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UNG I TROMSØ

Aurora omsorg vil med etablering av tilbudet Ung i 
Tromsø tilby ett botilbud som vil være en ny utviklings-
arena for ungdommer i alderen 16-23 år og som er i 
sårbare overgangsfaser. Ung i Tromsø skal ut fra indi-
viduelle behov sikre den enkelte ungdom et helhetlig 
tilbud, med en trygg bolig som utgangspunkt og mest-
ringsarena i fasen mot et selvstendig voksenliv. 

Botilbudet
Ung i Tromsø er et forebyggende boligsosialt tiltak bestående av  
10 hybler i ett bygg. Vår bolig ligger sentralt i Tromsø, der det er gode 
bussforbindelser til de fleste nærliggende områder. Boligen er en 
større boenhet med 2 etasjer. Øverste etasje består av delvis innredede 
hybler, felles vaskerom og kontorbase til ansatte.

Målet med Ung i Tromsø 
• Gi trygge og gode bomiljø til unge med fokus på å opparbeide god 
 bo-evne og være en del av et fellesskap
• Gjøre ungdommene i stand til å mestre eget liv i løpet av en periode 
 på ett til tre år gjennom å styrke dem i å ta gode valg for sin/sitt:
 – Helse
 – Økonomi
 – Fremtidige karriere og inntekt
 – Familie, nettverk og fritid
• Få ungdommer bort fra sosialhjelp og inn i skole/jobb eller  
 lærling-avtale

Hvem kan få plass:
• Ungdom mellom 16-23 år i som er har behov for ett tilrettelagt 
 boligtilbud 
• Ungdom som har behov for en stabil, trygg og egnet bolig med 
 oppfølging i eget nærmiljø
• Ungdom som kan forplikte seg til oppfølging med fokus på 
 bo-trening, utdanning/yrkesopplæring, helse, økonomi, nettverk, 
 familie og fritid



• Ungdom som har mulighet til å delta i utdanning og arbeid, 
 men som har vært forhindret til deltakelse på grunn av strukturelle, 
 institusjonelle eller personlige årsaker
• Ungdom som er i kontakt med Barneverntjenesten, NAV, og/eller 
 andre offentlige hjelpeinstanser i kommunene
• Ungdom som har ønske om – og er motivert til endringsarbeid 
 i eget liv gjennom veiledning fra veileder

Hvem kan ikke få plass
Ung i Tromsø tilbyr ikke spesialistbehandling. Derfor kan vi ikke gi 
tilbud til:
• Ungdom med behov for rusbehandling eller psykiatrisk behandling 
 i institusjon
• Ungdom som ikke har motivasjon og/eller evne til å gjennomføre 
 samarbeidsavtalen mellom Ung i Tromsø og ungdommen
• Ungdom med alvorlig atferdsproblematikk
• Ungdom som har behov for/krav på omfattende tjenester fra 
 pleie- og omsorgstjenester

Hvilken hjelp tilbys:
• Ung i Tromsø jobber for at ungdom skal mestre å bo for seg selv, 
 strukturere sin hverdag og ivareta seg selv
• Ungdommene får tildelt en veileder som skal hjelpe og veilede 
 den unge i overgangen mot voksenlivet
• Ungdommene gis individuell oppfølging. De skal gjennom 
 miljøterapi og kognitivt endringsarbeid tilbys muligheter som bidrar 
 til mestring i eget liv



• Det er Ung i Tromsø sitt ansvar å sørge for at de tjenester 
 ungdommen trenger, gjøres tilgjengelig
• Ung i Tromsø arbeider for et tverrfaglig og tverretatlig godt arbeid
• Behovet for veileder-oppfølging tilpasses den enkeltes behov og 
 i samarbeid med Ung i Tromsø, ansvarlig offentlig instans og 
 ungdommen

Ung i Tromsø-veilederen:
• Veilederen driver praktisk veiledning og kognitivt arbeid med 
 den enkelte ungdommen.
• Veilederne bistår ungdommen utfra den enkeltes behov
• De koordinerer de ulike hjelpeinstansene som bistår i samarbeidet 
 rundt ungdommen
• Veilederne er voksne personer med lang erfaring i arbeid med 
 ungdommer

Ung i Tromsø-veilederne er tilgjengelig alle hverdager på dagtid og 
2-3 dager på ettermiddagen. For å skape tryggest mulig rammer for 
ungdommene, vil Aurora-ansatte utføre tilsyn i boligen regelmessig i 
helger og enkelte ettermiddager. Ungdommene vil også ha tilgang på 
akutt-hjelp når det er behov for dette. 

Kontaktinformasjon:
For nærmere informasjon om plass i Ung i Tromsø, ta kontakt med :

Daglig leder i Aurora omsorg Rebekka Stangeland 
Telefon 90471614 
Epost : rebekka.stangeland@aberia.no 

Kontakt 
Aurora Omsorg
Tel: 904 71 614
post@auroraomsorg.no


