer som oftest på Røde Kors-sentrene.  
Ferien blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Familier som får tilbud om Ferie for alle har  
ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid. 
Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.  
Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid. Både barn og voksne er med på  
mange varierte aktiviteter. I tillegg til familieturer arrangerer Røde Kors også noen ferieturer  
for barn og ungdom opp til 18 år.

Kontaktopplysninger www.rodekors.no/contentassets/0bc1bc1e791649ebb4689a1cc1f57ef9/skjema-soknad-rode-kors-ferie-for-alle.docx

Hjemmeside www.rodekors.no

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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RØDE KORS - MENTOR

hvem er vi? MENTOR
Målgrupp(er) 13-19 år.

Formål/hensikt Deltagere får tilbud om en mentor, en veileder, som er tilgjengelig opptil fire timer i uken,  
og kan bistå på veien mot å nå egne mål.

Vedtak Nei

Hva kan vi tilby? Programmet har ett års varighet. Gjennom året møtes mentor og ungdom ukentlig.  
Sammen setter ungdom og mentor en agenda for året basert på ungdommens egne ønsker,  
interesser og behov. Det er gratis for ungdom å delta i programmet
Hvorfor MENTOR?
• Kan bistå deg på veien mot å nå dine mål
• Motiverer og inspirerer
• Åpner dører og viser muligheter
• Lytter til dine ønsker og tanker om fremtiden
• En god samtalepartner og nettverksbygger

Som deltaker, binder man seg til å være med på mentorprogrammet i ett år.  
Når året avsluttes, mottar deltaker diplom og dokumentasjon på hva man har vært igjennom.  
En kontaktperson fra Røde Kors vil også kunne stille som referanse for  
deltaker, noe som kan være nyttig å ha med seg videre i livet.

Kontaktopplysninger E-post: mentor@oslo.redcross.no

Hjemmeside www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oslo/aktiviteter/barn-og-unge/mentor-for-ungdom/

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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BLÅ KORS

Hvem er vi? Blå Kors
Målgruppe(r) 0-100 år (Alle).

Formål/hensikt Forebyggende tiltak i tillegg til behandling og rehabilitering av mennesker og deres familier.  
Vår divisjon for barn, omsorg og frivillighet omfatter arbeid blant alle generasjonene,  
fra de minste barna til de eldre.

Vedtak Nei

Hva kan vi tilby? BARN – FAMILIE
Mange barn vokser opp i hjem der foreldrene sliter med rus og/eller psykiske lidelser.  
Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon.

KOMPASSET
Kompasset tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har  
foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

BLÅ KORS FERIER
Blå Kors Ferier gir verdifulle minner for livet til både barn og voksne!

GATENÆRE TILTAK
Blå Kors tilbyr hjelp og støtte ved krise- og kontaktsentra flere steder i landet.  
Det finnes flere tilbud i regi av lokale Blå Kors-foreninger som ikke er oppført her.  
Se lokalpressen for informasjon.

BOTILBUD, OMSORG OG REHABILITERING
Vi har et mangfold av tilbud til dem som trenger støtte til botilbud og rehabilitering i  
kortere eller lengre perioder.

Les mer på neste side..

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b

28

Start  Innledning      Del 1    Del 2a    Del 2b    Del 2c     Del 3a     Del 3b        BTI  



BLÅ KORS

Hva kan vi tilby? SNAKK OM MOBBING
Halvparten av dem som blir mobbet holder det for seg selv. Chat med oss om mobbing helt anonymt!

STEG FOR STEG
Steg for Steg er et rusfritt aktivitetstilbud i Blå Kors med baser i Oslo, Arendal, Kristiansand og Drammen (våren 2017).  
Aktivitetene spenner fra kulturelle opplevelser til fysisk aktivitet og sosiale sammenkomster

Kontaktopplysninger Se nettside

Hjemmeside www.blakors.no/barn-omsorg-og-frivillighet/

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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SISTERHOOD OF OSLO - JENTEGRUPPE

hvem er vi? Jentegruppe
Målgrupp(er) Sisterhood er til for deg som er jente, bosatt i Oslo området og er mellom 12-22 år. 

Formål/hensikt Fritidstilbud med formål om å styrke selvfølelse , selvtillit og selvbilde, og finne tilhørighet i en trygg gruppe.
Vedtak Nei

Hva kan vi tilby? Sisterhood er til for deg som er jente, bosatt i Oslo området og er mellom 12-22 år. 

Hvordan er det egentlig å være jente i dag?  All presset rundt å være flink på skolen, en flink datter,  
en flink venninne og alltid stille opp for alle, gjør dagens jenter utbrente. Føler du det slik du også?  
Kanskje du bare trenger ditt eget sted hvor du ikke stilles krav til og der du kan være deg selv?

Vi drar på kino, har hjemmespa, lærer selvforsvar, maler, danser, prøver ut nye ting og  
sist men ikke minst drar vi på hyttetur på startet av hver jentegruppe. 

Vi har også kvelder der vi snakker om ulike temaer som opptar deg. 
Kontaktopplysninger Tlf.: 414 44 828

E-post: sisterhood@sisterhood.no

Hjemmeside www.sisterhood.no

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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SISTERHOOD OF OSLO - JENTECOACH

hvem er vi? Jentecoach
Målgrupp(er) Sisterhood er til for deg som er jente, bosatt i Oslo området og er mellom 12-22 år. 

Formål/hensikt Fritidstilbud
Vedtak Nei

Hva kan vi tilby? Coach er engelsk og betyr veileder/mentor. Vanligvis finnes en coach i idrett,  
som motiverer idrettsutøveren til å nå sine mål og bygge opp selvfølelsen.
Din personlige coach er til for å lytte, støtte, motivere og gi deg innspill på utfordringer og gleder.

Jentecoachene jobber på ideell basis fordi de har lyst til å være sammen med deg!

Sisterhood hjelper deg med å finne den riktige coachen for deg!
Kontaktopplysninger Tlf.: 414 44 828

E-post: sisterhood@sisterhood.no

Hjemmeside www.sisterhood.no

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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UNGARENA

hvem er vi? Ung Arena senter på Grønland
Målgrupp(er) Barn og unge mellom 12 og 25 år, som sliter med personlige problemer.

Formål/hensikt UngArena sentrene er der for at alle unge skal ha et sted å gå for å snakke om det som er  
vanskelig eller komme i kontakt med noen som har kompetanse til å hjelpe; det kan være lege,  
sykepleier, psykolog, sosialarbeider, ruskonsulent, studierådgiver eller ungdoms arbeider.

Vedtak Nei. På UngArena kan du være anonym, det er gratis og du kan komme uten henvisning –  
du kan stikke innom, ringe, chatte eller maile for å finne et passende tidspunkt for en prat.

Hva kan vi tilby? Samtale, veiledning, behandling.
Kontaktopplysninger

Hjemmeside www.ungarenaoslo.no
www.ungarena.no

Utvalg tilbud frivillig sektor
Del 2b
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STATENS BARNEHUS

hvem er vi? Konsultasjonsteamet
Målgrupp(er) • Offentlige aktører som politi, barnevern, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker,  

   institusjoner, skolehelsetjeneste, skoler og barnehager med mer
• Barn eller ungdom som selv blir utsatt kan ringe.
• Bekymrede voksne, foreldre, besteforeldre, andre pårørende og naboer etc.

Formål/hensikt Alle som er usikre på eller har mistanke om at barn eller ungdom kan være utsatt for  
vold eller seksuelle overgrep kan ringe oss. Henvendelsene har karakter av drøfting, råd og veiledning.

Vedtak Nei

Hva kan vi tilby? Konsultasjonsteamet tilbyr konsultasjoner når det er bekymring for om barn og unge kan være,  
eller står i fare for å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt.  
Teamet bistår også i saker med barn og unge, som utøver skadelig seksuell atferd.

Kontaktopplysninger www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehus-oslo/raad-og-veiledning

Hjemmeside www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehus-oslo

Utvalg byomfattende tilbud
Del 2C
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NETTSTEDET NULL MOBBING

hvem er vi? Konsultasjonsteamet
Målgrupp(er) Barn, unge og foreldre.

Formål/hensikt Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 
Vedtak Nei

Hva kan vi tilby? Veiledning til hvordan forstå mobbing og hva du kan gjøre .
Kontaktopplysninger

Hjemmeside www.udir.no/nullmobbing

Utvalg byomfattende tilbud
Del 2C
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Del 3: Barnehagene og skolene 
i bydel Søndre Nordstrand

i 
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Barnehagene i bydelen
Del 3A: Dette er en oversikt over barnehagene i bydelen.  
Barnehagene har ulike tilbud. Alt om barnehagene finnes på deres hjemmesider. 
Finn din barnehage her: 

BARNEHAGE TELEFON ATALL BARN
Asperud FUS barnehage 23 49 61 00 54

Bjørnebo barnehage 22 76 38 73 90

Blakkens vei barnehage 23 49 64 00 32

Brennastubben familiebarnehage AS 47 24 53 52 10

Christiania Barnehave Bjørndal 24 04 90 10 54

Elverhøy barnehage 23 42 82 50 54

Eventyrlia FUS barnehage AS 97 05 51 22 69

Fjeldlund barnehage 23 49 62 90 58

Fjeldlund åpen barnehage 23 49 62 90

Hallagerbakken barnehage 23 49 62 30 65

Hallagerstua barnehage SA 22 61 81 82 27

Holmsåsen FUS barnehage AS 22 75 23 10 69

Jettegryta barnehage 84

Kantarellen barnehage 23 49 72 00 52

Lerdal barnehage 23 49 62 50 67
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BARNEHAGE TELEFON ATALL BARN
Lia barnehage 23 49 63 00 72

Lofsrud barnehage 23 49 62 80 65

Læringsverkstedet Hauketo barnehage 66

Læringsverkstedet Mortensrud barnehage 68

Nordre Ås barnehage 23 49 62 62 66

Nordskrenten barnehage 23 49 63 42 66

Norlandia Bjørnåsen barnehage 45 95 34 30 60

Nyjordet barnehage 23 49 61 80 54

Preståsen Kanvas-barnehage 40 63 02 49 58

Prinsdalsbråten barnehage 23 42 82 60 54

Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage
(profil: Frilufts-/naturbarnehage)

40 63 50 74 66

Slime gård barnehage 23 49 64 50 85

Slime gård åpen barnehage 23 49 64 50

Sloreåsen barnehage 23 49 62 70 56

SN familiebarnehager (avdeling 1) 46 78 18 69 4

Barnehagene i bydelen
Del 3A: Dette er en oversikt over barnehagene i bydelen.  
Barnehagene har ulike tilbud. Alt om barnehagene finnes på deres hjemmesider. 
Finn din barnehage her: 
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BARNEHAGE TELEFON ATALL BARN
SN familiebarnehager (avdeling 2) 46 78 18 69 4

Solbakken barnehage SA 22 61 07 80 64

Steinbråten naturbarnehage 23 49 62 00 110

Søndre Dal Gård barnehage AS 22 76 49 50 50

Taranrød barnehage 23 49 64 40 63

Trollskogen barnehage Bjørndal 23 19 19 60 66

Vestskrenten Idrettsbarnehage AS
(profil:  Idrettsbarnehage)

95 86 90 08 68

Åsbråten barnehage 23 49 61 90 72

Åstun barnehage 23 49 63 30 56

Barnehagene i bydelen
Del 3A: Dette er en oversikt over barnehagene i bydelen.  
Barnehagene har ulike tilbud. Alt om barnehagene finnes på deres hjemmesider. 
Finn din barnehage her: 
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Skolene i bydelen
Del 3B: Skolene er ikke organisert etter bydeler. Dette er en oversikt over skolene  
som ligger geografisk innenfor bydelsgrensene. Skolene har ulike tilbud til elevene.  
Alt om skolene finnes på deres hjemmesider.

SKOLE NETTSIDE
Bjørndal skole bjorndal.osloskolen.no

Bjørnholt skole bjornholt.osloskolen.no

Bjørnholt videregående skole bjornholt.vgs.no

Hallagerbakken skole hallagerbakken.osloskolen.no

Hauketo skole hauketo.osloskolen.no

Holmlia skole holmlia.osloskolen.no

Klemetsrud skole klemetsrud.osloskolen.no

Lofsrud skole lofsrud.osloskolen.no

Lusetjern skole lusetjern.osloskolen.no

Mortensrud skole mortensrud.osloskolen.no

Prinsdal skole prinsdal.osloskolen.no

Rosenholm skole rosenholm.osloskolen.no

Seterbråten skole seterbraten.osloskolen.no

Stenbråten skole stenbraten.osloskolen.no

Toppåsen skole toppasen.osloskolen.no
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Denne informasjonsfolderen har blitt til som en del av arbeidet med  
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i bydel Søndre Nordstrand .

Bydel Søndre Nordstrand innfører en organisasjonsmodell for samhandling på 
oppvekstfeltet . Hensikten er å fremme helhetlig og koordinert innsats overfor barn, 
unge og familier som har behov for ekstra oppmerksomhet i en kortere eller lengre 
periode . Medvirkning står sentralt . Det betyr at de det gjelder skal involveres i  
arbeidet systematisk og på et tidlig tidspunkt . Satsningen innebærer også at  
foreldre og unge skal kunne finne informasjon om tilbudene i bydelen og selv  
ta kontakt . Det overordnede formålet med BTI er å bidra til at barn, unge og  
deres familier får nødvendig hjelp så tidlig som mulig . 

Hva er Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)?
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Har du innspill til folderen?
Ta kontakt med BTI prosjektleder Borghild Barreth Wegge 

Epost: borghild .b .wegge@bsn .oslo .kommune .no

# Versjon desember 2017
Redaksjon: Arbeidsgruppe BTI i samarbeid med involverte tjenester

BTI strategigruppe i samarbeid med involverte tjenester: Mona Bratli
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