Nærområdet

Frelsesarmeens barne- og familievern

Othilie ligger på Grefsen i Oslo i
et barnevennlig nabolag. Barneog ungdomsskole ligger i
umiddelbar nærhet. Det er kort
vei til nærmiljøaktiviteter og
Nordmarka. De offentlige
kollektivtilbudene er gode, med
kort vei til kulturtilbudene i Oslo
sentrum.

Othilie er en del av Frelsesarmeens barne- og
familievern som består av:
- 7 omsorgsinstitusjoner for barn/ungdom
- Kortidsbolig for barnefamilier
- Fosterhjem og beredskapshjem
- Samvær med tilsyn

Othilie
Informasjon til samarbeidspartnere

Målgruppe
Othilie er godkjent for 6 plasser for
barn og ungdom i alderen 10-18 år,
etter lov om barnevernstjenester
§§ 4-4, 6.ledd, 4-6 (med tanke på
langtidsplassering) og 4-12.
Vi tilbyr ettervern i form av
botrening, i egen leilighet, frem til
20 år.
Othilie er godt egnet for at
søskenpar kan bo sammen med
mulighet for å dele soverom.

Kontakt oss:
Besøksadresse: Kapellveien 59, 0487 Oslo
Postadresse: Postboks 4736 Nydalen, 0421 Oslo
Telefon: 917 24 430/408 00 310

Frelsesarmeens barne- og familievern

Vi tilbyr

Othilie
Vi er en omsorgsinstitusjon med
en rammeavtale med Oslo
kommune.
Institusjonen holder til i en ny
villa. Vi har seks plasser fordelt
på to etasjer, og en
grunnmanning på to voksne per
tre barn.
Othilie tilbyr differensierte tiltak
ut i fra barnet/ungdommens
behov. De ansatte har bred faglig
kompetanse og arbeider og
veiledes metodisk etter LØFT og
traumebevisst omsorg.

Vi jobber for å gi barn og unge god
omsorg. Dette innebærer:
- Kartlegging av barnet/ungdommen
innenfor viktige livsområder.
- Egen miljøterapiplan
- Tett dialog med skole, BUP,
barnevernstjenesten og andre
samarbeidspartnere
- Miljøterapi basert på traumebevisst
omsorg og LØFT.
- Nært samarbeid med familie/nettverk.
- Tilrettelegging for samvær/treffpunkt i
egne lokaler tilknyttet institusjonen.
- Fokus på fysisk aktivitet i det
miljøterapeutiske arbeidet.

Aktiviteter og deltagelse
Othilie har fokus på rettighetsforskriften og den enkeltes
mulighet til medbestemmelse og
påvirkning av eget liv og hverdag.
Gjennom ukentlige samtaler
ønsker vi å stå sammen med
barnet/ungdommen for å fremme
vekst, utvikling og selvstendighet.
Vi oppmuntrer
barna/ungdommene til å delta på
fritidsaktiviter i nærområdet. I
tillegg reiser vi på ulike ferieturer i
løpet av året.

Othilie

Velkommen til oss!

Når du bor hos oss

Othilie

Når du bor på Othilie er
det de voksne som har
ansvar for at du har det
bra her. Vi er her for at
du skal bli tatt vare på,
lyttet til og være trygg.

På Othilie er det opp til tre
barn/unge som kan bo
sammen i hver etasje. De som
kan bo på Othilie er fra 10-18
år. Alle får sitt eget rom. Her
kan du kan få besøk fra venner
og familie.

Hvem er vi?
Her på Othilie er det alltid
voksne sammen med deg. På
natten er det en våken
nattevakt. På Othilie er det
mange forskjellig mennesker
som jobber. Her er det kvinner
og menn som vil ditt beste, og
at du skal være trygg når du
bor hos oss.

Skoletilbud
Othilie ligger i gåavstand til
barne-, ungdoms-, og
videregående skoler. Vi ligger
også i gåavstand til alt av
kollektivtilbud.

Aktiviteter
På Othilie kan vi tilby
mange aktiviteter. Blant
aktiviteter er:
- Fotball og andre ballspill
- Tv-spill og filmkvelder
- Matlaging og baking
- Turer i skog og by
- Ferietilbud

Fylkesmann
De som jobber hos
fylkesmann passer på at de
voksne på Othilie hjelper
deg på en best mulig måte.

