
 
 

NYHETSBREV JANUAR 2021 
 
 

Status kull 2020 Oslo og Vestland 
 
Året startet ikke helt som vi hadde håpet med nye restriksjoner pga covid-19 som gjør at 
gjenåpning av mentorsentrene måtte utsettes nok en gang. Inntil videre følger vi opp gutta 
med digitale treff og personlige samtaler, og så håper vi at mentorsentrene kan åpne igjen i 
slutten av januar. 
 
Mentorsentrene har vært en stor 
suksess med over 90 % oppmøte! Vi 
starter hver samling med litt mat og 
prat om hva som har skjedd siden 
sist. Deretter er det arbeid med 
dagens karakterstyrke, leksehjelp og 
aktiviteter. Programmet for vårens 
samlinger er på plass og guttene vil få 
tilbud om eksamensforberedelser i 
mai/juni med våre lærere.  
     
Vi er stolte av innsatsen til gutta denne høsten og flere rapporterer om forbedring av 
karakterer på skolen! 
 
Foreldre får også tilbud om oppfølging etter læringscampen. Første temakveld i Oslo ble 
gjennomført i oktober: “Et enklere foreldreliv” med Johannes Ørbeck-Nilssen. Det er planlagt 
til sammen 3 temakvelder i både Oslo og Bergen.  

 
  

Vestlandsgjengen 

 

Oslogjengen med 
besøk av 
samarbeidspartnere 



 

   

Status kull 2019  
 
Det er svært gledelig å rapportere at alle 
gutta går på skolen! 44 har startet på 
videregående skole høsten 2020 og 1 
gjennomfører 11. grunnskole år. 

Status kull 2018  
 
Det er nå 2 ½ år siden vårt første kull 
gjennomførte læringscampen og status pr 
oktober 2020 er at 23 gutter går på 
videregående skole, 2 jobber og 1 har vi 
ikke klart å få kontakt med. 

 

 

Guttas Campus konferanse 27. september 2021 
 
Vi gleder oss til å invitere til vår første konferanse i september. Målsettingen 
med konferansen «Gutta på randen – av klasserommet» er å belyse 
gutteutfordringene i skolen, og gi inspirasjon til alternative tilnærminger for 
målgruppen. Konferansen vil bli avholdt hos vår gode samarbeidspartner 
Clarion Hotel The Hub. Hold av datoen, mer informasjon kommer! 

 
 

Andre prosjekter 

Vi har flere spennende prosjekter på gang. Vi er blant annet i 
dialog med UiT og Harstad kommune om å starte Guttas Campus 
Nord i 2022. I tillegg arbeider vi med et pilotprosjekt sammen 
med Lofsrud og Granstangen skole i Oslo. Disse ønsker å prøve ut 
Guttas Campus metodikk på hele skolen.



 

   

Kull 2021 Oslo og Vestland 
 

Planleggingen for begge kull i 2021 er i full gang. Staben i både Oslo og Vestland er så godt 
som på plass. Vi har gjort avtale med Sætervika 
Ungdomssenter som sted for læringscampen i 
Vestland, og i Oslo blir sted avklart i løpet av 
januar.  
 
Bergen kommune har bestilt 25 plasser, Alver 5 
plasser og Bjørnafjorden 6 plasser. Vi er 
takknemlige for at Kavlifondet viderefører sin 
støtte til Vestland med 1,5 millioner kroner, og 
vi har søkt tilskudd fra NAV og BufDir. 
 
I Oslo har vi en avtale om plass til 50 gutter. Vi 
er takknemlige for at Sparebankstiftelsen, OBOS, Stiftelsen Scheibler og Bergesensstiftelsen 
viderefører sin støtte. I tillegg til avtalen med Oslo kommune, søker vi også tilskudd fra NAV, 
BufDir og Vestland Fylkeskommune.  

 

Vi ønsker dere alle et riktig godt nytt år! 

Tusen takk til våre samarbeidspartnere!
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