Informasjon til sak 03/22 UngInvest AIB

UngInvest AIB er et fylkeskommunalt, praksisnært og styrkebasert opplæringstilbud for ungdom i
aldres 16-24 år. Målet er å rekruttere og beholde ungdommene i videregående opplæring, slik at
flere ungdommer kvalifiserer seg og blir attraktive for fremtidens arbeidsliv. Gjennom dialoger med
vekt på ungdommens styrker, bygges tillitsfulle relasjoner, og hver enkelt ungdom får tatt i bruk sitt
unike potensial. Dette bidrar til økt gjennomføring, økte læringsresultater, og ungdommer som blir
aktive samfunnsborgere med jobb og gode liv. Det er kontinuerlig inntak hele skoleåret, og det skal
være mulig å få plass i løpet av to dager. UngInvest AIB sin visjon er: «Vi lærer sammen hver dag i et
trygt, styrkebasert og humørfylt miljø, slik at alle ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet».
UngInvest AIB har dokumenterte resultater som har vakt oppsikt både nasjonalt og internasjonalt.
Dette har ført til etablering av UngInvest-avdelinger og lignende tiltak i flere av landets
fylkeskommuner. For mer informasjon om UngInvest, se årsrapport 2020, vedlagt.
UngInvest AIB og folkehelsegruppa i Hallingdal ved HallingHelse, har siden 2019 fått innvilget midler
fra fylkeskommunen til spredning av det styrkebaserte tenkesettet og metoder til alle instanser i
Hallingdal som jobber med barn og unge. Dette da den styrkebaserte måten å jobbe på b.l.a. øker
god psykisk helse. Grunnet Covid-19 har noe av arbeidet stått på vent, men noe er allerede
gjennomført, for eksempel den store læringsfestivalen på Geilo, høsten 2021, hvor ungdommer,
instanser, politikere og skoler fra hele Norge møtte. I mars 2022, skal det avholdes et kurs på Pers
hotell på Gol, «Styrkebasert tenkesett – for nåtidens og framtidens ledere», hvor ungdommer,
elever, skoler og andre instanser kan delta gratis for innføring og opplæring i det styrkebaserte
tenkesettet og metoder. Invitasjon ligger vedlagt.
I forbindelse med spredningsarbeidet som er ønsket og forankret i Hallingdalskommunene, ønsker vi
å gi informasjon og ha en dialog med dere i Ungdomsrådet for å se på hvordan vi sammen kan få til
enda bedre læring og gode liv for barn og ungdom i Hallingdal. Vi gleder oss til å møte dere mandag!
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