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Medarbeidere i 2016 

Vår visjon 
 

Å styrke mulighetene for mennesker med psykiske lidelser til å  
oppnå en likeverdig tilværelse i samfunnet. Mulighetene skal styrkes 
ved å øke medlemmenes selvrespekt, ansvarlighet og sosiale  
ferdigheter. 

Styret i Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss for 2016 

 

 

Annlaug Nielsen 

Daglig leder  

Hege Hammer  Nestle-

der/medarbeider/

tilrettelegger  

Martine Høy Berg  

Vikar fra 9/2-28/10 

Dag Atle Magnussen 

Vikar fra 1/1-12/2 

Sverre  Berg  Tilrette-

legger i Arbeid med 

Bodil Heggelund 

Medarbeider  

Henriette Hovde 

Medarbeider   

Olav Risan      

Medarbeider  

Vikarer i 2016 

Haakon Tronrud 

Styreleder  

Inger Lise Øen  Styre-

medlem til mars 2016 
Sten E .Magnus 

Nestleder  

Karin Källsmyr 

Styremedlem 

Knut Stubben  

Styremedlem  

Eli D Andersen  

Styremedlem 
Aina Oset 

 

Sveinung Berg 

Styremedlem 

Unni Madsen      

Tilrettelegger Arbeid 

med Bistand til 29/1 

Sverre Berg          

Tilrettelegger Arbeid 

med Bistand fra 1/8 

Hege Hammer          

Tilrettelegger Arbeid med 

Bistand/Nestleder/

medarbeider 

Styremedlem 
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Daglig leder har ordet 
 

 

En årsrapport er et tilbakeblikk på året som har vært: 

1.mars fikk vi besøk fra Clubhouse International sin øverste Administrative leder Joel 

D. Corcoran og Anita Brix Lambaek som har ansvaret for samarbeidet med de euro-

peiske fontenehusene i Clubhouse International. Stiftelsens styre var representert , 

samt noen av våre samarbeidspartnere i det lokale næringslivet, i tillegg til medlem-

mer og medarbeidere. Flere av våre medlemmer fortalte om sine erfaringer med  

Fontenehuset Hønefoss. Clubhouse International hadde valgt ut Fontenehuset  

Hønefoss som et av fontenehusene de ønsket å besøke i Norge, fordi de ønsket mer 

informasjon om hvordan vi har oppnådd et så godt samarbeid med  vårt lokalmiljø. 

De gav uttrykk for at  Fontenehuset Hønefoss er et godt forbilde for andre fontenehus. En av våre medlemmer, 

Knut Stubben er nyvalgt  styremedlem i Clubhouse International . Han er sammen med undertegnede også medlem 

av Clubhouse International sitt  Faculty for Clubhouse Development, som består av medlemmer og medarbeidere 

fra akkrediterte fontenehus over hele verden som har fått opplæring, og jobber i team med akkreditering av  

fontenehus. 

Det gir en fin mulighet for Fontenehuset Hønefoss til å bli satt på kartet også i internasjonal  sammenheng. 

 

I 2016 mottok  Fontenehuset Hønefoss kr. 432 000 kr, fra bedrifter og privatpersoner. Det er veldig flott og  helt 

utrolig. Vi  er svært takknemlig for dette . 

Det gjør at vi kan subsidiere fritidsprogrammet vårt, med turer for våre medlemmer, arrangementer på helligdager 

og i helger med deilig mat og aktiviteter. Jeg vil takke alle dere som har støttet og hjulpet oss, både økonomisk og 

på andre måter. Den positive holdningen fra lokalmiljøet  er også med på å motvirke stigmatisering av psykisk helse, 

som bidrar til økt selvfølelse hos medlemmene våre. 

I 2016 sendte Fontenehuset Hønefoss to medlemmer og to medarbeidere på opplæring i fontenehusmodellen til 

Genesis Clubhouse  utenfor Boston i USA. Dette kunne vi gjøre fordi vi gjennom grasrotandelen har samlet inn 

penger til å dekke begge opplæringene, på kr. 110 000 i 2016. 

Da Vestre Viken skulle ansette sin første erfaringskonsulent ble vi spurt om vi hadde noen gode kandidater og Ola 

Heiene Fauske fikk jobben. Det er imponerende den prosessen Ola har vært igjennom, og det er svært hyggelig at 

stillingen nå har blitt en fast stilling. Det har ført til et ennå bedre samarbeid mellom Vestre Vikens helseforetak sitt 

døgn- og dagtilbud på Røyse og  Fontenehuset Hønefoss. 

Til sammen har 11 medlemmer kommet ut i ordinært arbeid i 2016 og i tillegg har fler også økt sin stillingsprosent, 

noen helt opp til 100 %. I våre 6 overgangsarbeidsplasser har 12 medlemmer jobbet i 2016. 9 medlemmer har vært 

under utdanning, 2 på høgskoler og 7 i videregående skole.  

Som daglig leder gjør dette meg rørt og ydmyk og inspirerer meg hver dag. Det gjør også arbeidshverdagen på fon-

tenehuset, koselige klubbkvelder, arbeidsmiddager, frokoster, ulike kulturtilbud og inspirerende ressursseminar 

med stiftelsens styre. 

Jeg vil benytte anledningen til å skryte av medlemmer og medarbeidere som i løpet av dette året har frontet Fonte-

nehuset i flere gode oppslag i Ringerikes  Blad. Tusen takk til hver enkelt av dere for den dere er, de ressurser dere 

bringer med dere til fellesskapet, og at jeg får dele min arbeidshverdag med dere. 

 

Annlaug 
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Arbeidsdagen på huset 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                      Nytt gjerde i bakgården! 

 

Fontenehuset Hønefoss er organisert i 2 enheter: 

Administrasjonsenheten:                                                                                                                                                                                               

Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, lage klubbavis, årsrapport, føre statistikk, betjene resepsjo-

nen, overgangsarbeid, ansvar for Arbeid– og studiesenteret. 

Serviceenheten: 

Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS. 

Oppgaver: Lage lunsj, betjene cafe, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS-oppgaver, renhold, reno-

vasjon. 

 

Stor arbeidsinnsats: 

Våre medlemmer har i løpet av 

2016 arbeidet 15 571 timer på 

Fontenehuset Hønefoss, dette 

tilsvarer ca. 9 årsverk.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bakes på serviceneheten! 

 

 

                     Arbeidsmøte på administrasjonsenheten 
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Arbeidsdagen på huset 
 

Mandag 
Unge voksne 11.00—12.00                     
Media– og markedsføringsgruppe 13.30-
14.30 

Tirsdag 
Enhetsmøte Service 09:30 - 10:30 
Retningslinjesamling 15.00- 15:30 

Onsdag 
Jobbklubb hver 14. dag 14:30 - 15:30 
Klubbhusmøte én gang i måneden 14:00 - 
15:30 

Torsdag 
Enhetsmøte admin enheten 11.00– 12.00 
Koordineringsmøte 14:30 - 15:30 

Fredag 
Fritidsgruppemøte en gang pr. mnd.  
13.45-14.45 
Ukeslutt 15:00 - 15:45 

Dagsplan: Faste møter: 

 

Åpningstider 2016:  

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08.00-16.00.  

Onsdag: 08.00-20.00. 

Arbeid– og studiesenteret har samme åpningstider som 

huset for øvrig, men studenter som trenger å benytte lo-

kalene etter åpningstidene har anledning til å låne nøkkel 

etter behov. 

Noen fakta om våre medlemmer: 

Vi har i løpet av 2016 hatt en økning i antall medlemmer på 20. 

Vi har  ved utgangen av 2016, 204 medlemmer. Av våre 204 medlemmer er, 90 menn og 114 kvinner  

8:00 Klubbhuset åpner 

8:15-8:45  Kafeen åpner og tilbyr frokost 

8:45-9:00  Felles morgensamling 

9:00-9:30  Arbeidsmøte på enhetene 

9:15-12:00  Arbeid på enhetene 

12:00-13:00  Lunsj 

13:00-13:15  Arbeidsmøte på enhetene 

13:15-16:00  Arbeid på enhetene 

Tur i lunsjen er et tilbud for de som 

ønsker det mellom kl 12.30—12.50.  
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Arbeidsdagen på huset 
 

 

Støtte fra fontenehusfellesskapet 

For å kunne utvikle seg er det viktig at de grunnleggende behov er dekket. Slik som forutsigbar          

økonomi, trygg bosituasjon og sosialt nettverk.   

Mange av våre medlemmer har lite eller ikke noe nettverk, som kan stille opp når det er behov for 

støtte til for eksempel praktiske oppgaver som hjelp i hjemmet, følge til NAV og andre offentlige konto-

rer og hjelp til flytting etc. 

Derfor tilbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset, støtte til medlemmene på disse områder 

samt hjelp til å komme ut i ordinært arbeid og hjelp til å fullføre skoler og studier. 
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Studier  

Retningslinje 25: 

Klubbhuset støtter medlemmene i å nå deres yrkes- og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem å utnytte ulike 
utdanningstilbud for voksne. Der hvor klubbhuset tilbyr intern opplæring, vil medlemmers evne til å undervise og 
veilede bli benyttet i stor grad 

 

Utdanning 

Utdanning er viktig i dagens samfunn, dette gjelder også for våre medlemmer. Flere har falt ut av 

sine utdanningsløp og må ta opp igjen fag for å fullføre disse. 

Fontenehuset tilbyr derfor  støtte til medlemmene slik at de kan fullføre sin utdanning. 

Workshop på Arbeid– og studiesenteret 31.08.16! 

Vi ønsker å ha et tett og godt forhold til aktuelle samarbeidspartnere for å kunne gi et best mulig tilbud til våre 

medlemmer. Et av tilbudene er studiestøtte til å fullføre eller starte på utdanning. Det kan være  i  videregående 

skole eller studier på høgskolenivå. 

 

I august 2016 gjennomførte Fontenehuset Hønefoss en svært vellykket workshop om hva som skal til for at elever 

og studenter, som har utfordringer knyttet til psykisk helse, skal klare å fullføre skolegang og studier. 

Mange av våre samarbeidspartnere fra kommune, fylkeskommune, Nav, de videregående skolene og Høgskolen i 

Sørøst Norge deltok med stort engasjement. Det har ført til faste samarbeidsformer i ettertid: Vi deltar i et sam-

arbeid ledet av SLT koordinator i Ringerike kommune, i forebygging mot kriminalitet i videregående skole. Gjen-

nom hele året har Fontenehuset Hønefoss hatt stand 

hver uke på høgskolen i sør øst Norge, og fått styrket 

vårt samarbeid med den nye   sosialrådgiveren, veile-

derne og studentsamskipnaden. 

 

Bildet er hentet fra diskusjonen av problem-

stillinger under arrangementet. 
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Studier 
 

 

Studenter i 2016: 

 2 medlemmer på høgskole/

universitet.   

 7 medlemmer på videregåen-

de skole.  

 

 

 
Samarbeid med HSN, Campus Ringerike 

 

Vi har gjennom store deler av 2016 hatt ukentlig 

stand på HSN hver tirsdag mellom kl 11-13. Her har vi  

vært synlige med roll-up og informasjonsmateriell!  

Hver uke har vi forsøkt å være representert med både 

en medarbeider og et medlem. Vi har i hele 2016 også  

hatt et godt og tett samarbeid med sosialrådgiver på HSN. Først  

Torill Felberg, fram til hun gikk av med pensjon, og nå Lena Pfeiler.  

Sosialrådgiver har stått på stand sammen med oss ved et par  

anledninger. På Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, var vi  

representert på stand på HSN sammen med blant annet 

studentparlamentet. 

 

Det er viktig for oss å synliggjøre vårt tilbud ovenfor studenter som  

sliter med sin psykiske helse. Vårt Arbeid– og studiesenter 

er tilrettelagt med plasser for de som ønsker et  

rolig arbeidsmiljø for lekser, oppgaver og studier.  

 

Man får også tilgang til andre tilbud på Fontenehuset  

Hønefoss. For mange studenter kan det sosiale by på  

utfordringer, men hos oss får man fellesskap med andre i  

samme situasjon.  

 

   

 

 

 

 

Statistikken viser antall personer 

som har brukt lokalene til ulike akti-

viteter i 2016: 

 Undervisning 

 Egne studier 

 Møtevirksomhet 

 Arbeidsmiddager 

 Frokostmøter 

 Sosiale arrangementer 
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Arbeid 
 

 

Arbeid er et av fundamentene i Fontenehusets 

virksomhet. Vi har tro på at et menneske kan    

rehabiliteres gjennom arbeidsrelaterte aktiviteter 

og komme tilbake til samfunnet, få gode sosiale 

relasjoner og oppleve en meningsfull tilværelse. 

Første Erfaringskonsulent i Vestre Viken Helseforetak       

Av: Ola H. Fauske 

 

 

 

 

 

 

I 2007 gikk jeg inn døren til Fontenehuset Hønefoss med en 
drøm om en Vernepleierutdanning, på tross av alle bekym-
ringer og advarsler fra både fastlege, NAV og mennesker in-
volvert i min Individuelle Plan. I 2015 kom jeg tilbake til Fon-
tenehuset som student i praksis og skrev hovedoppgaven 
min om Fontenehusmodellen. Samme år mottok jeg autorisa-
sjon som Vernepleier. 

I slutten av 2015 fikk jeg spørsmål fra Annlaug Nielsen (daglig 
leder) og Knut Stubben (medlem og tidligere styremedlem) 
om jeg ønsket å gå inn i en prosjektstilling som Erfaringskon-
sulent ved Ringerike DPS avdeling Røyse. Jeg syntes dette 
hørte spennende ut og takket ja. 3 mars 2016 startet jeg i 20 % stilling som Vernepleier med brukererfaring. 
Stillingen gikk raskt opp til 40 %, og i februar 2017 fikk jeg tilbud om en fast stilling som Erfaringskonsulent i 
50 %. 

En Erfaringskonsulent er en person med brukererfaring, i mitt tilfelle som mottager av psykiske helsetjenes-
ter. Den viktigste arbeidsoppgaven er å spre håp om at, på tross av psykiske utfordringer, er det fullt mulig å 
ta en utdanning og- eller kommer seg ut i ordinært arbeid. En annen viktig arbeidsoppgave er å sette økt 
fokus på brukermedvirkning. Pasienten sitter med den best ekspertise på seg selv!  

Dette er noe jeg kan relatere meg til i henhold til utfordringer og fordommer med tjenester jeg selv mottok. 
«Du som hadde angst og slet med depresjoner kunne ikke ta en Vernepleierutdanning!» var meldingen jeg 
fikk av NAV og behandlere. De fortalte meg at det var lite realistisk med en høgskoleutdanning og ville 
tvinge meg ut i tiltak som overhodet ikke hadde noe fremtid, hverken økonomisk eller forhold til helsen. Jeg 
visste selv at, hvis jeg skulle komme ut i arbeid, så måtte jeg ta en høyere utdanning slik at jeg kunne skaffe 
meg et arbeid jeg kunne stå i over tid. 

 

11 medlemmer har i 2016 

kommet ut i ordinær jobb. 
Vi ser at interessen for arbeid er stigende. 

 

 Startet som prosjektstilling i 20 %         

3. mars 2016 

 Fast 50 % stilling fra 1. mars 2017 
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Arbeid 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

På Fontenehuset fantes 
det ingen fordommer og 
ingen som tvilte på at jeg 
skulle klare en utdanning. 
Det var ingen som satte 
begrensninger for mine 
drømmer og håp. Jeg fikk 
hjelp til å bytte saksbe-
handler på NAV for å få 
igjennom min egen tiltaksplan. Jeg fikk også hjelp til å ordne en dårlig økonomi, etter mange år vekslen-
de mellom strøjobber og sosialstønader. Jeg fikk hjelp til å finne dokumentasjon og ordne papirer for å 
komme inn på OPUS så jeg kunne starte med å ta opp 2 fag jeg manglet for å få full studiekompetanse.  

Jeg benyttet Fontenehuset som en arbeidsplass for å skaffe meg gode rutiner rundt lekselesing og forbe-
redelse til eksamen. Dette ga meg en solid plattform da jeg startet på Høgskolen i Oslo og Akershus i 
2011. Takket være disse rutinene var jeg selvhjulpen igjennom studiene på høgskolen til jeg kom tilbake 
på Fontenehuset som student i praksis. 

Fontenehuset Hønefoss har siden oppstarten opparbeidet seg en unik kompetanse på mennesker med 
psykiske utfordringer. De har også god kjennskap til praktiske utfordringer unge mennesker  møter i regi 
av NAV eller i behandling, der det dessverre ofte fokuserer på begrensinger i stedet for menneskelige 
ressurser. Denne kompetansen benytter jeg meg av i mitt arbeid som Erfaringskonsulent ved Ringerike 
DPS via et tett samarbeid med Fontenehuset.  

Siden jeg startet på Ringerike DPS har jeg fulgt mange, både unge og voksne, til omvisning på Fontene-
huset Hønefoss. Enkelte ønsker å ta og- eller fullføre en utdanning, mens andre ønsker å komme seg ut i 
arbeidslivet. Ved å legge til rette for pasienten før utskrivelse, kan man med enkle grep forebygge nye og 
lengre sykdomsperioder, tilbakefall og nye innleggelser.  

Selv om jeg slet med psykiske utfordringer hadde jeg god selvtillit. Jeg visste jeg kunne klare en utdan-
ning og komme meg ut i arbeid. Men alle fordommene jeg møtte i egen behandling hadde gitt meg et 
dårlig selvbilde. Som medlem ved Fontenehuset har jeg fått mulighet til å vise hva jeg duger til, vise at 
jeg er en ressurs og at «man kan på tross av!». Jeg vil på vegne av dette takke Fontenehusets medarbei-
dere og medlemmer for muligheten, støtte og hjelp jeg har mottatt fra starten på en utdanning, til å nå 
være i fast ordinært arbeid.  

Ola Heiene F. 

 

 

Hva er en Erfaringskonsulent og hvordan jobber man?  

En Erfaringskonsulent er en person med brukererfaring, i  Olas tilfelle som 
mottager av psykiske helsetjenester. Den viktigste arbeidsoppgaven er å 
spre håp om at, på tross av psykiske utfordringer, er det fullt mulig å ta en 
utdanning og- eller kommer seg ut i ordinært arbeid. En annen viktig ar-
beidsoppgave er å sette økt fokus på brukermedvirkning. Pasienten sitter 
med den best ekspertise på seg selv!  

”Jeg er veldig glad i jobben min. Det betyr mye  å ha fått min første arbeidskontrakt i Norge. ” 

 

 

Majdi på kantina til Sparebank1 Ringerike Ha-

deland hvor han har overgangsarbeidsplass.  
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Arbeid  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Overgangsarbeid 

 

 

Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykiatrisk sykdomshistorie kan     
komme ut i arbeid. Modellen innebærer at et medlem på Fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får 
ansettelseskontrakt og vanlig lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i ca 9 md og arbeidstiden er inntil 
50% av ordinær arbeidsuke. Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsar-
beidsplasser, og sørger for utvelgelse og opplæring. Ved sykdom garanterer Fontenehuset vikar slik at arbeidet 
alltid blir utført.  

Retningslinje 22: 

Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet.  

Dette gir medlemmene mulighet til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved  

klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garanterer klubbhuset vikarer ved medlemmers fravær.  

I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriterie: 

  

Ønsket om å arbeide er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid.  

 

1 OA-jobb som frokostkokk 

Arbeidsoppgaver: forberede frokost for hotellets 

gjester. 

1 OA-jobb delt på 2 personer 

Arbeidsoppgaver: Hente matvarer til barnehagen hver 

tirsdag, snømåking, gressklipping, forefallende arbeid. 

Anita (25.02.15—31.01.16) 

Blåbærskogen Barnehage 

 

 Knut Roar  

(15.08-31.12.16) 

Frode  

(01.06.15-01.07.16) 

Comfort Hotel Ringerike 
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Arbeid  

Ringeriks Kraft AS 

1 OA jobb 

Arbeidsoppgaver: 

- Kontorarbeid, scanning av faktura. 

Elisabeth 

(01.08.15.-30.04. og 18.07 -  31.12) 

Ingvill 

(02.05.16-15.07.16) 

Kulturstiftelsen Fengselet 

1 OA jobb 

Arbeidsoppgaver: 

- Arbeidsoppgaver sommer: plukke søppel i Fengselsparken, 

luke ugress,  vanning av blomster.                                                                       

- Arbeidsoppgave vinter: renhold før og etter arrangementer, 

henge opp plakater i forbindelse med arrangementer. 

Dag 

(02.05.16—31.12.16) 

Marit 

(01.06.15—01.05.16) 

 

Overgangsarbeid (OA) 
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Arbeid  

Sparebank1 Ringerike Hadeland 

1 OA jobb 

Arbeidsoppgaver: 

- Forberede lunsj ,oppvask, rydding, renhold. 

Majdi 

(01.09-31.12.16) 

 

 

Tronrudgruppen 

1 OA jobb 

Arbeidsoppgaver: 

- Forberede lunsj, rydding, oppvask,renhold og bestilling av    

matvarer. 

Wenche  

(17.10-31.12 vikar) 

Lisbeth  

(17.10.-31.12) 

 

Overgangsarbeid (OA) 

 

Positiv Oppvekst 

1 OA jobb 

Arbeidsoppgaver: 

- Forberede middag, rydding, oppvask og renhold. 

Leif Gunnar 

(01.04-31.05.16) 

Anita L. 

(26.02-31.08.16) 

Maj Kristin 

(12.01-30.03.16) 
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Arbeid 
 

 

 
 

Arbeid med bistand 

Fontenehuset Hønefoss har gjennom hele 2016 vært tiltaksarrangør for Nav gjennom tiltaket Arbeid med 
bistand. Vi har hatt 10 plasser som til enhver tid har vært fylt opp. Flere av deltakerne har kommet seg ut 
i jobb og i tillegg har 1 deltaker begynt med studier gjennom Opus og 1 deltaker i studier på Universitetet 
i Tromsø. Gjennom året som gikk har Unni Madsen, Hege Hammer og Sverre Berg jobbet som tilretteleg-
gere i tiltaket.  

Arbeidsmiddag 

Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid og arbeidsgivere. Til 

arbeidsmiddagen inviteres og opprettes kontakter med nye arbeidsgivere. I 2016 har vi hatt fire arbeids-

middager . 

Frokostmøte 

Gjennom 2016 har vi arrangert 6 frokostmøter. Vi inviterer bedrifter i nabolaget til en uformell frokost 

for å bli bedre kjent og utvide nettverket.  

Både arbeidsmiddager og frokostmøter har i 2016 vært holdt i Arbeid- og studiesenteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildene viser: 

 

Over til venstre: Arbeidsmiddagen i november. 

Over til høyre: Arbeidsmiddag mars.   

Høyre: Frokostmøte i juni. 
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Opplæring i Fontenehusemodellen 

Verdensdagen for Psykisk Helse 

 I 2016 valgte vi å markere Verdensdagen for psykiske helse ved å ha åpent hus 

på Fontenehuset Hønefoss. Vi hadde informasjon til et ungdomsprosjekt i regi 

av Nav på Follums gamle brannstasjon. Vi hadde også stand på torvet store de-

ler av dagen og inviterte interesserte til å komme på en omvisning. Mange var 

innom standen vår og fikk med seg informasjonmateriell eller slo av en prat. I 

tillegg hadde vi stand på HSN (Høyskolen I Sør Øst Norge) sammen med sosial-

rådgiver Lena Pfeiler og representanter fra Studentparlamentet. Svært gledelig 

var det at så mange av medlemmene våre engasjerte seg i dette arbeidet. 

I 2016 sendte Fontenehuset Hønefoss to team på opplæring til Genesis Clubhouse utenfor Boston i USA. Det 

første teamet var på opplæring i april og det siste teamet var på opplæring i November /desember. På opplæ-

ringen deltar også team fra andre klubbhus rundt omkring i verden. Begge teamene hadde med seg problemstil-

linger som klubbhuset hadde forberedt. Opplæringen foregår ved at teamets deltakere jobber på hver sin enhet 

og deltar i den arbeidsorienterte dagen på lik linje med medlemmer og medarbeidere på Genesis. Man følger 

møter og arrangementer som hører til på enheten og klubbhuset. Teamet får utdelt 2 veiledere som skal bistå 

med innspill i arbeidet med å utarbeide en handlingsplan som presenteres for sitt eget klubbhus når opplæringen 

er ferdig. Handlingsplanen består av hovedmål og delmål som er knyttet opp mot retningslinjer i klubbhusmodel-

len. Under opplæringen deltar teamet i daglige diskusjoner rundt aktuelle artikler. Her samles teamene som del-

tar på opplæringen, medlemmer og medarbeidere fra Genesis. Dette er en viktig del av opplæringen da man får 

anledning til å drøfte utfordringer man opplever på eget klubbhus med andre som kjenner til mange av de sam-

me utfordringene fra sin egen hverdag. Erfaringsutveksling er en viktig del av opplæringen. Teamene bor sam-

men på et gjestehus. Etter at dagens gjøremål  på Genesis er over, fortsetter arbeidet med handlingsplanen 

"hjemme" på gjestehuset. Siste dag på opplæringen presenteres handlingsplanen for de andre teamene og veile-

derne og man får de siste tilbakemeldingene før hjemreise. Etter hjemkomst presenteres planen for klubbhuset 

og vedtas. Enhetene tar tak i planen og implementerer delmålene i sitt arbeid. Vi bruker midler fra Norsk Tip-

pings Grasroandel for å dekke utgiftene knyttet til opplæringen. I 2016 fikk vi inn ca kr 110 000 via grasrot-

andelen.  

 

 

Bildet  er fra opplæringen i  november/desember 2016.  
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Internasjonalt og nasjonalt samarbeid 

 

Clubhouse International 

Cubhouse International er Fontenehusenes internasjonale paraplyorganisasjon og holder til I New York. 
Hovedoppgaven er å kvalitetssikre driften av Fontenehusene gjennom akkreditering og gjennomføring 
av internasjonale konferanser.  

Fontenehuset Hønefoss ble akkreditert første gang i 2008 og  må gå  igjennom  kvalitetssikrings prosess-
ene hvert tredje år.  

Clubhouse International er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse. 

Fontenehuset Hønefoss har to representanter i Clubhouse Internationals Fakultet for klubbhus utvik-
ling : Knut Stubben og Annlaug Nielsen. 

Knut Stubben sitter i Clubhouse International sitt styre. 

I dag finnes det mer enn 340 Fontenehus fordelt på 34 land.  

Fontenehusmodellen 
Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer. 
Fontenehus-modellen er over 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York – og har høstet 
anerkjennelse både i USA og verden forøvrig. 
 

Fontenehus Norge  

Ble etablert i juli 2007 som et svar på behovet for en koordinert kontakt med offentlige myndigheter og 
å samordne å kvalitetssikre satsningen på etablering av nye Fontenehus i Norge. 

Knut Stubben representerer Fontenehuset Hønefoss i Fontenehus Norges styre. 

 

 

Ressursseminar 2016 

Årets seminar ble avholdt 15. November , med fokus på følgende problemstillinger: 

* Hva kan vi gjøre for å få opp trivselsfaktoren i arbeidsdagen på klubbhuset? 

* Hvordan kan vi bruke oppgavene på Fontenehuset til å fremme selvfølelse hos medlemmene? 

* Hvordan kan vi skape mer innholdsrike hverdager med tanke på at medlemmer føler seg sett og at det  

   også blir tid til de gode samtalene. Her ønsker vi også å dra inn strukturen på huset som møter, arbeids-  

    grupper osv. Hva er vi fornøyd med og er det noe vi kan forbedre? 

* Hva skal til for at medlemmene har lyst til å bli lengre på Fontenehuset hver dag? 

Det var styret som inviterte til seminaret og denne gangen ble det avholdt i lokalene til Tronrudgruppen i Arnemannsvn.  

 

Besøk fra Clubhouse International 

Administrativ leder: Joel D. Corcoran 

Programansvarlig for Europa: Anita Brix Lambaek 
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Samarbeidspartnere og sponsorer  

 

18 

Tilskudd fra 

Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Staten v/Helsedirektoratet, NAV.  

 

Gaver og tjenester fra det private næringsliv, organisasjoner og privatpersoner 

Audhild Mosskull, Olav Risan, Positiv Oppvekst , Anica Wien, Charlotte Baksvær, Odd Steinar Endrerud, Lil-

lan Askilsrud, O. J. Stenberg, Staples Hønefoss, Hole Frivillighetssentral, Hønefoss Kino, Baker Hansen, Lions 

Club Ringerike, Familien  Lindeman, Ingeborg Høy Berg, Bente Tronrud, Gunnar Mæhlum, Plantasjen Høne-

foss , Hole Sanitetsforening, Ragnar Wergeland, TBA AS, Abletec , Veiby & Bentzen , Fotograf Kind, AKA AS, 

Sparebank 1 Ringerike og Hadeland, Arna Skjerven, Ingvill Ringen, Malin Sørensen, Dumitru Stanescu, 

Honerud Gård , Viker Sanitetsforening, Veienmarka Ungdomsskole, Aina Oset, Sundvollen Hotel, Ringeriks-

dagen 2016, Henriette Hovde, Liesbeth Op Ten Berg, Jørn K. Nielsen, Svein Erik Christiansen, Tronrud Eien-

dom ,Haakon Tronrud, Lions club Hole, Rune Slette, Sverre Berg, Hank Williams Minneløp/ Tommy Olsen, 

Gerd Svarverud, Terje Nordengen, Karen Nordengen, Joker Dagali Handel , Ståle Johansen, Norsk Tjeneste-

mannslag Kartverket, Norli Kuben , Øyvind Bråthen, Sparebank stiftelsen Ringerike, Gjensidigestiftelsen, 

Hval Sanitetsforening, Haug Menighet, Siw Wexhall, Tove Mette Setra, Kiwi Osloveien  Laila Oset, Servi-

Pack AS , Losje 4 Roser , RIK AS, General Hotel , Fokus Rådgivning AS, Nes Sokn,  Losje St Olav,  Per Bleiklia, 

Dua AS, Frimurer Logen Drammen, Lars Loeshagen, Vardar, Thomas Stubben. 

 

 

 

 

Fontenehuset Hønefoss hadde egen stand med ny rollup på Ringeriksdagen 

3. september! Vi fikk delta gratis — en gave fra  Ringeriksdagen 2016! 

Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støtte-

spillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fort-

sette å vokse og utvikle oss.   
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Klubbkvelder 

Medlemmene tar ansvar for klubbkveldene. Det er ofte ulike aktiviteter som matlaging, maling, quiz,  spill, strikking 
o.l. på disse kveldene. I 2016 var det klubbkveld hver onsdag kl. 16.00 til 20.00. 

 

Helgearrangement, helligdager og turer 

 

I 2016 hadde vi utedag, åpent påskeaften, 17. mai, St. Hansaften, julaften og nyttårsaften. Vi deltok på Hank Wil-
liams minneløp i mai.  Fra slutten av juni reiste vi på tur en dag i uka hele sommeren. Vi reiste til Bjørneparken, 
Blaafarveverket, Onsakervika, Historisk tur med Ragnar Wergeland, Honerud gård, Kistefosmuseet  I oktober mar-
kerte vi  verdensdagen for psykisk helse ved å ha åpent hus, stand på torvet og på HSN I november hadde vi jule-
messe på huset med salg av egenproduserte ting. I desember hadde vi  julebord  og dro på tur til Sverige. Utenom 
dette har vi gjennom året hatt flere lørdagskafeer. 

Fritidsprogram 

   

 

  

 

Bjørneparken Hank Williams minneløp 

Historisk tur med Ragnar Wergeland Honerud Gård 

Kistefos-museet Onsakervika 


