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Daglig leder har ordet
2020 ble et spesielt år for oss alle, også Fontenehuset Hønefoss. Året begynte
bra med god aktivitet og så ble det brått stopp 16. mars da Covid19pandemien traff Norge. Resten av året har vært mye preget av tilpasninger til
den aktuelle smittesituasjonen nasjonalt og lokalt.
Fontenehusene har vist at vi gjennom vår gjennomarbeidede modell klarer å
tilpasse oss utfordringer som korona. Vi fant raskt gode løsninger for hvordan
drifte fontenehus under krevende smittevernsrestriksjoner. Landets fontenehus har gjennom digitale møter utvekslet ideer, delt erfaringer og gitt støtte til
hverandre. Digital samhandling kom svært raskt opp å stå og både medlemmer og medarbeidere imponerte i den bratte læringskurven som dette var.
Det ble ringt, tekstet på alle flater vi kan tenke oss, gått turer, besøkt og holdt
digitale møter/samlinger. Gode rutiner og et godt medlemssystem i forhold til kontakt til medlemmer (såkalte
reach-outs) gjorde dette mulig å holde oversikt på. Over 2500 reach outs ble gjort i tiden fra 16. mars til 21. juni.
Midt opp i denne situasjonen gikk daglig leder siden oppstarten av Fontenehuset Hønefoss, Annlaug Nielsen av
med pensjon. Gründer, ildsjel, leder og en brennende engasjert dame overlot roret til meg. Festen og takken til
Annlaug måtte utsettes, men i september kunne vi endelig be inn til fest for alle som ville vise sin takknemlighet til
Annlaug. Det ble en flott markering hvor hun fikk den honnør hun fortjente. Tusen takk Annlaug for din mangeårige innsats!
Jeg startet offisielt 2. juni og fikk med meg mange fine sommeruker med hyggelige sommerturer. En god måte å
bli raskt kjent med alle de flotte folka på Fontenehuset.

Fontenehusene i Norge har et svært godt samarbeid og gjennom Fontenehus Norge har det vært jobbet godt for å
fremstå profesjonelle og tydelige utad. Derfor har nå stort sett alle fontenehus i landet samlet seg om samme logo. I september skiftet Fontenehuset i Hønefoss logo. Skilt og profilering av logo på husene kom raskt på plass, og
den nye oransje fargen ble tatt i bruk i lokalene våre også.
På høsten hadde vi besøk av veldig mange av de som jobber på NAV Ringerike, slik at de skal kjenne godt til vårt
tilbud. Det var også besøk fra Ringerike og Jevnaker kommune. Denne gode kontakten og samarbeidet tar vi med
oss videre. Det var også veldig hyggelig med besøk av vår kjære biskop Jan Otto Myrseth.
Gjennom høsten ble det jobbet hardt med ulike søknader for blant annet å sikre prosjektet Unge Voksne. En stor
takk til alle gode støttespillere som gjør at fontenehuset kan fylle huset med godt innhold.
Årets trivselsundersøkelse ble gjennomført digitalt 12.-30.10. Resultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført
i 2019 viser at en stor andel av medlemmene føler de gjør et meningsfullt arbeid på fontenehuset, får brukt egne
ressurser og ferdigheter, at det er et godt arbeidsmiljø der de har innflytelse på aktiviteten. Fontenehuset har hatt
en positiv innvirkning på deres helse og deltagelse på fontenehuset har ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og mindre behov for innleggelser.
Det var godt å ta over et tilbud som gjennom godt samarbeid med våre tre kommuner hadde inngått langsiktige
partnerskapsavtaler. En trygghet i økonomi som gjør det mulig å jobbe mer med innhold og ikke bare overlevelse
fra år til år. Takk til våre kommuner som ser verdien av alt det gode arbeidet som legges ned hver dag på fontenehuset.
En stor takk også til vårt engasjerte styre med styreleder Haakon Tronrud i spissen.

Tone Reneflot Thoresen
Daglig leder
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Arbeidsdagen på huset
Vi starter dagen med et felles morgenmøte kl.08.45 hvor vi planlegger dagen på huset.
Felles morgenmøte kl 08.45 .
Arbeidsmøte på enhetene kl 09.00 og kl 13.00.
Lunsj kl. 12.00 - 13.00
Tur i lunsjen kl. 12:30 - 13.00
På arbeidsmøtene får alle som er tilstede velge hvilke oppgaver de har lyst til å arbeide med. Det tilrettelegges for
at arbeidsoppgaver løses i fellesskap der dette er naturlig. Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne delta i oppgavene på fontenehuset og de som ønsker det kan få opplæring i arbeidsoppgaver de ikke kjenner fra før.
Medlemmer og medarbeidere ved enhetene sørger for at medlemmer som kommer til fontenehuset, også etter
arbeidsmøtene, blir inkludert i arbeidet dersom de selv ønsker det. Vi har som mål at alle skal bli sett og bli gitt
muligheten til å delta ut i fra egne forutsetninger.
Huset holder åpent fra kl 08.00 – 15.30, noe som tilsvarer en normal arbeidsdag. Fontenehuset er organisert i to
arbeidsenheter; kontor og service.
Kontorenheten
En av de viktigste oppgavene på kontorenheten er å ta imot folk i resepsjonen og svare på telefoner, epost og generelle henvendelser til huset. I tillegg jobber vi med oppfølging av medlemmer, statistikk, markedsføring, sosiale
medier, nettside, søknader og diverse andre administrative oppgaver.
Service-enheten
Service-enheten tilbyr mange og varierte arbeidsoppgaver. Her lager vi lunsj hver dag, i tillegg drifter vi en intern
kafe hvor du kan få kjøpt kaffe/te og enkle småretter. Enheten driver også drift og vedlikehold av huset samt uteområder.
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Arbeidsdagen på huset
Unge voksne
Unge voksne er et tilbud på Fontenehuset Hønefoss for de mellom 16 og 30 år.
Unge voksne som sliter med psykiske utfordringer har et bredere og mer sammensatt behov for oppfølging når
det gjelder å fullføre videregående skole, studier og det å komme seg ut i, og stå i arbeid.
Her har man mulighet til å bli bedre kjent med andre i samme aldersgruppe og livssituasjon. Man kan skape nye
nettverk, kjenne tilhørighet og få støtte til for eksempel å komme seg ut i arbeid og studier. Prosjektet er støttet
av Sparebankstiftelsen Ringerike og AKA AS

I 2020 hadde Unge voksne ansvaret for feiringen av Halloween. Alt fra innkjøp, pynting, tilberedning av mat og
drikke og sminke/utkledning. Det ble en «uhyggelig» feiring for hele huset.

Unge voksne har faste møtedager tirsdag og fredag kl. 13.00

5

Fritidsprogram
Fontenehuset har et fritids- og sosialt program. Alle aktivitetene planlegges av medlemmer og medarbeidere i fellesskap.
Klubbkveld - onsdager
Hver onsdag holder vi huset åpent etter arbeidstid fra kl. 15.30 til 20.00. Vi lager middag sammen i en trivelig og avslappet atmosfære. Da vi har et stort hus er det plass til mange ulike aktiviteter. F.eks: spill, håndarbeid, quiz og musikk
Helgearrangement og høytider

En lørdag eller søndag i måneden har vi åpent. Noen ganger arrangerer vi lørdagskafe eller søndagsmiddag.
Høytidsdager holder vi huset åpent (påskeaften, 17. mai, julaften og nyttårsaften). Vi planlegger og tilbereder festmåltidene sammen.
Sommerturer og vinteraktivitetsdag
I sommerhalvåret arrangerer vi åtte sommerturer, hvorav seks av de er til ulike lokasjoner i Ringeriksregionen, pluss to langturer. Om vinteren legger vi turene til steder med mulighet for vinteraktiviteter.
I 2020 har så klart vårt fritids- og sosiale program vært preget av at vi til enhver tid må ha tilpasset oss de
smittevernreglene som gjelder. Men vi har blant annet gjennomført følgende: Medlemmer arrangerte egen
kunstutstilling i Kulturstiftelsen Fengselet i januar. Vi rakk akkurat vinteraktivitetsdag på Vikerfjell 12.mars.
Sommerturer ble gjennomført i vårt flotte nærmiljø. Heldig er vi som bor her på Ringerike. Turene gikk
blant annet til Aklangen, Kongens Utsikt, Sandtangen, Storøya, Øyangen og Sundvoldstranda ellers har vi
vært på sykkeltur til Hvalsmoen,og tur opp Mørkgonga,. På høsten var vi på juleshow på Gledeshuset, hockeykamp, kino, bowling, feiret Halloween, hadde juleverksted og laget pepperkakekunstverk til utstillingen i
Hønefoss sentrum. Vi koste oss på julebord på Klækken hotell med morsomt foredrag av Arnt Sæther og
nydelig sang av vår egen Lina Torine sammen med Olav. Mye av dette som ble gjennomført på høsten og
frem til nyttår ble mulig takket være ekstra koronatilskudd fra Statsforvalteren som Ringerike kommune
søkte om for oss.
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Statistikk
Medlemsaktivitet
Antall registrerte medlemmer pr 31.12.2020: 251
Antall nye medlemmer: 21
Antall aktive medlemmer 2020: 139
Antall aktive pr siste 90 dager 2020: 94.
Antall medlemmer i gjennomsnitt pr dag: 14,7 (snitt januar,
februar før nedstenging: 22,4)
Oppmøte variert med smitteverntiltak både lokalt og nasjonalt.

Våre medlemmer evaluerer driften av huset årlig gjennom to undersøkelser
•

Trivselsundersøkelse

•

Arbeids- og studieundersøkelse

Trivselsundersøkelsen 2020
Som i 2019 så viser undersøkelsen at en stor andel av medlemmene føler de gjør et menings-fullt arbeid på fontenehuset, får brukt egne ressurser og ferdigheter, at det er et godt arbeidsmiljø der de har innflytelse på aktiviteten.
I tillegg svarer en stor andel av medlemmene at fontenehuset har hatt en positiv innvirkning på deres helse og at
deltagelse på fontenehuset har ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og mindre behov for innleggelser.
Mange har også fått et større sosialt nettverk, større tro på seg selv og ikke minst troen at på de kan komme ut i
jobb igjen.
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Arbeid
Tilbake til arbeid og studier?
Å støtte medlemmer ut i vanlig jobb og utdanning er en prioritert oppgave ved fontenehuset.
Fontenehus er ikke bare et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud. Det å støtte medlemmer ut i vanlig jobb og utdanning er en prioritert oppgave ved fontenehuset.
Vi har et godt samarbeid med NAV, lokalt næringsliv og utdanningsinstitusjoner for å støtte medlemmer ut i
arbeid og studier igjen.

Arbeids- og studieundersøkelsen 2019
Hvert år gjennomføres en arbeids- og studieundersøkelse blant våre medlemmer. Den gjøres i oktober og resultatene kommer først tidlig året etter. Derfor er det resultater fra 2019 som presenteres her.
114 medlemmer deltok i undersøkelsen.
45% var i lønnet arbeid, praksis eller studier.
24% startet opp i lønnet arbeid, praksis eller studier i løpet av 2019.
Fontenehuset lykkes i å få mange ut i lønnet arbeid. Ikke alle i fulltidsjobb, men det å utnytte den arbeidsevnen
som hver enkelt har, er viktig. Og det er hyggelig å registrere at over halvparten av de som ikke var i lønnet
arbeid, praksis eller studier ønsker å komme tilbake til arbeidslivet eller studier.

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.

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 2020 var det kun én arbeidsmiddag i januar før korona la begrensninger på slike arrangement. Den var godt besøkt med representanter
fra blant annet Ringerike Panthers, AKA, Spenncon Rails, Ringerikes Blad.
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Arbeid
Overgangsarbeid (OA)
Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykisk 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.
Vi hadde tre OA-plasser før korona kom.
•

Betonmast Hæhre,

•

HM 33

•

SKO DEG.

Dette var to plasser innen kantinevirksomhet og en i butikk. Alle tre måtte innstilles inntil videre da
kantinene stengte og butikk måtte nedbemanne. Dette var fullt forståelig i den situasjonen som utviklet seg
i 2020 knyttet til smitte. Vi har holdt kontakt med bedriftene og jobber for oppstart igjen i 2021/2022.

Fontenehusets arbeidstilbud omfatter deltakelse i den arbeidsorienterte dagen, overgangsarbeid (OA), og
støtte til å få ordinær jobb og beholde den. Lisbeth har fått seg ordinært arbeid ved Stjerne Regnskap AS.

10 medlemmer kom ut i ordinær jobb i 2020
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Studier
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.

Fontenehuset støtter medlemmer i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe
dem til å dra fordel av ulike utdanningstilbud. Der hvor fontenehuset tilbyr intern opplæring, vil
medlemmers evne til å undervise og veilede bli benyttet i stor grad.

Aina sin medlemshistorie
Da korona kom som kastet på oss i mars så mistet jeg litt motet i forhold til fremtiden. Tanken på å skulle
komme i jobb ble mer og mer fjern i takt med alle som ble permittert. Litt tilfeldig kom jeg over en annonse
på Facebook fra USN. Det nærmet seg fristen for å søke på høyere utdanning, og de kunne tilby bachelor i
markedsføringsledelse.
For noen år siden ville det aldri ha falt meg inn å skulle
studere markedsføring eller ledelse for den saks skyld,
men etter å ha fått prøvd meg frem gjennom arbeidsoppgaver på Fontenehuset så fant jeg et skjult talent.
Jeg hadde anlegg for markedsføring, jeg likte ansvar, jeg
var ikke fremmed for å lede og følte en merkelig tilfredsstillelse ved å gjøre nettopp dette. Derfor søkte jeg,
og gleden var stor da jeg kom inn. Med støtte fra medarbeidere og andre medlemmer så gjøv jeg løs på oppgaven.
Det er ingen enkel sak å være student. Det forventes
disiplin og at du leverer et bra produkt. Når jeg har hatt
vanskelige perioder, har fellesskapet på huset vært en
stor styrke og ressurs for å gi meg troen på meg selv.
Nå er jeg snart halvveis på studiet og føler meg trygg på
at jeg kommer til å fullføre. Nettopp på grunn av den
heiagjengen jeg har i ryggen!

11 medlemmer har vært i studier i 2020
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Hva betyr Fontenehuset for deg?
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Verdensdagen for Psykisk Helse
Årets markering av Verdensdagen for psykisk helse ble for det meste en digital markering pga korona, men
en markering som strakk seg over en hel uke.
Tema for 2020 var "SPØR MER". Vi hadde et svært godt samarbeid med Ringerike kommune denne gangen
også. Det ble laget en film med målgruppe unge som også ble brukt i skolene i kommunen.
Vi utfordret kjente folk i Ringeriksregionen og noen utenfor også til å si noe om hva deres tanker var rundt
årets tema. Vi fikk mange gode innspill og disse ble delt på sosiale medier.
Vi delte ut pappkrus med verdensdagen-logo til alle kafeene i byen og hang opp grønne sommerfugler med
hyggelige beskjeder rundt om i byen.
For å vise at vi markerte dagen på husets fikk vi kledd alle vinduene i det gule huset med grønt papir som vi
lyssatte på kveld/natt. Det ble en flott markering.
Vi bakte flotte Verdensdagen-muffins, sirlig pyntet med grønn melis og sommerfugl på toppen.
Vi tok bilder med fotoveggen som vi hadde fått i anledning dagen. Et medlem og en medarbeider var i
Ringerike Fengsel og snakket om psykisk helse og Fontenehuset, og et medlem deltok på gudstjeneste i
Hønefoss kirke med samme tema. Ringerike kommune tok også initiativ til å nominere samarbeidet vårt til
kreativitets-prisen til den nasjonale kampanjen, men der nådde vi ikke opp.
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Den digitale hverdagen
Da koronaviruset slo til med full kraft i mars fulgte en hverdag som krevde at vi tenkte nytt, og vi tok i bruk digitale
hjelpemidler som vi ikke var kjent med fra før. Teams og zoom ble raskt dagligdagse ord. Vi etablerte zoomlunsj og
alle tidligere fellesmøter ble også gjennomført på zoom. 17.mai ble feiret på zoom.
Ukeslutt og klubbkveld ble gjennomført på zoom, her var det bare å tenke kreativt. Vi hadde blant annet test av
påskegodteri og potetgull på denne måten.
Det er utrolig hvor raskt en lærer noe nytt når en må. Samtidig var det en bekymring for alle de som ikke klarte å
delta på denne måten. Enten på grunn av manglende utstyr eller ikke klarte det tekniske.
Dette kompenserte vi for ved å ringe til alle våre medlemmer og høre hvordan de hadde og hva slags kontakt de
ønsket framover. Det ble mange møter og turer ute med god avstand også.

Reach out under korona
I perioden fra 16.mars til 7.mai hvor vi var helt stengt til og med forsiktig åpning igjen fram til 22.juni ble det
over 2500 kontakter eller såkalt reach outs som vi kaller det på Fontenehusene.
Vi kontaktet alle 248 medlemmer og 54 mulige medlemmer som var registrert hos oss før vi stengte dørene.
Det har variert hvor mye oppfølging medlemmene har hatt behov for og ønske om. Hyppigheten av kontakt i
perioden har variert fra to prater i hele perioden til daglig kontakt (også i helg og helligdager). Medarbeiderne
har strekt seg utover normal arbeidstid og også holdt kontakt med noen av medlemmene ved behov på kveld
og i helger. Noen medlemmer har blitt møtt for gåtur og samtale en til en.

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid
Clubhouse International
Clubhouse International er Fontenehusenes internasjonale paraplyorganisasjon. Den hjelper til med å etablere
og utvikle Fontenehus globalt der mennesker med psykisk uhelse kan få hjelp til å få livet tilbake.
Clubhouse Internationals visjon: En verden hvor mennesker med psykisk uhelse opplever bedring og blir en
integrert del av samfunnet.
Clubhouse Internationals misjon: Hjelpe personer med psykisk uhelse ut av sosial og økonomisk isolasjon ved å
øke antall Fontenehus og kvalitet på Fontenehusenes rehabiliteringsprogram over hele verden.

På grunn av korona ble kontakten internasjonalt gjennomført digitalt. Det var stort fokus på å hjelpe hverandre
gjennom en utfordrende periode og dele erfaringer med tanke på drift under korona.
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Tusen takk Annlaug!
Etter 17 innholdsrike år på Fontenehuset gikk Annlaug Nilsen
av med pensjon 1. april 2020 . Sammen med Lisbeth Palerud
startet Annlaug Fontenehuset Hønefoss i 2003. I tillegg til å
være gründer av Fontenehuset Hønefoss har Annlaug vært
en ildsjel og en brennende engasjert leder. Annlaug og vårt
fontenehus har vært sentral i utviklingen av Fontenehus Norge, sammen med Fontenehuset i Oslo og etter hvert resten
av fontenehusene i Norge. Fontenehuset Hønefoss har også
vært med på å utvikle Clubhouse International. Annlaug har
vært medlem i Faculty i Clubhouse International siden 2011,
hvor hun har vært med å akkreditere andre fontenehus forskjellige steder i verden.
På grunn av pandemien tok det litt tid før vi fikk takket av
Annlaug, men i september ble det endelig en åpning. Da var
rundt 70 deltagere samlet på Scandic hotell Hønefoss. Her
var medlemmer, medarbeidere, representanter fra flere av
de andre fontenehusene i Norge, ordfører i Ringerike og
mange andre gode fontenehusvenner tilstede for gi Annlaug
en hyggelig avslutningsfest.
Det var veldig mange som ønsket å uttrykke sin takknemlighet for den innsatsen Annlaug har gjort gjennom alle disse
årene. Helt fra starten i 2003 sammen med Lisbet Palerud og
fram til siste dagen i april i år. Annlaug har satt spor etter seg
og betydd mye for enkeltpersoner og alle oss på huset her i
Hønefoss, men også nasjonalt og internasjonalt i Clubhouse
International.
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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, Helsedirektoratet, Statsforvalteren og
Borger AS.

Gaver og tjenester fra det private næringsliv, organisasjoner og privatpersoner
Lisbeth Martinsen Stubben
Laila og Runar Oset
Annlaug Nielsen
Joker Dagali
Sparebankstiftelsen Ringerike
Skue Sparebank
Sparebankstiftelsen DNB
Generalen Hotell
Fokus Rådgivning
Lars Loeshagen
Kristian Fossholm
Rema 1000 Hønengata
Norli Bokhandel Kuben
Per Martin Haakenstad
Marianne N. Gaustadnes
Odd Fellow Sigurd Syr
3D Innovation Nordic as
Servi-Pack AS
AKA as
Power Hønefoss

Birgitte Solveig Rustand
Hønefoss kino
Vivi Myrlund
Intersport Kuben
Nong Reaya Rosland
Marita Knutsen Farmen
Bente Tronrud
Hilde Bjørkevik
Berit Grefstad
Ecit Veiby Akonto AS
Bodil Heggelund
Ringeriks Kraft
Hønefoss Bowling
Rammefix
Lions Club Hønefoss
Palerud trykk
Kulturstiftelsen Fengselet
Stjernegruppen Bruktbutikk
Brasserie Fengselet
Kraftriket

Tusen takk til alle våre Grasrotgivere!
I 2020 hadde vi 372 givere og fikk totalt inn
kr 171 401,-.
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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 2020

Annlaug Nielsen

Tone Reneflot Thoresen

Henriette Hovde

Bodil Heggelund

Daglig leder til 1.5.

Daglig leder fra 1.6.

Medarbeider

Medarbeider/nestleder

Vivi Myrlund

Sverre Berg

Kjell Eivind Anderdal

Olav Risan

Medarbeider

Medarbeider

Medarbeider

Medarbeider

Styret i Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss

Haakon Tronrud

Sten Magnus

Karin Källsmyr

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Kari H. Stokke
Styremedlem

Berit Brørby

Eli D. Andersen

Anita Ulvseth

Kirstin Stokkedal

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem
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