
 

 
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
Til elever og foresatte                                                                                                            Dato: 18.08.17 
 
 
 

   

 

Informasjon om Ungdomstjenesten Lerkendal 

Ungdomstjenesten er et kommunalt bydelstiltak som består av tre ungdomskontakter med 

sosialfaglig og helsefaglig bakgrunn, som driver forebyggende arbeid med ungdom fra 13 år og 

oppover. Tilbudet er en del av Barne- og familietjenesten Lerkendal, familietiltak.  

Ungdomstjenesten tilbyr hjelp og støtte til ungdommer som ønsker bistand til å mestre egne 

utfordringer. Arbeidet består i hovedsak av råd og veiledning gjennom samtaler, 

gruppe-virksomhet, samt oppsøkende innsats på ulike arenaer i bydelen hvor ungdom oppholder 

seg.  

Vi samarbeider tett med skolen, samt med familie/nettverk og andre instanser i hjelpeapparatet 

når det er behov for det. Tilbudet er frivillig, det vil si at ungdommene selv må samtykke i å motta 

oppfølging fra oss. Man trenger ingen søknad eller henvisning; ungdommene kan selv oppsøke oss 

på skolen eller kontakt kan formidles via foresatte, lærere, helsesøster eller andre (etter samtykke 

fra foresatte). 

Ungdomstjenesten er til stede på Sjetne skole 

  Mandager kl. 1200-1530, på helsesøsters kontor. 

Ta gjerne kontakt med en av oss for eventuelle spørsmål eller mer informasjon 

Mvh 
 
 Lars Roar Wold                           Kine Mæhle 
Ungdomskontakt                       Ungdomskoordinator 
Tlf  952 63 766                            Tlf  480 05 451 

                  Randi Nyjordet 
                  Ungdomskontakt 
                  Tlf 952 63 994 

 

   
 

 
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Org.nr.: 

TRONDHEIM KOMMUNE    942 110 464 
Barne -og familietjenesten 
Lerkendal 

Trondheim   

7004 Trondheim E-post: bft-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no 
 Internett:  www.trondheim.kommune.no/ 
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