2017
Årsrapport

Knut Roar Strandheim og Lene Sparby

«Arbeidsmoral og yrkesstolthet er klare
kjennetegn hos Knut Roar»
sier Lene Sparby – styrer i Blåbærskogen Barnehage.
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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.
Medarbeidere i 2017

Annlaug Nielsen

Hege Hammer

Henriette Hovde

Bodil Heggelund

Olav Risan

Sverre Berg

Daglig leder

Nest leder

Medarbeider

Medarbeider

Medarbeider

IPS Jobbspesialist

Thea A. E. Jensen

Daniel Lau Granum

Anett Hornell

Lærling

Ergoterapistudent

Vernepleierstudent

Åge Nymoen
Vikar

Styret i Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss for 2017

Haakon Tronrud
Styreleder

Sveinung Berg
Styremedlem

Kari Stokke

Sten E .Magnus
Nestleder

Karin Kallsmyr
Styremedlem

Styremedlem

Eli D Andersen
Styremedlem

Anita Ulvseth
Styremedlem

Styremedlem

Aina Oset
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Daglig leder har ordet
I september 2017 var det verdenskonferanse i Detroit i USA. Verdenskonferanse arrangeres 2.hvert år, og er en fagkonferanse hvor medlemmer, medarbeidere og styremedlemmer fra fontenehus i hele verden møtes for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Forelesere og innledere på workshopene
er stort sett personer som er aktive på sitt eget fontenehus. I tillegg deltar
også fagpersoner innenfor ulike tema på konferansen.
Vi sendte 4 personer til denne konferansen , to medlemmer og to medarbeidere.
Det var til stor inspirasjon og mye å lære. Det å møte mennesker fra hele verden ,og høre historiene til medlemmer som har fått nye muligheter både i
arbeidslivet, til fullføring av skolegang og ikke minst har fått tilbake livsgleden,
gjennom fontenehus modellen , og aktiv deltagelse i den arbeidsrettede dagen på klubbhus over hele verden, det framkaller en stor ydmykhet hos meg.
Det gir meg også inspirasjon og glede over å få lov til å være en del av dette fellesskapet.
Hos oss lokalt hadde dette ikke vært mulig uten støtte i lokalmiljøet, og positive arbeidsgivere som er villig til å gi mennesker
nye sjanser.
Det var derfor ekstra fint å kunne presentere videointervju på verdenskonferansen i Detroit med Jørgen Moe ,som er leder av
Ringerike utvikling og Berit Brunstad fra Ringerikskraft, hvor vi har hatt overgangsarbeidsplass i 8 år.
De har på hver sine måter og på ulike arenaer fram snakket Fontenehuset Hønefoss. Intervjuene forteller også hvordan vi har
jobbet tett med næringslivet siden oppstart i 2003. Et viktig samarbeid for å bryte ned stigmatiseringen rundt psykiske helseutfordringer.
Aina Oset, en av våre mange dyktige medlemmer, fortalte sin historie i plenum med over 700 deltagere tilstede. Modig gjort.
Hennes historie kan leses på side 13.
I 2017 har 8 av våre medlemmer kommet tilbake til lønnet arbeid.
Hvorfor er det viktig , og hva er det med fontenehus som gjør at medlemmer som har dette som sitt mål og sin drøm lykkes?
Både intervjuet med Knut Roar , som fikk fast ansettelse i Blåbærskogen barnehage etter en overgangsjobb, og det Aina forteller, gir noen klare svar:
For å tørre å ta et skritt tilbake til arbeidslivet må selvfølelsen styrkes. Det er der fontenehus over hele verden gjør den viktigste jobben, :

•

Ser medlemmene, ser hver enkelt , og den enkeltes ressurser.

•

Tror at drømmer kan bli til virkelighet når de omgjøres til mål og planer og veien gjøres om til de antall skritt som
er nødvendig å gå for å komme i mål.

•

I tillegg må vi ha arbeidsgivere som er villig til å gi noen en ny sjanse.

Fontenehusmodellen er også opptatt av sammenhengen mellom utdanning og arbeid. Det er mange som på grunn av dårlig
psykisk helse ikke har klart å fullføre videregående skole i et normalløp rett etter ungdomsskolen.
Ofte kan det ta flere år med innleggelser og behandling før man kanskje er i stand til å gjennomføre en «restart « og fullfører
videregående skole. Fontenehusene generelt og de nordiske landene spesielt har vært foregangsland når det gjelder å motivere og stimulere unge voksne på fontenehus til å velge å gjøre ferdig videregående skole, og skaffe seg studiekompetanse. Det
er derfor gledelig at 9 medlemmer på Fontenehuset Hønefoss i 2017 har fulgt et utdanningsløp. Jeg vil også understreke samarbeidet med de videregående skolene og med Høgskolen i Sørøst-Norge vi har hatt dette året.
Annlaug
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Arbeidsdagen på huset
Fontenehuset Hønefoss er organisert i to enheter:
Administrasjonsenheten:
Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, årsrapport, føre statistikk, betjene resepsjonen, overgangsarbeid, ansvar for arbeid og studier.
Serviceenheten:
Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS.
Oppgaver: Lage lunsj, betjene kafé, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS-oppgaver, renhold, renovasjon.

Økt arbeidsinnsats:
Våre medlemmer har i løpet av 2017
arbeidet 15871 timer på fontenehuset, dette tilsvarer ca. 9 årsverk.

Oppussing av administrasjonsenheten.

Organisering av loftet

Sjekk av regninger
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Arbeidsdagen på huset
Noen fakta om våre medlemmer:
I 2017 fikk vi 13 nye medlemmer.
Vi har ved utgangen av 2017 209 medlemmer.

Faste møter:
Unge voksne 11.00—12.00
Mandag
Enhetsmøte Service 14:00 - 14:45

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Retningslinjesamling 15.00- 15:30

Jobbklubb 14:30-15:30 *
Klubbhusmøte 14:00 - 15:30**

Dagsplan:
8:00-8:15

Klubbhuset åpner

8:15-8:45

Kafeen åpner og tilbyr frokost

8:45-9:00

Felles morgensamling

9:00-9:15

Arbeidsmøte på enhetene

9:15-12:00

Utføre arbeidsoppgaver

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:15

Arbeidsmøte på enhetene

13:15-16:00

Utføre arbeidsoppgaver

Enhetsmøte admin. Enheten 11.00– 12.00
Koordineringsmøte 14:30 - 15:30
*Alle onsdager som ikke har klubbhusmøte.

Fredag

Fritidsgruppe 1 gang pr mnd 13.45-14.45
Ukeslutt 15:00 - 15:45

** En gang per måned.

Åpningstider 2017:
Alle hverdager 08.00-16.00.
Hver onsdag fra 16.00-20.00 har vi klubbkveld og helgetilbud
en gang i måneden.
I 2017 har vi også hatt åpent julaften, nyttårsaften,
påskeaften, 17. mai og St.Hans aften.
Arbeid– og studiesenteret følger våre åpningstider,
men studenter som trenger å benytte lokalene utenom åpningstid har hatt mulighet til å låne nøkkel og
disponere leseplasser mm etter eget behov.
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Arbeidsdagen på huset

Standard nr. 27

Hjelp med offentlige støtteordninger gis av medlemmer og medarbeidere på fontenehuset. Bistand i
forbindelse med offentlige støtteordninger er en sentral del av enhetenes oppgaver på fontenehuset.
Dette inkluderer hjelp med offentlige ytelser, boligveiledning, fremming av en sunn livsstil, samt å få

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 hjelp til flytting etc.
Derfor tilbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset, støtte til medlemmene på disse områdene.

Tabellen over viser støtte til medlemmer i timer i 2017
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Studier

Retningslinje 25:
Klubbhuset støtter medlemmene i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem til 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 sine utdanningsløp.
Fontenehuset tilbyr derfor sine medlemmer støtte slik at de kan fullføre sin utdanning.

I 2017 samarbeidet vi med HSN, campus Ringerike. Vi har hatt dialog med sosialrådgiveren der oppe med
tanke på studenter som kunne ha behov for Fontenehuset. Gjennom året har vi hatt flere stand der oppe
for å vise hvem og hva vi er. Her har studentene hatt mulighet for å komme bort til oss for å stille spørsmål eller lage en avtale om å komme på huset. Dette hadde vi også i forbindelse med Verdensdagen for
psykisk helse. Våren 2017 ble vi invitert av studentdemokratiet til å ha stand etter en fagdag på HSN. Her
deltok vi sammen med mange andre grupper/bedrifter/foreninger som studentdemokratiet ønsket at
elevene skulle få mer informasjon om.
Vi har i 2017 hatt samarbeid med Læringssenteret for voksne. I samarbeid med de har vi hatt undervisning på fontenehuset i emner som : personlig økonomi, presentasjon av seg selv, data.

Høsten 2017 startet vi opp for å utvikle samarbeidet med de videregående skolene i nærområdet. Vi hadde møter med rådgivere og helsesøstre på Hønefoss VGS, Ringerike VGS og på OPUS. Vi startet også en
dialog med UNG Invest avdeling Ringerike og har laget avtaler for videre samarbeid.

Studenter i 2017:


2 medlemmer på høgskole/
universitet.



6 medlemmer på videregående
skole.



1 videreutdanning
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Arbeid
Retningslinje 21:
Fontenehuset gjør det mulig for sine medlemmer å komme tilbake til lønnet arbeid gjennom overgangsarbeid, arbeid med støtte og ordinært arbeid. Derfor tilbyr ikke fontenehuset arbeid til medlemmer gjennom interne virksomheter, adskilte foretak eller varig tilrettelagte arbeidsplasser.

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.

8 medlemmer har i 2017 kommet ut i ordinær jobb.
Tilbake i arbeid
Knut Roar Strandheim, 52 år gikk forbi Fontenehuset Hønefoss i nesten 10 år før han tok mot til seg og
gikk inn døren. Uvitende om hva som ventet innenfor. Han fikk omvisning i lokalene og en prat med en
medarbeider og bestemte seg for å gi det en sjanse. Den første måneden forholdt han seg til inntrykkene
og menneskene i resepsjonen / kafeen i første etasje, for så sakte å ta turen opp til serviceenhetens kontorplasser i etasjen over. Det tok litt lengre tid å sette seg i matsalen.
Arbeidsoppgavene i Blåbærskogen Barnehage består hovedsaklig i å hente bestilte varer hos Rema, snømåking/snøfresing vinterstid og gressklipping på sommeren. I tillegg generelt vedlikehold.
Etter litt samtaler og tankevirksomhet ble Knut Roar med opp for å snakke med daværende styrer i barnehagen sammen med en medarbeider fra Fontenehuset.
«Her var det mye unger» ble det sagt idet vi gikk inn porten..
Etter hvert var det en stolt, men fremdeles litt usikker Knut Roar som takket ja til stillingen.
Usikker på hva dette kunne bli. Det var mye nytt, mange mennesker, og hvordan ville han takle det?
Han tenkte en stund på å handle på dagtid og gjøre arbeidsoppgavene på kveldstid, for ikke å omgås så
mange, men det gikk fort over.
«Arbeidsmoral og yrkesstolthet er klare kjennetegn hos Knut Roar» sier Lene Sparby – styrer i Blåbærskogen Barnehage. Han er aldri syk, han forholder seg alltid til avtalene de har. Fleksibilitet er viktig begge
veier, er de begge enige om. Han er svært opptatt av, og glad i, det grønne rundt oss. Rundt barnehagen
var det svært mye trær og kratt som Knut Roar ganske kvikt la en plan for å bli kvitt. Opptatt av å gjøre
dette riktig, ble det lagt en plan om å få det gjort gjennom rette kanaler, etter samtale med en hyggelig
person med beslutningskraft i kommunen. Vinterstid er han «vakt» 24/7 når det gjelder snøfall. For skulle
det komme snø på kvelden eller tidlig på morgenen, setter han seg i bilen og kjører ut og måker sånn at
ansatte, foreldre og barn kommer frem.
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Arbeid
”Så du er blitt veldig god til å være sammen med ungene .
Nå er det ungene som oppsøker deg, og jeg vet ikke om det er bevisst eller ikke, men det er noen av disse barna som trenger litt ekstra, om du «senser» det eller de tiltrekkes deg av en eller annen grunn. Du
ser de som trenger det lille ekstra, uten at vi har snakket om hvilke barn det gjelder» forklarer Lene
Sparby.
«Det er fordi jeg ser mye av meg sjøl i de «ungan» svarer Knut Roar.
Det hadde ikke vært utenkelig å jobbe på avdeling med barna, men han har
jo nesten sin egen avdeling ute i bua. Det som møter oss er unger sittende
på benken, noen med øreklokker og andre nysgjerrige på hva som skjer i
dag. Knut Roar har jo også en klar fordel, han er jo mann og det er ikke noe
som er tøffere hos gutter i barnehagealderen 3 – 6 år, enn en mann i arbeidsbukse.
Hadde du vært her på en dag som det ikke hadde vært varmt. Da hadde du
fått sett den seneste moten. Arbeidsbukse er svært populært blant gutta i
barnehagen  de bruker den til den går halvveis opp til kneet. Det er krise
når den blir fravokst, sier Lene.
Knut Roar hadde OA-plassen i to runder. Så gikk den over til Arbeid med
støtte på timebasis en kort stund, før han ble fast ansatt i 10 % stilling og nå
i 20 %.
Nå er han i gang på tredje året i verdens beste jobb, ifølge han selv. Alt ordnet seg etter at han sa ja til OA-plassen. Han har flyttet til sokkelleilighet hos
slekt i Hole, tatt opp igjen klatring og hytta i skogen har blitt et prosjekt å
jobbe med og ikke et sted å bo – i hvert fall ikke vinterstid.

Arbeidsmiddager
Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som
er i arbeid, arbeidsgiverne vi har avtaler med og ikke minst for å knytte
kontakter med nye arbeidsgivere. I 2017 har vi hatt tre arbeidsmiddager .
Frokostmøter
Gjennom 2017 har vi arrangert tre frokostmøter.
Vi inviterer bedrifter i lokalmiljøet til en uformell frokost
for å bli bedre kjent og utvide nettverket.
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Arbeid
IPS—Individuell jobbstøtte
Fontenehuset Hønefoss er godkjent tiltaksarrangør for Nav Buskerud
1.januar 2017 startet vi et samarbeid med Kirkens Bymisjon i Drammen om tiltaket Individuell jobbstøtte (IPS)
Vi har ansatt en jobbspesialist og har 15 plasser på Hønefoss. Jobbspesialisten jobber i team med Distriktpsykiatrisk senter gjennom poliklinikken på Ringerike sykehus, Vestre Viken helseforetak.
Kravet for å søke seg inn i IPS er at man ønsker seg tilbake til arbeidslivet, og modellen bygger på at arbeid kan
være den beste medisin.
Vi er glade for å gi våre medlemmer enda en mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet.

Overgangsarbeid (OA)
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 arbeid er det viktigste kriteriet for å få 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 9 md og arbeidstiden er inntil
50% av ordinær arbeidsuke.
Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsarbeidsplasser, og sørger
for utvelgelse og opplæring. Ved sykdom garanterer Fontenehuset vikar slik at arbeidet alltid blir utført.

1 OA jobb—kantine
Arbeidsoppgaver:
Sette frem mat til lunsj. Fylle opp kjøledisk. Fylle opp og klargjøre salatbar. Ta oppvasken underveis og rydde opp igjen
etterpå.

Majdi 01.01.—31.05.

Astrid 01.06.—31.12
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Arbeid

1 OA jobb
Elisabeth 01.01.—30.04

Magne 01.05—31.12

Arbeidsoppgaver:
- Kontorarbeid, scanning av faktura.

Lisbeth 01.01.—31.12

Wenche 19.07—31.12

1 OA jobb
Arbeidsoppgaver:
- Lage lunsj, skrive handleliste, rydde

1 OA-jobb
Arbeidsoppgaver: Hente matvarer til barnehagen hver
mandag, snømåking, gressklipping, forefallende arbeid.

Knut Roar 01.01—31.07.
OA—jobben i Blåbærskogen ble fra 01.08 gjort om til en
ordinær jobb som Knut Roar fikk. Se artikkel på side 9-10.
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Medlemshistorie
Hei, mitt navn er Aina og jeg er medlem på Fontenehuset Hønefoss og dette er min historie.
Frem til 2010 var jeg kjent for å være den sosiale, engasjerte og alltid positive jenta. Hver dag gikk med på jobb
og å være med venner, alt gikk på skinner. Plutselig fikk
jeg et panikkanfall mens jeg var på ferie og jeg levde i en
berg- og dalbane resten av turen.
Hjemme i Norge gikk jeg til legen og han kunne ikke finne noen god grunn til plagene mine og spurte om det
kunne være noe psykisk. Jeg nektet for det, jeg hadde
det jo så bra ellers. I de neste månedene var jeg jevnlig
sykemeldt fra jobb.

På dette tidspunktet startet jeg en blogg og når jeg tittet
innom der for litt siden så fant jeg et innlegg hvor jeg i
november 2010 skriver ” Legen sier at det ikke finnes noen tegn på at jeg ikke er frisk og at jeg skal bare jobbe og
ta tiden til hjelp. Og det er jo det jeg vil, men hva gjør man når man ikke klarer? Jeg har en ekkel følelse inni meg,
følelsen av at noe er galt, men jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det er.”
Helt frem til januar 2011, da klarte jeg ikke å komme tilbake på jobb. Jeg flyttet hjem til foreldrene mine og hadde
enda ikke funnet ut av hva som var galt med meg. Savnet etter hverdagen ble større og større.
Jeg begynte hos en psykolog, fikk min egen leilighet og var klar for å sette i gang. Det viste seg å ikke være så enkelt. Jeg kjempet i flere år mot demonene inni meg, jeg klarte ikke å finne en vei ut fra alt det som skjedde i hodet
mitt. Derfor gikk jeg i 2013 med på en frivillig innleggelse på en psykiatrisk avdeling. Der var jeg i 7 uker, endelig
følte jeg at jeg kunne se klarere, jeg var ikke alene om å ha det vondt og der var det noen jeg kunne snakke med
døgnet rundt.

Men så fort jeg ble skrevet ut kom de gamle vanene og tankene tilbake. Jeg orket ikke å forholde meg til andre
mennesker, det eneste jeg klarte å fokusere på var min egen elendighet. Det ble en ny innleggelse i 2014 og mens
jeg ventet på den så gikk jeg så i kjelleren at jeg ofte tenkte på å ende mitt eget liv. Hadde det ikke vært for at jeg
fortalte mine foreldre om tankene mine på det tidspunktet så ville jeg mest sannsynlig ha gjennomført det. Da
dagen for innleggelsen kom følte jeg en lettelse, det var et trygt sted å være. Men hele tiden gikk tankene tilbake
til hva som ville skje når jeg kom hjem, ville jeg klare å holde på styrken?

Mens jeg var innlagt kom det en gjeng fra Fontenehuset Hønefoss til avdelingen jeg lå på. De snakket med noen
av oss om hva de kunne tilby og hva det hadde betydd for medlemmene. I mine øyne var dette bare tull, det var
ikke mulig at noe så enkelt kunne få livet mitt tilbake på kjør. Relativt imot min vilje ble jeg tvunget av min behandler til å besøke Fontenehuset Hønefoss dagen etter. Da jeg kom inn døra blei jeg helt sjokkert, hvor var de
syke menneskene? Her kunne ikke jeg være, dette var ikke noe for meg, disse skjønner ikke hvordan jeg har det,
var tankene som gikk igjennom hodet mitt på det tidspunktet.
Selv om jeg ikke hadde troa på at dette ville hjelpe meg så gikk jeg med på å prøve noen dager i uka i en periode
etter jeg ble skrevet ut. Det er det smarteste jeg noensinne har gjort!
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Medlemshistorie
Fra den dagen gikk det kort tid til jeg var et aktivt medlem på huset og selv om jeg holdt meg til de daglige oppgavene og ikke gjorde så mye hver dag så gikk jeg hjem med en følelse av mestring. Hver dag som gikk ble jeg tryggere, sterkere og tøffere. Jeg fikk nye venner som forsto situasjonen jeg var i, det var ingen som dømte meg og jeg ble
etter hvert en del av det sosiale nettverket på huset. Etter en stund kom et annet medlem til meg og sa at man
kunne merke de dagene jeg var på huset for da var det en lattermild stemning over huset, den dagen føltes det
som en tung bør datt av skuldrene mine. Jeg var tilbake!
Selv om dagene fortsatt besto av tidvis angst
så merket jeg at depresjonen sakte men sikkert slapp taket. Da jeg tidligere gikk vekk fra
vanskelige situasjoner så erfarte jeg at det nå
var lettere å dra til klubbhuset for å flytte fokuset til noe som ga meg glede. Tankene på og
en gang komme tilbake til lønnet arbeid ble
igjen virkelige, jeg så lyset i enden av tunnelen.

Verdensdagen for psykisk helse i 2015 hadde
temaet kast maska, det vekte noe i meg. Sammen med medarbeidere og medlemmer brukte vi mange måneder på å planlegge et av de største prosjektene som er gjort i husets 14 år lange historie. Vi hadde kunstutstilling, filmvisning, stand på høgskolen, pølselunsj på en lokal byggeplass og avsluttet det hele med en
konsert. Vi møtte kun på positive mennesker som gjorde alt for at dette skulle la seg gjennomføre og gjennom
dette fikk jeg et større nettverk.
En av mennene jeg møtte var daglig leder for Ringerike utvikling, Jørgen Moe. Han ønsket å gi meg en mulighet til å
vokse og gi meg en sjanse til å se hvordan det var å jobbe på et kontor. Da jeg fikk tittelen prosjektleder- og markedskoordinator sto hårene i nakken min, han hadde virkelig tro på meg. Jeg fikk ansvar for Ringeriksfilmen. Selv
om filmingen allerede hadde pågått i to år så skulle mange tråder nøstes opp, visninger av filmen i de gamle kinolokalene var en av dem. Jeg jobbet dag og natt for at innbyggerne våre skulle få en minneverdig opplevelse og når jeg
sto på scenen under premieren og fikk publikums applaus var det nok en gang noe som skjedde med meg. Jeg hadde skapt meg et navn i byen vår. Og dette på bakgrunn av at jeg to år tidligere valgte å gå inn døra på Fontenehuset.
Etter at jeg sluttet i Ringerike utvikling gikk jeg tilbake til huset, der begynte jakten på en lønnet jobb. Med støtte,
gode ord og oppriktig tro på meg så viste medlemmer og medarbeidere at jeg kunne klare alt jeg satte meg fore. På
mange måter følte jeg at jeg kunne gjøre nesten hvilken som helst jobb, men da jeg begynte å skrive søknader så
merket jeg store forskjeller. Jeg ble dratt mot jobber innenfor helsesektoren, tanken på å kunne bruke mine egne
erfaringer for å gi andre en bedre hverdag ble mitt store ønske i livet. Det ble mange søknader og jeg ble etter
hvert innkalt på fire intervjuer og gikk dit med en tanke om at jobben var min før jeg gikk inn døra. Selv om dette
motet kan skremme de fleste så hadde jeg en så stor tro på meg selv. Og veit dere hva, jeg fikk tilbud om alle fire
jobbene. Jeg hadde et luksusproblem og endte opp med å måtte velge to av dem.
I dag arbeider jeg i en bolig for psykisk utviklingshemmede og har et kjempegodt liv.
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Medlemshistorie
Fontenehuset har ikke bare gitt meg tilbake troen på meg selv, men det ga meg livet i gave. Hadde det
ikke vært for Fontenehuset kan jeg med hånden på hjertet si at jeg hadde endt livet for flere år siden.
Gjennom støtte, tillit og et stort engasjement rundt meg så står jeg her som et bedre menneske. På
Fontenehuset fant jeg mannen i mitt liv, jeg fant meg selv og jeg fant drømmejobben. Nå jobber jeg
meg mot en utdannelse innenfor helse og drømmen er at jeg en dag kan bruke all min erfaring for å
hjelpe andre som har vært i min situasjon. Men uansett hvor livet tar meg kommer en del av hjertet
mitt alltid til å være hos Fontenehuset.

Ressursseminar 2017
Vi hadde også i 2017 ressursseminar hvor medlemmer, medarbeidere og styret samles for å snakke om ulike tema og sette
samlede mål fremover. De som ledet årets ressursseminar var medlemmenes styrerepresentanter Aina og Anita og styrets
nestleder Sten. Tema for året var:
• Hva kan vi gjøre for å rekruttere nye medlemmer?
• Hvordan kan vi samarbeide med eksterne instanser for å rekruttere nye medlemmer?
Samtaler rundt disse temaene i grupper førte til at vi fikk laget et felles mål for veien videre.
Vi satte oss et mål om å øke medlemsantallet til 300 medlemmer om 5 år, 20 flere medlemmer i året. Og et gjennomsnittlig daglig oppmøte på 30 medlemmer om 5 år.
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Verdensdagen for Psykisk Helse
I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober og årets tema «Noe å glede seg over» oppfordret vi folk til å finne de små og store tingene rundt seg som gir glede for deg selv og andre. Det kan gi
bedre psykisk helse i hverdagen. I tillegg til stands på Hønefoss VGS og på Høyskolen hadde vi en stand på
Søndre torg med informasjon om årets tema.

De Haes Gartneri.
I 2017 har Fontenehuset Hønefoss hatt 5 andeler i De Haes Gartneri
på Hadeland. Det har vært spennende og lærerikt å følge årstidene
på gården og sesong for ulike grønnsaker , mange av de hadde vi aldri hørt om tidligere.
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Opplæring unge voksne Gøteborg 15 – 19. mai 2017

I mai 2017 dro Anita og Bodil på en ukes opplæring i unge voksne og fontenehusmodellen, sammen
med Kildehuset fra Danmark, Fountain House Stockholm fra Sverige og Flourish House fra Scotland.
Dette er et samarbeid mellom Fontenhuset Gøteborg, Fountain House New York og Genesis
Clubhouse i Massachussetts.
Målet med opplæringen var å oppnå kunnskap om hvordan inkludere unge voksne i
fontenehusmodellen, og dermed kunne bidra til at de når sine mål.
Vi hadde mange gode diskusjoner om hvordan behovene til den yngste aldersgruppen skiller seg fra
resten av medlemmene.
Det var fem gode dager hvor vi fikk knyttet kontakter med andre fontenehus med samme mål som
oss.
Arbeidet gjennom uken endte opp i en actionplan som viser hvordan vi skal jobbe med det på vårt
fontenehus. Hovedmålene i vår actionplan var:
Hvordan gjøre reach out til Unge Voksne?
Hvordan kan fontenehuset jobbe for at unge voksne setter seg egne mål og har fokus på veien videre?
I tillegg til selve opplæringen var det også mye sosialt; blant annet en tur i Gøteborgs skjærgård, og
en tur til Liseberg.
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Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Clubhouse International
Clubhouse 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.
Knut Stubben ble i 2017 valgt inn som medlem av Clubhouse Internationals’ styre
Fontenehuset Hønefoss ble akkreditert første gang i 2008 og må gå igjennom kvalitetssikringsprosessene 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 Faculty: Knut Stubben og
Annlaug Nielsen. Faculty består av medlemmer og medarbeidere fra akkrediterte fontenehus som har
ansvar for akkreditering av fontenehus over hele verden.
I dag finnes det mer enn 320 Fontenehus fordelt på 34 land.
Fontenehusmodellen
Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer.
Fontenehusmodellen 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 og kvalitetssikre satsningen på Fontenehus i Norge.
Etter landsmøtet i 2017 ble det 13 Fontenehus i Norge og målet om å nå 20 Fontenehus i 2020 er innen
rekkevidde.
Fontenehus Norge arbeider etter følgene målsetninger:


Bidra til etablering av Fontenehus og Fontenehusmodellens anvendelse og utbredelse.



Bidra til å kvalitetssikre og dokumentere Fontenehusmodellens virksomhet gjennom forskning.



Fremme det landsdekkende samarbeidet mellom Fontenehusene.



Være talerør for de norske Fontenehusene mot sentrale myndigheter.



Utvikle samarbeid med Clubhouse International (CI), nordiske og europeiske Fontenehus nettverk.
Knut Stubben representerer Fontenehuset Hønefoss i Fontenehus Norges styre.
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Samarbeidspartnere og sponsorer
Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og utvikle oss.
Tilskudd fra
Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Staten v/Helsedirektoratet, NAV.

Gaver og tjenester fra det private næringsliv, organisasjoner og privatpersoner
Majdi Alnajjar, Reidun Aslesen, Leif Borgen, Sverre Berg, Caroline Bjørkevik, Catch Media, Dua AS,
Odd Steinar Endrerud, Gunhild Eriksrud, Cahtrine og Inge Eiklid, Flette AS , Fokus rådgivning,
General Hotel GL Hoteldrift V/ Harald Gythfeldt, Jan Per Groven, Hole frivillighetssentral v/ Morten Heggelund,
HBK Fotball v/ Håkon Langdalen, Hval Sanitetsforening, Haug menighet, Torgunn og Ola Hølen,
HFS Innerwheel Ringerike, Kristin Hølen, Erik Halkinrud, Ole Sigmund Hølen, Torgun Egge Hølen, Oona Egge Hølen,
Hege Hammer, Hønefoss Kino, Morten Heggelund, Karin Anette Johansen,
Joker Dagali Handel v/Hanne S. Håvardsrud, Kremmerhuset, Målfrid og Ingar Kind, Klækken Hotel, KGT Studio AS,
Kontor interiør Ringerike AS, LC Hole v/ Stein Sværi, Lions club Hønefoss, Ævinid Lindahl, Anita Lindemann,
Leiv Vidar Butikken, Turid Midsem, Eilin Lilleng Myhre, Ellen Olava Lundstad, Gunnar Mælum, Eva Mælingen,
Nes Sokn, Lars Oddvar Nyhuus, Terje Nordengen, Karen Nordengen, Norsk Tjenestemannslag, Norli Kuben,
OJ Stenberg Spekemat, Laila og Runar Oset, Positiv oppvekt, Frode Pedersen, Ringeriks Russ 77 v/ Helga Dehli,
Ringeriks– kraft, Sigmund Rudnes, Ringerike Karrieresenter v/ Hans Bull-Tornøe, Ingvill Ringen, Martin Ravndal ,
Ringblad, Ritas Bakeri, Trond Helge Strømsodd, Sparebank1 Ringerike, Karen Selnes, Tove Mette Setra,
Helen Sletta, Stua Fjeld AS, Servi - Pack v/ Viviann Nilsen, Stjernegruppen, Tronrud Eiendom, Torpomoen Drift AS,
Bente Tronrud, Karianne G. Torp, Shima Torgersbråten, Urbant Landliv, Ullerål Sokn, May Waagbø og
Mona Øimoen.
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Fritidsprogram
Klubbkvelder
På klubbkvelder er det ofte ulike aktiviteter som matlaging, maling, quiz, spill, strikking, film. I 2017 var det klubbkveld hver onsdag fra kl. 16.00 til 20.00.

Helgearrangement, helligdager og turer
I 2017 hadde vi utedag, åpent påskeaften, 17. mai, St. Hansaften, julaften og nyttårsaften. Vi deltok på Hank Williams minneløp i mai. Fra slutten av juni reiste vi på tur en dag i uka hele sommeren. Vi feiret St. Hans på Vikstranda, dro på tur til Aklangen, Honerud gård, Frognerparken, Vælsvannet, Onsakervika, Sandtangen og Langedrag. I
november hadde vi julemesse 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 lørdagskafèer kl. 11– 15, og søndagsmiddager med åpningstid fra 16-20.

17.Mai

Sommertoget

Nyttårsaften
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