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Gjennom høy faglig kompetanse, 
samarbeid, tålmodighet og realistiske 
forventninger kan endring skje.
 



Bokn bufellesskap tilbyr et differensiert og 
individuelt tilpasset omsorgs-og behandlings-
opphold med vekt på kartlegging og 
dokumentasjon.

Målsettingen vår er at alle ungdommer skal bli hørt og gis 
mulighet til å aktivt delta i alle forhold som berører dem.
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• To avdelinger i Haugesund

• En avdeling på Susort

• En avdeling på Bokn

• Administrasjonen ligger i Haugesund

Målgruppe

Bokn Bufellesskap tilbyr plass til ungdom  

i alderen 13-18 (20) år. Innflytting foregår 

ved et vedtak fra Lov om barneverns-

tjenester §4-12, 4-4,4 ledd. Vi har avtale 

med Bufetat og Oslo kommune. 

Kommunen sender henvisning til Bufetat 

som igjen formidler plass hos oss. 

Vi tilbyr ettervern av ulikt omfang til 

ungdom som flytter ut fra institusjonen. 

Vi kan også tilby ettervern til annen 

ungdom der kommunen ser behov for 

å kjøpe denne tjenesten. 

Individuell oppfølging, mestring og vekst

Vi tilbyr et unikt og individuelt tilpasset 

omsorgs- og behandlingsopphold, samt 

legger stor vekt på dokumentasjon og 

kartlegging. Våre ungdommer skal bli 

møtt av trygge, erfarne  voksne med 

personlig engasjement i kombinasjon 

av høy faglig kompetanse.

De første tre månedene av oppholdet 

vil Bokn Bufellesskap gjennomføre en 

grundig kartlegging for å kunne gi et best 

mulig rom for utvikling og vekst. 

Målsetting

Vi har som målsetting at alle ungdommer 

skal bli hørt og få muligheten til å delta 

aktivt i alle forhold som berører dem. 

Ungdom som bor hos oss deltar i sin 

egen kartlegging og utarbeidelse av 

sin egen plan, ukeplaner med mer. 

Metode-systematisk arbeidsmodell

Kartleggingen legger føringer for de 

utfordringer vi sammen med ungdommen 

jobber med til enhver tid. For de som 

har opplevd traumer legges det opp til 

traumesensitiv omsorg. Trygghet, 

emosjonsregulering og relasjon er 

bærebjelker i denne oppfølgingen. 

Metodisk arbeid blir tilpasset og utført 

etter anerkjent metodikk som bygger  

på blant annet PMTO- og MST-

prinsipper. Noen ganger velger vi en 

kognitiv tilnærming. Avgjørende for 

valg av tilnærming er at vi ikke legger 

opp til noe ungdommen tidligere har 

hatt dårlig erfaring med. 

Bokn Bufellesskap er et barnevernstiltak med over 
20 års erfaring. Hovedbasen er i Haugesund og er 
godkjent for 15 plasser fordelt på 4 avdelinger. 

OM BOKN BUFELLESSKAP
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Vårt særpreg

• Vi fokuserer på ungdommens styrker

• Vi leter alltid etter muligheter 

• Vi har ansatte med hjerte for ungdommen

• Vi er fleksible, kreative og  dristige

• Vi jobber planmessig og systematisk

 

Respekt
Kompetanse
Dristighet
Håp

Våre kjerneverdier



Faste rammer og struktur 
bidrar til en oversiktelig 

og trygg hverdag 



Vi har etablert samarbeidsavtaler med 

ulike videregående skoler, skolesenter, 

samt barne og ungdompsykiatrien (BUP). 

Dette for å sikre best mulig oppfølging 

og en felles faglig forståelse. Ulike samar-

beidspartnere er:

• PPT

• Lege/legevakt

• NAV

• Politi

• Kommunenes omsorgstjenester mm.

Fellesskap og invidid

Selv om tilbudet til den enkelte er 

individuelt har vi tro på at faste rammer 

og struktur bidrar til en oversiktlig og 

trygg hverdag. For å sikre trivsel og 

trygghet for alle er det noen felles regler.

Det vil være faste tidspunkter for måltider, 

rotid, samt internettregler. Vi har ukentlig 

husmøte hvor ungdommen får en anled-

ning til å ta opp felles utfordringer, ønsker 

om mat, fritid, innkjøp etc.

Fritid

Ungdommene skal få drive med det de 

har lyst til og det de trives med. Vi legger 

derfor til rette for deltagelse i aktiviteter 

i nærmiljøet. I tillegg har vårt personale 

særskilt kompetanse innenfor følgende 

områder:

• Klatring

• Kajakkpadling 

• Musikk

• Ski/vintersport

• Båt og sjøliv

Bokn Bufellesskap har stort fokus på samarbeid 
med de instanser som er involvert i ungdommens 
liv, da særlig biologisk familie.

FASTE AKTIVITETER OG DAGLIG DRIFT
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Det finnes
alltid muligheter



Det finnes
alltid muligheter

Vi driver utifra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert 

praksis og arbeidsformer preget av kvalitet og læring. 

Organisasjonen har rundt 550 ansatte og 130 frivilige 

medarbeidere. 

Arbeidet spenner fra spesialiserte tjenester innen 

barnevern, psykiatri og rusbehandling til oppfølgings-

tjeneste etter endt soning eller behandling, samt 

tilbud til utviklingshemmede.

Les mer på våre nettsider, kirkenssosialtjeneste.no

Kirkens Sosialtjeneste 
er en landsomfattende 
diakonal og ideell 
stiftelse med 18 
virksomheter innen 
helse og sosialfeltet.

KIRKENS SOSIALTJENESTE
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Bokn Bufellesskap 
Rogalandsgaten 35 B
Postboks 4124, 5506 Haugesund
Telefon: 922 17 528

kirkenssosialtjeneste.no Kirkens Sosialtjeneste
Det finnes alltid muligheter

Kontakt oss gjerne om du lurer på noe


