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Det trengs flere frivillige til Sandvika 
byfest 23.–26. august. De frivillige 
vil jobbe med ulike praktiske oppga-
ver som barneaktiviteter, pynting av 
byen, rigging, rydding og å forbe-
rede Kulturnatt elvelangs. I år er det 
en egen frivillighetskoordinator, 
Mona Rafn, som skal ta vare på de 
frivillige. Byfesten ble arrangert for 
første gang 2006 og vokst siden. 

Søker frivillige 
til byfesten

Bok. Bærumselever er 
best på gjennomføring 
av videregående i hele 
landet, men fremdeles 
dropper mange 
ungdom ut av skolen. 
Forfatter Annette 
Münch har skrevet en 
spenningsroman om 
temaet. 

På noen få, dramatiske timer hav-
ner «Katia» og «Madelene» i en 
gisselsituasjon i skolens lokaler. 

Tre tidligere elever ved skolen 
har brutt seg inn med hensikt å 
sprenge en del av skolebygget. 
Guttene har droppet ut, og nå er 
de sinte og hevnlystne på syste-
met. 

Spenningsromanen «Dropout» 
er Münchs fjerde roman. Tidligere 
har Rud-forfatteren, som nå bor 
på Stabekk, skrevet spenningsbø-
ker om anabole steroider, jente-
vold og om tøffe ungdomsmiljøer 
med dop, vold og hevnmotiver. 

At hun nå skulle skrive en bok 
basert på ungdom som dropper ut 
av skolen, har vært i tankene hen-
nes lenge.

– Det er et tema som har vært 
underliggende hele tiden når jeg 
har jobbet med som redaktør for 
magasiner, forfatter og foredrags-
holder på skoler, sier hun.

Psykisk helse største problem
De siste to årene har hun holdt 
nesten 300 foredrag på skoler over 
hele landet. 

– Jeg spurte alltid lærerne om 
hva den største utfordringen med 
dagens elever er, og uansett hvor i 
landet jeg var fikk jeg det samme 
svaret: psykiske lidelser.

Hun beskriver derfor «Drop-
out» som en spenningsroman 

som speiler virkeligheten vi møter 
i dag. 

– Jeg ønsker å få frem at det å 

droppe ut er et mer komplekst 
og sammensatt tema enn vi tror, 
sier hun. I arbeidet med boken 

Annette Münch aktuell med ny spenningsroman om unge som dropper ut av videregåen

Bok som speiler vir

AKTUELL MED NY ROMAN: I arbeidet med spenningsromanen «Dropout» har Annette Münch snakket med elever som har droppet ut av skolen. Forfatteren beskriver «Dropout» som en spenningsroman 
i dag.   Münch har tidligere skrevet romaner om tøffe ungdomsmiljøer, og fikk i 2014 Brageprisen for boken «Badboy: steroid» om en ung gutt som begynner med anabole steroider. 

fakta

 ■ Er et tilbud rettet mot ungdom bosatt 
i Bærum kommune som trenger alter-
nativ yrkes- og karriereveiledning. Ung 
i jobb skal bidra til at ungdommene 
får lønnet jobb via praksisplass, eller 
får bistand til videre utdanningsløp. 

 ■ Målgruppen er ungdom mellom 
18–30 år som enten ikke har startet 
videregående opplæring, strever med 
å bli værende i videregående skole, 

som har avbrutt sin skolegang eller 
fullført med svake resultater. 

 ■ Holder til i Rødekors-huset i Sandvika. 
 ■ Siden oppstarten i 2011 har over 550 
ungdommer oppsøkt tilbudet frivillig 
uten henvisning fra andre instanser. I 
snitt  har 73% av de som har benyttet 
seg av tilbudet  over hele perioden fått 
lønnet jobb.     

Kilde: Ung i jobb

Ung i jobb
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Fra 3.-29. september holder Asker 
bibliotek stengt for ombygging. Det 
skal bygges en ny helt barneavde-
ling og biblioteket skal bli «merå-
pent» som betyr at man kan bruke 
biblioteket utenom betjent åpnings-
tid. I stengeperioden kan man like-
vel benytte seg av noen tjenester, 
slik som reservere bøker, levere 
lånte bøker og lese aviser. 

Stenger
for ombygging

ende

 virkeligheten  

UNG I JOBB: Avdelingsleder Maja Rasmussen forteller at ca. 80 prosent av 
ungdommen som møter opp hos dem har droppet ut.  FOTO: KNUT BJERKE

DROPPET UT: Ørjan Hosle (23) droppet ut på grunn av psykisk sykdom. Han 
fikk tilbake mestringsfølelsen ved å komme ut i arbeid.  FOTO: KNUT BJERKE

som samtidig speiler virkeligheten vi møter 
FOTO: OLIVIA KNUDSEN

har hun blant annet snakket med 
elever som har droppet ut. 

Lav selvtillit
Avdelingsleder Maja Rasmussen 
ved «Ung i jobb»-tilbudet i Sand-
vika konstaterer at ca. 80 prosent 
av ungdommene som møter opp 
for å få arbeid hos dem har drop-
pet ut av videregående skole. 

Hun forteller videre at de fleste 
som kommer til dem oppgir at det 
ikke først og fremst er skolen som 
er problemet, men at hjemmeare-
naen og private utfordringer opp-
tar dem så mye at de ikke klarer å 
konsentrere seg på skolen. 

Svært mange møter opp til til-
budet med dårlig selvtillit etter en 
lengre «destruktiv» periode uten 
organisert aktivitet på dagtid. 

– Men det vi ser er at selv om 
de ikke mestrer skolen så kan de 
gjøre det knallbra i arbeidslivet, 
sier Rasmussen. 

Droppet ut av skolen
Ørjan Hosle (23) fra Bærum kjen-
ner seg igjen i beskrivelsene til 
Rasmussen. Da han gikk i tred-
jeklasse ble han psykisk syk og 
måtte droppe ut av skolen. 

– Etter det visste jeg ikke hvor 
jeg skulle feste meg. Jeg så at 

andres liv eskalerte og at jeg selv 
sto stille, sier han.

Da han ble frisk fullførte han 
skolen, men slet med å finne ut 
hva han skulle gjøre i livet. 

Med «Ung i jobb» fikk han en 
sjanse til å prøve seg i arbeidslivet, 
noe han er svært takknemlig for 
i dag. I ett år har han jobbet på 
Ikea, og til høsten er han endelig 
klar for studier i «Art direction» 
på Høyskolen i Kristiania. 

– Nå sitter jeg med skikkelig 
mestringsfølelse etter å ha klart å 
komme ut i jobb, sier han.

Olivia Knudsen

olivia.knudsen@budstikka.no

Face to face
– Til stede og tilgjengelig

Les alt om skole 
og oppvekst


