
 

 
 

 
Referat fra Molastiftelsens årlige møte med samarbeidspartnere 
 
Tid: Onsdag 27. april 2022 kl.1800 – kl.20.00 
Sted: Peisestuen Vannkanten 
 
Saker: 
1. Velkommen ved leder i Molastyret Odd Harald Hundvin. 

Ikke fysisk møte i fjor. Kjekt å møtes igjen. 
 

2. Presentasjon av møtets 39 deltakere+9 fra styret. Totalt 48 deltakere. Vedlagt følger 
kontaktliste. 

 
3. Mola. Kort presentasjon av Molas arbeid i 2021. Tanker om arbeidet og aktiviteter i 

2022. v/ Odd Harald Hundvin. 
Neste års Mola-seminar 10.-11. november. 
Sommer-åpent/Elvetun. Åpent alle dager i hele skolesommerferien unntatt søndager. 
900 besøkende. Stort løft.  
Vinterferien i år med skidag og mange andre tiltak i bydelen. 
Aktiv og Trygg påske i Vadmyrahallen, mange deltakere og et vellykket arrangement. 
Planlegges aktiviteter til sommeren. Dale Oen og Tråastølen og andre faste aktiviteter. 

        
4. Områdesatsingen  

v/Cecile Krohn. Hva er områdesatsingen? 2017 bestemte bystyret av de skulle se mot 
Loddefjord og Olsvik. Tre delprogram; nærmiljøet, skole og byutviklingsplaner. 2019-
2026, så nå er vi halvveis i programmet. Eksempler på aktuelle tiltak, nærmiljøanlegg, 
fun-track, sandvolleyball-baner,  
Oppvekst og utdanning; egen prosjektleder. Fem lærere fra fire skoler. Jobber med 
metodeutvikling i skolen. Innsatsen skal forskes på. 
Mange store planarbeid som skal skje i området fremover, områdeplan i området bak 
Vestkanten blant annet. 
Informasjon om tilskuddsordning. Tre kriterier ble listet opp for å kunne søke 
områdesatsingen om stimuleringsmidler. 
Merk datoer: Gatefest i Olsvik 30. april.  
Folkemøte for Loddefjord onsdag 4. mai, her kommer blant annet tre byråder. 

 
5. Bildet i bydelen- skole, politiet 

Kjerstin Grøtta perspektiver fra skolen, hverdagen for barn og unge. 
Olsvik skole stor skole med nesten 700 barn.  Mange utfordringer. Branntilløp, hærverk 
finnes, men har ikke økt. 
Men; største utfordringen, langvarig fravær, utenforskap. Spiseforstyrrelser, Psykisk 
helse, selvskading. Få tak i dem. Alltid vært noen, men nå er det mange. 



Elevene savner å gjøre ting sammen. Første gang elevundersøkelsen viser nedgang på 
trivsel. 
 
Renate Trellevik, slt-koordinator i Bergen kommune. 
Jobber hos utekontakten. Ta kunnskapen ute inn i et systematisk arbeid. Kunne rette 
innsatsen hurtig. Hvor er utfordringen akkurat nå?  
Målsetting å ta kontakt med ungdommene og hvordan de har det. Hva trenger du/dere? 
Treffe ungdommene der de er. Psykisk helse var en stor utfordring før pandemien, og det 
fremdeles. I Laksevåg ser vi ungdommer som strever, men vi ser ikke mer i Laksevåg 
bydel eller Loddefjord enn andre steder. Mye de samme utfordringene i hele Bergen, 
men byen er blitt mindre og de farter mer. 
Bekymring for de vi ikke treffer. Det gjelder for mange tjenester, apropos skolevegring. 
Vi prøver å være på nett/digitalt, og jobbe oppsøkende der. Kan jobbe enda mer 
målrettet her. 
I det store og det hele jobbes det godt, og det er mye positivt. 
Nb! Hva kan vi gjøre for de små barna uten tilbud, spesielt ifht sommeren/Elvetun. 
 
Vibeke Fjelltun, politikontakt 
Dessverre noen ungdommer som tar noen feile valg, som vi må snakke med. Sammen 
med foreldre, bekymringssamtaler. 
Opplever et godt samarbeid i bydelen og med skolene. 
Det vi ser; sosiale medier styrer mye av det ungdommene holder på med. På Snapchat 
skjer det mye, bildedeling, nakenbilder, selger nakenbilder, utpressing. Dessverre blitt 
normalisert. Snapchat; narkotika kjøp og salg. De kommer og leverer på døren. Vær 
oppmerksom. 
Det er litt hærverk, ildspåsettelser, skadeverk. Det var det før korona også. Ikke unormalt 
mye. 
Narkotika, det vet vi foregår. Flere også alkohol. Gjelder noen, og er en økning. Men få 
skaper mye uro. 
De blir yngre og yngre brukere. Er yngre de som starter/ debutalder, også tyverisaker. 
Ned fra 15-16 årsalder til 12-13. 
Nb! Mobbekontoer på nett, expose-kontoer. 
Snitche-kulturen, skaper problemer for mange. 
Russetiden begynner i dag. Varer i tre uker fra i dag. 
Sian kommer igjen 8. september. 
Ta gjerne kontakt. Vi ønsker å være et lavterskeltilbud. 

 
6. Skole og barnevern 

Gro Bruvik avdelingsleder på Olsvik skole, nå ansatt som avdelingsleder på den 
nystartede innføringsskolen i Lynghaugparken i Fyllingsdalen for Ukrainske flyktninger. 
Fortellingen fra oppstarten og frem til nå. Enormt mye og bra arbeid, og sterke inntrykk. 
Mange utfordringer.  
 
Siv , barne- og familietjenesten 
Flyktningene må også få et helsetilbud. Informasjon om oppstarten og driften av tilbudet 
fra barne- og familietjenesten. 

       Barn og unge og gravide som bodde på mottakene måtte få et tilbud. 



Gjennomgang av helsetilbudet som er opprettet. Helseundersøkelse, følges opp tett i 
starten. Deretter over i ordinært tilbud. Samme tilbud som norske barn. 
Mange familier inne. Noen tilfeldig, noen gjennom andre helsetilbud, smittevernkontoret 
eller andre. Godt samarbeid med Ukraina-skolen i Lynghaugparken. Egne 
helsesykepleiere på stedet, to stykker. En på barnetrinn og en på ungdomstrinnet. 
Egen Ukraina-telefon opprettet. Med eget nummer. 
Lyst ut stillinger rett før påske. Kommer til å utvide søknadsfristen. Planlagt å få en 
Ukraina-helsestasjon. 

       . 
       Sissel Gjendem 
       Informasjon om menneskehandel i forbindelse med flyktningene fra Ukraina.  
       Samarbeid om internasjonale barnevernsaker.  
       Viktig med informasjonsarbeid om barnevernet til Ukrainerne.  

 
7. Gruppesamtale 
Tilbakemelding og innspill på gode tiltak i bydelen. 
Samtale rundt bordene. Arkene leveres inn fra samtalen til styret. 
Odd Harald setter det opp som et punkt på neste styremøte. 
 
Det ble gitt en enkel servering:  kaffe/te med något attåt! 
 
Paal Nysæther 
referent 

 


