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Å være støttekontakt og 
avlaster for to ungdommer

var 13 år. Og da Thomas og 
jeg flyttet sammen, bestemte 
vi oss for at vi også ville 
være et avlastningshjem i 
tillegg til å være vanlig støt-
tekontakt. 

Vi tok kontakt med Ljabru-
skolen siden Thomas da 
allerede kjente de fleste 
elevene, og vi fikk tips om 
at Maria trengte avlast-
ningsplass. Marias lærer 
kontaktet familien og spurte 
om dette var noe de kunne 
tenke seg. Moren til Maria 
tok kontakt med kommunen 
som igjen tok kontakt med Thomas. Deretter var det 
å levere politiattest, signere kontrakt og underskrive 
taushetsløfte. Det tok cirka to måneder fra vi tok kontakt 
med Ljabruskolen til alt var klart og avlastningen kunne 
starte.

Siden Oscar, som vi er støttekontakt for og Maria som 
vi er avlaster for, går i samme klasse på Ljabruskolen og 
de trives godt i hverandres selskap, bestemte vi oss for at 

Tekst og foto: Kaja Jenseth

Thomas Olsson (24) og Kaja Jenseth (24) har vært 
avlaster og støttekontakt for to ungdommer fra 
Ljabruskolen i snart to år. Kaja har her skrevet 
litt om bakgrunnen for dette og hvordan de legger 
opp besøkene og aktivitetene. Red.

Utgangspunktet var at Thomas, som jobbet på Ljabru-
skolen, først ble støttekontakt for en gutt, Oscar som da 

Hvem kan få støttekontakt/avlastningsplass:
Det er kommunen som godkjenner om en person har 
behov og rett på en støttekontakt eller avlastningsplass. 
Det er foreldre, foresatte, eventuelt personen selv som tar 
kontakt med kommunen/bydelen som man bor i og får 
en slik godkjennelse.

Avlastning: En person som trenger avlastningsplass 
bor hjemme hos deg, som regel en helg i måneden, som 
en avlastning for familien.

Støttekontakt: En person som trenger aktivisering 
eller sosialisering gjennom å gjøre aktiviteter med en 
støttekontakt. Det er forskjellige avtaler om antall timer, 
men 4 timer i uken (en ettermiddag) er vanlig.

Hvordan bli avlaster eller støttekontakt:

Hvordan bli støttekontakt: Du kan kontakte hjem, 
camphillsteder og skoler, og høre om det er noen der 
som trenger støttekontakt/avlaster. Du kan også ta 
kontakt direkte med den kommunen/bydelen du bor 
i og melde din interesse. Når du har funnet noen som 
passer, må du levere politiattest, signere kontrakt med 
kommunen, og undertegne for taushets-plikt. Det tar 
vanligvis noen måneder fra du tar kontakt til alt er klart.

Utgifter: Det varierer mellom kommunene/bydelene 
hvilke avtaler de har/hva de dekker av utgifter. Vanligvis 
får du dekket utgifter innenfor en fast sum i måneden. 
Som støttekontakt får du også gratis inngang mange 
steder som har ordning med ledsagerbevis, og fri reise 
på kollektivtransport. Utgifter til den som du er støtte-
kontakt til, må dekkes av denne selv/familien. 
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de helgene hun er hos oss, planlegger vi en aktivitet som 
også Oscar er med på, enten lørdagen eller søndagen, 
etter hva som passer best.

Ofte må man bruke litt tid i tilvenningen for den som 
skal være på avlastning i helgen, og det er vanlig både 
med ett og flere besøk før dette kan skje. Maria og 
hennes familie kom på besøk noen timer første gangen. 
Vi har to selskapshunder som er sosiale og glade i 
kontakt, og det var disse Maria fattet mest interesse for. 
Vi hadde også laget det spesielt hyggelig på soverommet 
hvor hun skulle sove – så hun skulle oppfatte det som 
sitt sted. I starten gjorde vi bare dagsaktiviteter i helgen 
og en ettermiddag i uken sammen med Oscar, så hun ble 
ordentlig vant til å være sammen med oss før vi begynte 
med overnattingene. Først sov hun over bare en natt, 
og etter noen måneder var hun her hele helgen. Siden 
vi ikke har noe gjesterom, så fikk hun soverommet vårt 
som ”sitt” rom, mens vi overnattet på sovesofaen i stua.  

Den første aktiviteten vi gjorde sammen var å dra på 
Teknisk museum i Oslo. Vi startet dagen med å hente 
ungdommene og dro deretter rett til museet med trikk-
en. De liker alltid trikketurene. Vi var der i 3-4 timer, og 
spise lunsj der. Etterpå dro vi hjem til oss og lagde 
middag sammen og gikk tur med hundene. Det elsker 
de. Da har de hver 
sin hund. Vi har 
også vært på kino 
og teater. På kino 
så vi Løvenes konge 
og på teateret så vi 
Sjørøverfest med 
Kaptein Sabeltann. 
Begge deler var svært 
populært!

Når vi planlegger 
aktiviteter, er det 
viktig at det er noe 
både de og vi har lyst 
til. Om vinteren har 
vi mer aktiviteter 
inne eller hjemme. 
Men vi drar også ut, 
for eksempel var vi 
på det fine julemark-
edet på Folkemuseet 
på Bygdøy. På våren 
og sommer drar vi 
på lengre utflukter 
og kan være ute hele 
dagen. Vi har vært 
på tur med hundene 
til Fornebu hvor det 
er et stort friområde 
helt sør på halvøya. 

Vi har vært på Tusenfryd og på dagstur til Drøbak. Da 
tok vi båten mellom Drøbak og Oslo som også har et 
stopp på Oscarsborg. Det er kanskje den turen de har 
likt aller best. Bildet på forsiden av Landsbyliv nr. 32 er 
fra den turen. Når vi planlegger en aktivitet, sjekker vi 
alltid om stedet har en ordning for ledsagerbevis. Det in-
nebærer gratis inngang for ledsagere, og de fleste stedene 
har en slik ordning, men ikke alle, så det er lurt å spørre 
på forhånd.


