
 

 

Nyhetsbrev desember 2022 
 

 
2022 har vært et spennende år for Guttas Campus! 

Vi har etablert oss i en ny region (Nord-Norge), et filmteam (Nils & Ronny) har fulgt oss gjennom hele 

Vestlandscampen og skal lage en dokumentarfilm om Guttas Campus til NRK,  

og i desember ble det klart at Cappelen Damm vil utgi bok om Guttas Campus.  

Vi er også veldig glad for at vi i år har hatt besøk av både Statsminister Jonas Gahr Støre, 

Kunnskapsminister Tonje Brenna og Byrådsleder Raymond Johansen.  

 

 
 

 

Oppfølging av guttene etter camp (mentorsenter) 
 
Etter campene har guttene blitt fulgt opp med gruppementoring to ganger i måneden. På 
mentorsenteret hjelper vi guttene med å opprettholde og videreutvikle det de lærte om både fag og 
karakterstyrker på campen. 
 
Vi har utfordret guttene på hvordan de kan fortsette å bruke karakterstyrkene i hverdagen for å både 
mestre skole og livet ellers. Guttene forteller at dette har vær viktig for dem for å kunne stå i 
vanskelige situasjoner.  
 

 
Oslo 
Det har vært svært godt oppmøte på mentorsenteret i høst! Alle lag har møtt guttesterke på hver 
samling med null til tre som har meldt forfall. Vi har tre mangfoldige lag som har klart å opprettholde 
den gode stemningen fra camp til mentorsenteret. Guttene sier de gleder seg til hvert treff for å 
møte guttene og de voksne fra camp. 
 
I Oslo har vi flotte fasiliteter som vi får låne av Fellesverket og guttene har flere muligheter til spill og 
moro, samt anledning til å benytte seg av leksehjelpen i regi av Røde Kors som holder til i de samme 
lokalene.  
 



 
 
 
 

Skolefaglig ansvarlig har deltatt på samlingene for å hjelpe guttene med skolearbeid, og noen av dem 
har hatt egne avtaler utenom mentorsenter-treffene for å jobbe mer med fagene. Ambisjonen er å 
øke det faglige fokuset i vårsemesteret for å forberede guttene på eksamen. Vi har også brukt 
samlingene til å orientere guttene om karrierevalg og om hva som finnes av muligheter på 
videregående skole.  
 
Juleavslutning Oslo 
 

 
Det ble en fantastisk juleavslutning på Alna GoKart. Et femtimers program som startet med busstur 
fra sentrum, noe som guttene synes var veldig moro fordi det trigget gamle og positive minner fra 
bussturen til læringscampen. Vi startet med å informere guttene om veien videre etter nyttår og ga 
dem en motivasjonsboost for 2023. Deretter deltok alle gutter og voksne på gokart turnering som ble 
vunnet av en av guttene - på tross av at de voksne har kjørt bil i flere år! Kvelden ble avsluttet med 
premieutdeling og felles middag, før vi busset hjem sammen - selv om flere av guttene kunne tenkt 
seg å bli lenger. En flott avslutning.  
 
Nord-Norge 
I Narvik er vi heldige og har tilgang til lokaler med mange fasiliteter som musikkrom, spisesal, 
gamingavdeling, kino, brettspill og mye mer. Vi starter med mat og lagtid hvor vi jobber videre med 
karakterstyrkene. Deretter er det aktiviteter og eventuelt fordypning i fag, samt en til en samtaler 
med mentorsenterleder. 
 
Oppmøteprosent har vært bra! Alt fra helt fulltallig til at vi manglet en eller to stykker.  
 
Vi har hatt besøk av lærere som har fortalt om mulighetene etter 10. klasse. Cato Teimann fortalte 
litt om hvordan det var å være i byggfaget, og Erik Lien hadde en dag der han presenterte 
elektrofaget. Trond Thoresen har vært innom for å lære guttene noen triks på basketbanen og 
fortelle om mulighetene for å delta i Norsk folkehjelp junior. 

 
 
  



 
 
 
 

Juleavslutning Nord-Norge 
 
Lørdag 10. desember var det juleavslutning for alle – veldig hyggelig å se igjen alle gutter og voksne! 
Vi møttes på Apollo (mentorsenter Narvik) hvor vi spiste en treretters lunsj før vi dro videre for å 
spille bowling.  

 
 
Vestland 
 
Det har vært godt oppmøte på mentorsentrene denne høsten, hvor nesten alle guttene har deltatt. 
Det har vært gode samtaler rundt matbordet og forskjellige aktiviteter. Mange av guttene har vært 
ivrig med å be om skolehjelp (spesielt i regning) og våre lærere og senterpersonalet har stilt velvillig 
opp. Vi gleder oss til å fortsette på nyåret!  
 
 
Juleavslutning i Vestland 
 

Det ble hyggelig juleavslutning på Vestkanten bowling med 20 gutter og åtte voksne. Det ble 
dessverre en del frafall grunnet sykdom og værforhold (første dagen med snø i Bergen). Vi begynte 
med pizza og praten gikk godt rundt bordet. Etter maten var det bowling, og både gutter og voksen 
storkoste seg og latteren satt løst hos alle.  

 

 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

Status tidligere kull 
 
Vi innhenter i disse dager informasjon om hvordan det går med 
guttene fra tidligere kull, og regner med å ha tall klare i 
begynnelsen av 2023. Men, vi har fått status på 43 av 44 gutter fra 
2019 kullet, og disse tallene er meget gode!  
 
Når vi tar i betraktning at mange av guttene som rekrutteres til 
Guttas Campus kan være blant de 25-30 % som ikke fullfører 
videregående skole (Statistisk Sentralbyrå̊ 2020; Markussen og 
Grøgaard 2020) er vi stolte av at 90 % av guttene fremdeles er i et 
utdanningsløp. 

 
 
 

Planlegging av kull 2023  
 
Vi er godt i gang med planlegging av nye kull i Oslo, Vestland og Nord-Norge. Avtaler med 
campstedene er inngått, og det er en stor styrke for oss at de fleste av årets stab også blir med i 
2023.  
 
Nord-Norge er først ut med læringscamp på Grøtavær leirskole de to siste ukene av juni.  
Vi har inngått avtale med kommunene Harstad, Narvik og Tjeldsund om til sammen 26 plasser. 
Besøksdag for samarbeidspartnere og lærere blir 19. juni. 
 
I Oslo arbeider vi med å utvide tilbudet til nærliggende kommuner, og får i disse dager svar fra andre 
kommuner i Osloregionen om eventuell deltakelse i 2023. Læringscampen i Oslo og omegn blir 
avholdt siste uken i juli og første uken i august på Jeløy Folkehøyskole.  
Besøksdag for samarbeidspartnere og lærere blir 31. juli. 
 
Campen i Vestland avholdes på Sætervika Ungdomssenter i forbindelse med høstferien. Vi har avtale 
med Bergen kommune, og Alver kommune har satt av penger for i delta i 2023. Vi kan også tilby 
noen plasser til Bjørnafjorden via støtte fra Sparebanken Vest, Ildsjelfondet.  
Besøksdag for samarbeidspartnere og lærere blir 5. oktober. 
  

Videregående
skole: 23Lærling: 16

Jobb: 1

Drop-out: 2

Ukjent: 1
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Skolesamarbeid  

Det er stadig flere skoler som er interessert i å vite mer om hvordan vi 
jobber med karakterstyrkene, og vi tilbyr disse et 
undervisningsopplegg om karakterstyrker. Dette inkluderer kickoff-
samling for både lærere og elever, moduler for hver karakterstyrke, 
konseptplakater med mer. I tillegg til de fem skolene vi har avtale med for skoleåret 2022/2023, har 
vi åtte nye skoler som er interessert i samarbeid for skoleåret 2023/2024.  

 
Guttas Campus-konferanser 2023 
 
Vi gleder oss til gode foredrag, deling av erfaring og kunnskap - og ikke minst å høre fra guttene selv 
om hva de mener at de trenger for å fullføre skolen og klare seg godt i livet.  
 
Det er fortsatt plasser igjen på konferansen i Oslo og Bergen, og vi setter stor pris på om dere kan 
dele arrangementet i deres nettverk! Påmelding, program og mer informasjon finner dere på 
hjemmesiden www.guttascampus.no 

 
Arrangement på Facebook - Oslo 13. februar 2023 
Arrangement på Facebook - Bergen 17. februar 2023 

http://www.guttascampus.no/
https://www.facebook.com/events/5964097920269191?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_hosting_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/638304264621955/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5D%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


 
 
 
 

Takket være dedikerte medarbeidere og gode samarbeidspartnere, stiftelser og sponsorer 

har guttene som har deltatt på læringscampene i 2022 fått styrket deres forutsetning for å 

mestre livet og gjennomføre videregående skole. 

 
 

Vi kunne ikke gjort det uten dere – TUSEN TAKK for støtten i 2022! 
 

 

 Vi ønsker alle en gledelig jul  

og et riktig godt nyttår! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guttas Campus  post@guttascampus.no   www.guttascampus.one 
 Tlf: 940 90 288    Adresse: c/o Sentralen, PB 183, 0102 Oslo      Org.nr.: 920287301 

Tusen takk til våre samarbeidspartnere!

Katja Beer

Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem 
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