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1. Bakgrunn og målsettinger  
 

Rom fikk sammen med kvener, romanifolk/tatere, skogfinner og jøder, status som nasjonal 

minoritet ved Norges ratifisering av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av 

nasjonale minoriteter i 1999. Ved at de ble anerkjent som nasjonal minoritet i Norge, fikk rom 

spesielle rettigheter med hensyn til utøvelse, vern av og videreutvikling av egen kultur.  

 

Oslo kommune iverksatte i 2007 voksenopplæring for rom basert på en tanke om at barns 

gjennomføring av grunnskole og integrering i storsamfunnet, vil avhenge av foreldrenes 

livssituasjon. I tråd med OSSEs anbefalinger for integrering av rom, fokuserer norske 

myndigheter på utdanning som nøkkel til vellykket integrering av rom
1
. All aktivitet i 

Romprosjektet – nå Romtiltaket - har derfor som målsetting at rom får opplæring og hjelp til 

selvhjelp.  

 

Lederne for de norske romorganisasjonene var etter ratifiseringen av rammekonvensjonen i 

dialog med Oslo kommune over lengre tid, og ga uttrykk for behov for voksenopplæring for 

unge rom. Dialogen ble videreført gjennom Romprosjektet. Godt samarbeid med og tillit i det 

norske rommiljøet helt fra oppstarten har vært avgjørende for iverksetting og gjennomføring 

av tiltakene i kommunen. Forsker/konsulent Torbjørg Bay har vært en uvurderlig 

ressursperson og døråpner for kommunens arbeid blant norske rom.  

 

For å oppnå resultater som rom kan oppleve som reelle forbedringer av langvarig karakter, er 

det avgjørende at de selv er engasjerte og tar aktivt del i tiltakene. Denne grunntanken for 

arbeidet i avdelingen er i tråd med artikkel 15 i Europarådets rammekonvensjon om 

beskyttelse av nasjonale minoriteter, der det heter at “personer som tilhører nasjonale 

minoriteter, [skal] sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i 

offentlige anliggender, særlig de som berører dem”. Fra høsten 2008 har flere rom vært 

tilknyttet prosjektet i ulike lønnede funksjoner som mediator
2
. Norske myndigheters innsats 

for og kontakt med norske rom har i de senere år blitt betydelig styrket. Det har i 

Romprosjektet vært en målsetting å involvere rom direkte i utformingen og implementeringen 

av tiltakene, og den utviklingen som har funnet sted i perioden 2007-2012 ville ikke vært 

mulig uten roms aktive engasjement for egen gruppe. 

 

Pedagoger og minoritetsveiledere samarbeider for å legge inn opplæringselementer i alle 

aktiviteter med rom, med det mål å bidra til at rom får økt kunnskap for å kunne delta aktivt 

på flere arenaer i samfunnet. Regjeringens Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i 

Oslo av juni 2009, bygger blant annet på konkrete innspill fra rom. Romtiltakets oppdrag er å 

tilby voksenopplæring for rom, veiledning for rom i kontakt med førstelinjetjenesten i statlige 

og kommunale etater, samt informasjon om romkultur til de samme virksomheter. Dette 

samsvarer med tiltakene 1, 2 og 3 i Handlingsplanen.  

I 2010 ble Tiltak for rom opprettet som en post i statsbudsjettet. Styringsgruppa for arbeid 

med rom i Oslo kommune og Oslo Voksenopplæring Skullerud (VOS) vurderte i 2011 at 

dette ga grunnlag for etablering av tiltaket som en avdeling ved VOS. Parallelt, gjennom 

Statens initiativ, økes innsatsen for rom innenfor flere virksomheter, blant annet gjennom 

                                                           
1
  Se http://www.osce.org/odihr/61571 

 
2
  Mediator er brukt i europeisk sammenheng som felles betegnelse på Rom som fungerer som «tillitsambassadører» 

mellom lokale romsamfunn og storsamfunnet/det offentliges institusjoner. Les mer om dette på: http://coe-romed.org/ 
 

http://www.osce.org/odihr/61571
http://coe-romed.org/
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opprettelse av egen rom-los
3
. Flere av tiltakene i regjeringens handlingsplan må nødvendigvis 

implementeres i nært samarbeid med Oslo kommune og rom. Det er vurdert som 

hensiktsmessig at avdeling Romtiltaket fortsatt ligger under den tverrfaglige styringsgruppa 

som i sin tid ble nedsatt for Romprosjektet. De fleste eksterne fagpersoner som har vært 

tilknyttet prosjektet i referansegruppe, vil også i det videre være tilknyttet avdelingen som 

eksterne ressurspersoner (organisasjonskart s. 4). På bakgrunn av at tiltaksplanen og 

Romtiltaket(prosjektet) har virket gjennom flere år har det nå blitt bedt om at tiltaket skal 

gjennomgå en grundig evaluering. 

 

2. Organisasjon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  For informasjon om BLDs los-prosjekt, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barn_og_ungdom/ungdom-og-

kvalifisering.html?id=634714 

Fornyings-, 

administrasjons- og 
kirkedepartementet 

(FAD) 

Kunnskaps-
departementet 

(KD) 

Oslo kommune v/ Byrådsavdeling for kultur og 
utdanning og Oslo VO Skullerud 

 

Styringsgruppe 
 Leder (Byrådsavdeling for kultur og næring) 

 Representanter fra byrådsavdelinger og etater: 
- Kunnskap og utdanning  

- Eldre og sosiale tjenester (EST) 
- Velferdsetaten (VEL) 

- Utdanningsetaten (UDE) 
 Representanter fra Romtiltaket, Oslo VOS 

 

Faglige 
ressurspersoner  

- Repr. fra offentlige 
etater, instanser og 

departementer  
- Romrepresentanter 

-Andre 

Oslo Voksenopplæring 

Skullerud  
Avdeling Romtiltaket  

 
 Rektor  

 Avdelingsleder  
 Lærere  

 Veiledere  
 

AMU 

MBU 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barn_og_ungdom/ungdom-og-kvalifisering.html?id=634714
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barn_og_ungdom/ungdom-og-kvalifisering.html?id=634714
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3. Aktiviteter og satsingsområder 2012:  
 

Grunntanken har fra starten av vært at rom skal være en aktiv part i utforming og 

gjennomføring av aktiviteter, og at hensikten med alle tiltak er at rom, gjennom opplæring, 

skal kunne inkluderes i det norske fellesskapet og ta del i utdanning og arbeid på like vilkår 

og med like muligheter som andre. 

 

 

a. Lokal omorganisering – Romtiltaket som en del av 

Oppdragsavdelingen  
Fra og med 1. august 2012 ble Romtiltaket et av tre team i det som har fått navnet 

Oppdragsavdelingen ved Oslo voksenopplæring avd. Skullerud. I tillegg til Romtiltaket 

jobbes det her med bedriftsintern opplæring og undervisning for deltakere i 

Introduksjonsordningen og deltakere med arbeidspraksis (NAP). Det vil si at det nå er et 

sterkere fokus på det som kalles arbeidsrettet opplæring innenfor språk og samfunnskunnskap. 

Hensikten med dette er at teamet på Romtiltaket skal bli en integrert del av et pedagogisk 

fagmiljø som har lang og bred erfaring i å jobbe med og utvikle arbeidsrettet opplæring i 

mange sammenhenger. Selv om erfaringen tilsier at undervisningen for voksne rom gir best 

oppmøte og måloppnåelse i lokalt forankret undervisning i såkalte lavterskeltilbud, håper 

tiltaket at det på sikt vil være mulig å ha flere deltakere tilknyttet på Skullerud 

Voksenopplæring og at flere deltakere på denne måten kan bli en del at et større skole- og 

utdanningsmiljø.  

 

Med omorganiseringen fulgte også et lederskifte. Ny leder for Oppdragsavdelingen og 

Romtiltaket tiltrådte 1. august 2012.  

 

Følgende ressursmodell ble etablert for oppdragsavdelingen f.o.m. 1. august 2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Arbeidsrettet opplæring 
Romtiltaket legger opp til å jobbe mer arbeidsmarkedsrettet ved blant annet å dra veksler på 

den solide kompetansen som finnes ved Oslo VO Skullerud innen opplæringsløp med 

integrert arbeidspraksis. Muligheten for tilpasning av yrkesfagopplæring og annen yrkesrettet 

opplæring for rom er under utarbeidelse og det jobbes med å opprette kontakt med potensielle 

arbeidsgivere. En av hovedmålsettingene med tiltakene for rom i Oslo er å bidra til økte 

muligheter for selvforsørgelse og mindre avhengighet av trygdeytelser.  

 

Ved oppstart av vårsemesteret ble det etablert en lokal arbeidsgruppe bestående av 

avdelingsleder, pedagog og veileder fra Romtiltaket, samt en pedagog med solid kompetanse 

og gode resultater innen opplæring med praksisplass innen norskopplæringen ved Oslo VOS. 

Gruppen har kartlagt og vurdert muligheter for tilpasning av arbeidsfokuserte 

opplæringsmodeller for rom. Opprettelsen av en slik intern tverrfaglig gruppe har også vært et 

Romtiltaket: 
Avd. leder (0,6 stilling) 
Lærere (3 stillinger) 
Veiledere (2 stillinger) 
Mediatorer (1,5 stillinger) 
))stillinger) 
 

Intro/NAP: 
Avd. leder (o,2 stilling) 
Lærere (4 stillinger) 
 
 
 

Bedriftsintern opplæring: 
Avd. leder (0,2 stilling) 
Koordinator (1 stilling) 
Lærere (5 stillinger) 
 
 
 
 



6 
 

ledd i arbeidet med intern konsolidering i Romtiltaket. Avdelingen er i direkte kontakt med 

NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) om spørsmål knyttet til arbeidsrettet 

opplæring. 

 

Romtiltaket har hatt kontakt med statlig og kommunalt NAV, der det er oppfordret til økt 

bruk av aktive ytelser framfor passive stønader for rom. Det har imidlertid ikke lykkes å få 

øremerkede plasser i Kvalifiseringsprogrammet for våre deltakere, da det ikke kan etableres 

særtiltak knyttet opp mot minoriteter og da potensielle deltakere med rombakgrunn i mindre 

grad tilfredsstiller kriteriene for deltakelse i NAV programmet. I løpet av høsten 2012 har det 

derfor ikke lykkes Romtiltaket å få til forventede resultater med hensyn til å kvalifisere 

deltakere inn i det ordinære arbeidsmarkedet. Romtiltaket har derfor selv gått inn med egne 

midler til å etablere 5 praksisplasser for skoleassistenter med oppstart i vårsemesteret 2013. 

Dette er et forsøk på å starte former for arbeidsrettede tiltak samtidig som tiltaket fortsetter å 

ha en åpen dialog med NAV om å finne fremtidige gode løsninger for å få deltakere over fra 

passive ytelser til aktive tiltak for deltakelse i arbeidslivet.  
 

c. Lavterskelundervisning 
Romtiltaket har etablert to lokalmiljøbaserte undervisningstilbud i tillegg til aktivitetene ved 

Skullerud Vo. Her gis det lavterskelundervisning med fokus på basisferdigheter. I tillegg 

tilbys temakurs ved behov. Undervisningen består av lese- og skriveopplæring i kombinasjon 

med generell samfunns- og arbeidslivskunnskap.  
 

Bjølsen Skole 

Høsten 2011 opprettet Romtiltaket lokalmiljøbasert voksenopplæring for rom ved Bjølsen 

skole, etter modell av voksenopplæring i grunnskolers lokaler i andre europeiske land, samt 

«Foreldreskolen» for innvandrere i Norge. Frammøtet i denne gruppen har vært stabilt 

gjennom hele skoleåret. Grunnskolen har gitt uttrykk for at kurset bidrar til bedre 

kommunikasjon mellom romforeldrene og skolen, skaper økt bevissthet rundt nødvendigheten 

av kontinuitet i og gjennomføring av obligatorisk grunnskole for barna, og «ufarliggjør» 

skolen som arena. I mai 2012 opplyser skolen at det er noe større grad av tillit mellom skole 

og hjem, og at Bjølsen skole nå ikke har noen fraværsproblematikk hva gjelder barn med 

rombakgrunn. I tillegg til basisfagene (lesing og skriving, matematikk, samfunnsfag og ikt), er 

arbeidsrettet opplæring påbegynt ved denne filialen. Én deltaker har fått praksisplass. Det er 

også holdt kortere temakurs. I forbindelse med undervisningsopplegg om roms historie og 

Holocaust, har det vært nær kontakt med HL-senteret, med gjensidige besøk. Utflukt til 

Glomdalsmuseet ble også arrangert. Filialen er besøkt av VOX (Nasjonalt fagorgan for 

kompetansepolitikk). Det kan nevnes at en av pedagogene som står bak tilretteleggingen av 

Foreldreskole-opplegget for romdeltakere er filmet av utdanningsadministrasjonen i 

kommunen med tanke på en DVD som skulle følge sluttrapporten for Språkløftet. 

 

Gjennom høstsemesteret 2012 har oppmøtet vært stabilt men med noe færre deltakere i 

november og desember. På bakgrunn av dette vurderes det fortløpende om tiltaket i løpet av 

2013 bør omdisponere sine lærerressurser og etablere foreldreundervisning ved en eller flere 

skoler som i større grad sliter med oppmøte og kommunikasjon med foresatte.   

 

Sinsen kulturstasjon: 

Våren 2012 fikk Romtiltaket leie lokaler av Sinsen kulturstasjon, som ligger vis á vis Sinsen 

skole. Sinsen er den skolen i Oslo som per i dag har flest barn med rombakgrunn, og hvor 

romlos er tilsatt fra 1. august 2012 (Se fotnote 3). Mange rom bor i bydel Grünerløkka, hvor 
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Sinsen skole ligger. Det er gitt basisundervisning og temakurs ved filialen på Sinsen. Også 

ved dette lokalmiljøbaserte undervisningstilbudet har frammøtet vært stabilt. Av deltakerne 

ved Sinsen, har én fått ekstern praksisplass. Mange av deltakerne ved Sinsenfilialen har barn 

under skolealder som måtte følge med foreldrene til undervisningen. En romanestalende 

assistent ble derfor tilsatt på timebasis som barnepasser gjennom hele 2012. Romtiltaket har 

informert Fylkesmannen i Oslo og Akershus om erfaringene, som er relevante for tiltak 7 

«Tilbud om barnepass i tilknytning voksenopplæringstilbudet for unge voksne rom i Oslo» i 

Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo (se s. 9 for utvidet informasjon om tiltak 

7). 

 

Opplæringstilbudet har vært basert på deltakernes behov, og vi har gitt opplæring i 

grunnleggende lesing og skriving, engelsk, samfunnsfag og støtte i førerkortteori og har hatt 

undervisning tre dager i uka, tre-fire timer pr. dag, med to lærere. Veilederne på Romtiltaket 

har også hatt veiledningssamtaler med deltakere og andre som har hatt behov for det i 

lokalene på Sinsen kulturhus. 

 

Deltakerne på Sinsen er tilknyttet samme familie-/slektsgruppe. De andre gruppene har tilbud 

om opplæring på Skullerud og Bjølsen, og dette er i tråd med ønsker og behov hos 

romgruppene/storfamiliene selv. Samarbeidet med Sinsen kulturstasjon har vært svært godt, 

og har blant annet resultert i eget barne- og ungdomsprosjekt for rom ved kulturstasjonen 

(Prosjektet Kelasame – vi leker), der den ene mediatoren fra Romtiltaket har fått et 

engasjement i 50% stilling fra august 2012 . 

 

Skullerud Vo 

Undervisning ved Skullerud er videreført. Én deltaker fra Skullerudfilialen har fått 

praksisplass. Våren 2012 er det tilbudt hjemmeundervisning på tre ulike adresser når det har 

vært anledning til å frigi ressurser til dette. Mediatoren/morsmålslæreren har bidratt både ved 

Skullerud og ved hjemmeundervisningen. 

 

Høstsemesteret 2012 har det vært noe lavere kursaktivitet knyttet til Skullerud Vo enn på 

avdelingene på Bjølsen og Sinsen. Dette skyldes eskalerende konflikter i miljøet og en 

konkret politianmeldt trusselsituasjon ved semesteroppstart på Skullerud. 

 

 

 d. Videreutvikling av mediatorrollen 
Våren 2012 fikk to personer med rombakgrunn praksis som mediatorer i Romtiltaket; den ene 

med oppgaver hovedsakelig innenfor veiledningsfeltet, den andre hovedsakelig som 

morsmålslærer. Begge har etter endt praksis fått lønnede engasjementer ut skoleåret 

2012/2013. En tredje rom ble tilsatt ad-hoc som barnepasser ved nyopprettet 

voksenopplæringstilbud på Sinsen. Mediatorene fungerer som brobyggere og kulturtolker, og 

bidrar med innspill til videreutvikling av tiltakene i avdelingen, i tillegg til at de deltar i møter 

og aktiviteter knyttet til eksterne kontakter. Siden oktober 2008 har rom i perioder vært 

tilknyttet Romprosjektet/-tiltaket i ulike “brobyggerfunksjoner”. Avdelingen har vurdert dette 

som en måte å ivareta artikkel 15 i Europarådets Rammekonvensjon om beskyttelse av 

nasjonale minoriteter, som sier at rom skal sikres effektiv deltakelse i saker som angår dem. 

Tilknytningen er også i tråd med intensjonene i Strasbourgerklæringen av oktober 2010, som 

særlig fremhever mediatorer med rombakgrunn som viktige i arbeidet med integreringen av 

rom i Europa. Terskelen for å tilsette rom i lønnede stillinger har bevisst vært lav 

sammenlignet med øvrige ansettelser i kommunen, for å muliggjøre engasjement av 
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ressurssterke rom uten formell utdannelse eller lønnet arbeidserfaring. Mediatorene jobber tett 

med andre ansatte og settes inn i praktiske, etiske og formelle sider ved arbeidet i Romtiltaket. 

 

Mediatorene har i 2012 vært aktive både i internt arbeid og overfor eksterne aktører og har 

blant annet: 

- deltatt på møter med Nav og andre offentlige tjenesteytere i enkeltpersonsaker og i 

generelle saker der målet er kunnskapsheving om romkultur. 

- hatt diskusjonsmøte om romkultur og levesett med SaLTokoordinator
4
. 

- i møter med NAFO (Nasjonalt senter for Flerkulturell Opplæring), drøftet og kommet 

med forslag om utvikling av tiltakene 7 og 8 i Handlingsplan for å bedre levekårene 

for rom i Oslo som KD har ansvar for. 

- avtalt med NAFO å utarbeide en prosjektsøknad med tanke på å påta seg 

redaktøransvar for nettsiden Tema Morsmål på romanés
5
. 

- drevet aktiv rekruttering av deltakere til opplæring. 

- tatt initiativ til ungdomsaktiviteter for rom ved Sinsen kulturstasjon, som på bakgrunn 

av dette søkte om og fikk innvilget straksmidler fra BLD til iverksetting av tiltak for 

barn og ungdom med rombakgrunn (jfr. tiltak 9 i Handlingsplan for å bedre levekårene 

for rom i Oslo). 

- hatt innlegg om romkultur ved Aker sykehus. 

- gitt innspill til utstilling om rom ved Oslo Bymuseum, avdeling Interkulturelt 

Museum. 

- gitt innspill til fortellerprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

- bistått rom i kontakt med politiet/kriminalomsorgen og andre offentlige instanser. 

- deltatt på seminar i Sverige «Romska kvinnor tar egenmakten» sammen med veileder 

fra Romtiltaket. 

 

Romtiltaket har også gitt faglig støtte til andre personer med rombakgrunn som våren 2012 

har fortalt om romkultur ved grunnskoler og videregående skoler, der høgskolelærer fra 

fortellerprosjektet ved HiOA også deltok. 

 

 

e. Veiledning for rom  
Veiledningstjenesten består av to veiledere i fulle stillinger. I løpet av 2012 har veilederne gitt 

bistand i ulikt omfang til 141 personer i 765 saker. I tillegg har våre mediatorer bistått flere 

titalls personer i anslagsvis 400 saker. Mediatorenes rolle er ofte å gi råd til deltakerne på et 

tidlig tidspunkt når de trenger bistand i en sak, veilede dem til riktig offentlig instans og / eller 

lage avtaler med veilederne om videre oppfølging.  

 

Veiledningstjenesten har kontakt med de aller fleste norske rom-familier som befinner seg i 

landet i tillegg til noen familier i Sverige, Tyskland, Belgia og Frankrike per mail og telefon. 

 

 

Type og andel saker: 
Mange saker overlapper hverandre temamessig. Oversikten nedenfor gir likevel en god 

pekepinn på hvilke områder veiledningstjenesten arbeider mest med: 

                                                           
4 For informasjon om SaLTo, se http://www.salto.oslo.kommune.no/om_salto/ 

5
 for informasjon om nettsiden Tema Morsmål, se http://morsmal.no/index.php/no/ 

   

http://www.salto.oslo.kommune.no/om_salto/
http://morsmal.no/index.php/no/
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NAV sosial 

Vi har registrert 69 henvendelser, 9 % av totalen hvor vi på en eller annen måte bistår ved 

søknad om sosialhjelp. Det stilles stadig strengere vilkår til sosialhjelp fra bydelene. Spesielt 

unge sosialhjelpsmottakere får ofte pålagt vilkår om yrkesrettet aktivitet fem dager per uke og 

å skaffe barnehageplass til eventuelle yngre barn. En del sosialhjelpsmottakere har fått 

godkjent undervisning på Romtiltaket som en del av den yrkesrettede aktiviteten. Dette har 

stort sett fungert greit. Å få deltakere til å sette sine barn i barnehagen eller delta i annen 

kursaktivitet/yrkesrettet aktivitet har derimot vært en meget stor utfordring. Blant foreldre er 

det stor motstand mot barnehage, både på grunn av frykt og sterke kulturelle forventninger om 

at mødre skal være husmødre med full kontroll på sine barn. I denne sammenhengen vises det 

til at Kunnskapsdepartementet har omdefinert tiltak 7 og 8 om barnepassordninger til ¨å 

forsterke eksisterende barnevelferdstiltak” (jf tildelingsbrev av 06.12.2012 fra Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus).  

 

Kvalifiseringsprogrammet 

25 henvendelser, 3,5%. Ventelisten for deltakelse har ofte vært lang, mens andre ikke har 

oppfylt NAVs krav. Erfaringene med de som har fått plass har vært delte. 

 

NAV trygd/arbeid 

107 henvendelser, 14%, herav arbeidsavklaringspenger 13 - 2%, praksisplass/individstønad 

32 - 4%. Vi har bistått i mange ulike sakstyper hos NAVs statlige del. I den grad deltakerne 

har hatt ytelser som krever aktivitet, (særlig arbeidsavklaringspenger og individstønad) har 

veiledningstjenesten tilrettelagt for dette gjennom å gi dem opplæringstilbud på Romtiltaket 

der det har vært hensiktsmessig, eller hjelpe dem inn i andre tiltak. Det siste har som regel 

vært vanskelig å få til, av samme grunner som for sosialhjelpsmottakere. 

 

Jobb/jobbsøk  

56 henvendelser, 7,5%. I fjor bisto vi to personer som lyktes i å finne lønnet arbeid, mens vi 

har hjulpet til med å finne praksisplass til 10 personer. Av de som fikk praksisplass sluttet 

seks av dem på et tidlig tidspunkt. Arbeidspraksis på en ordinær arbeidsplass utenfor rom-

miljøet er ikke attraktivt blant rom. De som ser dette som et mulig alternativ har urealistiske 

forventninger til arbeidsplassen. Manglende kunnskaper om arbeidslivet og manglende evne 

til å forholde seg til arbeidslivets krav har gjort at det ikke har fungert. Arbeidspraksisen har 

fungert i de tilfellene hvor deltakerne har kunnet jobbe helt eller delvis i et kjent miljø, det vil 

si et ungdomstiltak for rom ved Sinsen kulturstasjon og i romfolkets egen menighet 

C.M.E.R.I. 

 

Politi/kriminalomsorg/advokat 

22 henvendelser, 3%. Uttalelser i forbindelse med rettssaker, bistand ved anmeldelser, 

søknader til /kommunikasjon med kriminalomsorgen 

 

Næringsetablering 

1 henvendelse. I foregående år har vi arbeidet mye med dette. Erfaringer med at 

gjeldsproblemer og manglende egenkapital vanskeliggjør lån har imidlertid gjort at interessen 

for å starte egen bedrift har sunket drastisk. Vi er imidlertid kjent med at noen få foretak har 

blitt startet i 2012, uten at vi har vært inne i bildet. Det er derfor vanskelig å si noe om 

hvordan dette har fungert.  
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Folkeregisterspørsmål 

50 henvendelser, 6,5%. Mange har utfordringer knyttet til dette. Noen har levd lenge i 

Norge/Sverige uten norsk svensk statsborgerskap/oppholdstillatelse, enkelte er av ulike 

grunner statsløse, en del ønsker av sikkerhetsmessige grunner å være registrert på hemmelig 

adresse, andre har enklere behov, slik som hjelp til å melde flytting. 

 

Personlig økonomi / gjeld / skatt  

61 henvendelser, 8%. På dette området har vi også holdt flere kurs. En stor andel rom har en 

svært kaotisk personlig økonomi og stor forbruksgjeld. Det er også vanlig innad i miljøet å 

misbruke andre rom ved å kjøpe ting varer og tjenester på andres navn. Ofte kan dette være 

slektninger, noe som gjør at de fleste kvier seg for å anmelde forholdene. Et mindretall har 

med vår hjelp virkelig tatt tak i problemene og kommet langt i å rydde opp, andre har nøyd 

seg med å løse de mest akutte problemene. 

 

Barnevern  
48 henvendelser, 6,5%. Dessverre har vi ofte blitt kontaktet på et sent tidspunkt i sakene, når 

tvangstiltak allerede er iverksatt, men langt fra alltid. Vi har bistått på møter med barnevernet, 

fungert som kulturtolker mellom foreldre og barnevernet, hjulpet til med å tilrettelegge for 

ulike hjelpetiltak og vært vitner i nemdmøter og rettsmøter. 

 

Bolig 

55 henvendelser, 7%. Bistått i samarbeidet med boligkontor/NAV, bistått i konflikter med 

styret i borettslag/sameie eller med utleiere. I spesielle tilfeller har vi bistått i å finne egnet 

bolig. 

 

Skole  
53 henvendelser, 7%. Hjelp i kommunikasjon mellom skole og foreldre, for eksempel i 

forbindelse med fravær, bytte av skole, innskriving på skole. I perioder har foreldre holdt 

barna sine hjemme fra skolen på grunn av konkrete trusler fra personer i rommiljøet. Da har vi 

informert skolen og bistått i kommunikasjonen med politiet. Vi har hjulpet to personer med å 

søke plass på videregående skole. 

 

Diskriminering 

25 henvendelser, 3,5%, i saker hvor rom føler seg diskriminert. Bistand i skriftlig og muntlig 

kommunikasjon med motparten og/eller hjelpe til med klage til Likestillings- og 

diskrimineringsombudet.  

 

Trusler/vold 

26 henvendelser, 3,5%. Konfliktnivået er høyt. Det er spesielt en familie som har terrorisert 

resten av rom-befolkningen, men vold og trusler mellom familier forekommer hos andre også. 

Hjelp til å dokumentere tilfellene og til å informere/anmelde til politi. Hjelp til å fjerne 

trakasserende og truende innhold fra Facebook og andre sosiale medier. I noen tilfeller har 

elever vært utsatt for trusler mens de har vært hos Romtiltaket og i noen tilfeller har våre egne 

ansatte vært utsatt for trusler. 

 

Organisasjonsarbeid.  

113 henvendelser, 15%. Organisasjonene Romani Kultura og Den Norske Romforening har 

vært aktive som roms representanter i møte med norske myndigheter. Spesielt den første 

organisasjonen har vært aktive i arbeidet med “Romambassaden” på Tullinløkka, et 

midlertidig kulturhus for rom som skulle aktualisere ønsket om et permanent kulturhus. Vi har 
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hjulpet organisasjonene med alt fra nettverksbygging, søknadsskriving, møtereferater og 

annen bistand til møter og praktisk/logistikkmessig hjelp.  

 

Den romske menigheten C.M.E.R.I. startet opp igjen i 2012 og vi bisto i hele denne 

prosessen. 

 

Ungdomsorganisasjonen Club romano, ledet av vår mediator Robert Lorentsen, startet et 

fritidstilbud på Sinsen hos Sinsen kulturstasjon, en prosess Veiledningstjenesten har vært 

svært delaktig i. 

 

En familie på Bjølsen startet prosjektet Amelerom, som skal utforske norske roms skjebne før, 

under og etter 2. verdenskrig og gjennom nettsiden www.amelerom.com, samt gjennom 

seminarer og foredrag informere offentligheten. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 

Veiledningstjenesten og Holocaust-senteret. 

 

Kvinneorganisasjonen La lumake shuvla, ledet av vår lærer/mediator Sima Millon startet opp 

i 2012. De skal jobbe med realiseringen av ordbøker, lærebøker og barnebøker på romanes og 

har sammen med Club Romano hovedansvaret for markeringen av Den internasjonale 

romdagen 8. april 2013. 

 

Helse/lege 

29 henvendelser, 4%. Kontakt med/bytte av fastlege/tannlege, følge til helsestasjon, klage på 

helsetjenester, NAV-støtte til helsetjenester. 

 

Annet 

7 henvendelser. 

 

 

http://www.amelerom.com/
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Grafisk fremstilling av veiledningstjenesten aktiviteter i 2012 fordelt på typer saker 

veiledningstjenesten har vært involvert med. 

 

 

f. Kompetanseutvikling i statlige og kommunale virksomheter/etater 
I 2010-2011 fikk Romprosjektet (siden 2012 Romtiltaket) tildelt kr 450.000.- fra Fornyings-, 

administrasjon og kirkedepartementet til iverksetting av tiltak 3 i handlingsplanen, 

Kompetanseheving om rom til statlige og kommunale etater/virksomheter. Tildelingen ble 

brukt til 60 % frikjøp av to veiledere fra deres stillinger i tiltak 2, Veiledningstjenesten for 

rom, som til sammen arrangerte fem større seminarer for kommunale og statlige tjenesteytere.  

 

I 2012 bestemte styringsgruppa for rom i Oslo kommune at Romtiltaket skulle ta i bruk 

allerede etablerte nettverksgrupper i utførelsen av tiltak 3. Dette ble vurdert som 

hensiktsmessig fordi man på den måten kunne nå de kommunale tjenesteyterne med lavere 

ressursforbruk. Det ble også forventet at denne metoden ville gjøre at Romtiltakets arbeid ble 

nærmere knyttet opp mot andre kommunale instanser og på den måten i større grad bidra til å 

nå regjeringens mål om at rom skal gis reelle muligheter til å benytte allerede etablerte 

velferdsordninger. 

 

På bakgrunn av dette fikk Romtiltaket tildelt kr 150.000.- fra Fornyings-, administrasjon og 

kirkedepartementet for gjennomførelse av tiltaket i 2012. Tildelingen skulle dekke 20 % 

stillingsressurs samt reiseomkostninger til møtedeltakelse. Tildelingen ble igjen brukt til 

frikjøp av stillingsressurser fra veiledningstjenesten. I tillegg har de to romansatte, 

(’mediatorer') som ble tilsatt i Romtiltaket i begynnelsen av 2012, i stor grad vært brukt som 

ressurser i gjennomførelsen av tiltaket.    
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Møtedeltakelse i allerede etablerte nettverk i Oslo kommune for å nå ut til tjenesteytere har 

vist seg å by på noen utfordringer. Etter etatsomlegging i Oslo kommune i 2012, brukte 

veilederne mye av våren til å orientere seg i den nye etatsstrukturen samt komme i kontakt 

med riktige vedkommende for å invitere seg inn på nettverks samlinger. Det ble opprettet 

dialog med Helseetaten og Barne- og familieetaten om deltakelse i henholdsvis boligsosialt 

nettverk og nettverk for barnevernsansatte. Deltakelse i disse nettverk måtte imidlertid 

utsettes, blant annet på grunn av årsaker knyttet til etatsomleggelsen. Romtiltaket har 

imidlertid deltatt ved nettverk for mellomledere i NAV i regi av Velferdsetaten den 21.09.12, 

samt blitt invitert til deltakelse i kvalifiseringsnettverket den 28/11. På grunn av få påmeldte 

til kvalifiseringsnettverket ble imidlertid denne samlingen utsatt til i begynnelsen av 2013. I 

tillegg er det satt i gang en dialog med Velferdsetaten og EST om muligheten å komme på en 

samling for enhetsledere i NAV. Det er også bestemt at Romtiltaket skal delta på et 

tverretatlig møte i bydel Grünerløkka arrangert av SalTo i februar 2013.  

 

I tillegg til å invitere seg inn i faglige samlinger i kommunen, har Romtiltaket blitt invitert inn 

i andre sammenhenger for å formidle kunnskaper om rom. Høsten 2012 ble tiltaket kontaktet 

av Aker sykehus for å snakke om romminoriteten for ansatte i akuttmottak for rus. 

Romtiltaket har også tilrettelagt for møter mellom romminoriteten og Holocaust sentret for å 

gi innspill til boken ’Antisiganisme, stereotypier og diskriminering av rom’.    

 

’Rom viser vei’  

For Romtiltaket har det vært viktig at tiltakene utføres i nært samarbeid med rom. I august 

2012 tok Romtiltaket derfor initiativ til at noen unge voksne rom som var tilknyttet tiltaket via 

praksisplass og/ eller som deltakere, skulle få arbeidstrening gjennom å arbeide med 

informasjonsformidling. 

 

Initiativet har resultert i opprettelsen av prosjektet ’Rom viser vei’ hvor to unge voksne rom 

frem til nå har arbeidet sammen med Romtiltaket om å utarbeide en presentasjon om roms 

historie, kultur og levesett.  Det er i hovedsak laget en presentasjon som egner seg for barne- 

og ungdomsskole elever, men som også passer for ansatte i skolene eller andre kommunale og 

statlige tjenesteytere. Presentasjonen tar blant annet for seg rom minoritetens opprinnelse, 

utspredelse, antall og felles identifisering. Den tar også for seg spesielt norske roms historie, 

tradisjoner, kultur og levesett samt utfordringer unge voksne rom opplever i dag. 

 

Veiviserne har i 2012 holdt to foredrag, det første på Sogn videregående skole og andre gang 

for ansatte ved Oslo voksenopplæring Skullerud. Ved begge steder har rom veiviserne fått 

meget gode tilbakemeldinger og det kommer nå bestillinger på foredrag fra flere skoler og 

kommunale tjenestesteder. 

 

 

 

4. Andre aktiviteter i 2012  

 
a) Romtiltaket som kompetansepartner mot grunnskolene i Oslo. 

I tilknytning til tiltak 3 i handlingsplanen, der romtiltaket skal bedrive kompetanseutvikling i 

statlige og kommunale virksomheter/etater, ser vi at skolene i sterkere grad har blitt 

oppmerksomme på romtiltaket og den kompetansen vi sitter inne med. F.o.m. november 2012 

startet tiltaket et samarbeid med Frydenberg skole om å gi assistanse i 

undervisningssituasjonen. Dette er et bevisst samarbeid mellom tiltaket og en representant for 
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grunnskolene for å lære mere om de utfordringene romelever og deres foresatte har i sin 

tilnærming til skolehverdagen. Rombarn er overrepresentert på fraværsstatistikken når det 

gjelder oppmøte. I kraft av sine erfaringer vil Romtiltaket kunne spille en viktig rolle i å 

veilede skoler, motivere elever til deltakelse og også å gå i dialog med foresatte om 

viktigheten av at barna møter på skolen og fullfører skoleløpet. Vi har nå en 40% lærerstilling 

knyttet til denne aktiviteten. 

 

Vi ser at behovet for slik veiledning og assistanse er betydelig blant de skolene med flest 

rombarn i Oslo, og at vi i likhet med Romlosprosjektet kan utgjøre en forskjell for skolene, 

foresatte og elever. Vi tror at en kombinasjon av romlos, skoleassistenter med rombakgrunn 

og løpende kontakt mellom skolene og fagmiljøet tilknyttet Romtiltaket, vil være med på å 

skape bedre kommunikasjon og forståelse mellom grunnskolene og rommiljøet og at dette 

igjen vil gi foreldre og barn økt trygghet, mer stabilt oppmøte og økt sjanse for at rombarn 

fullfører skolegangen. 

 

 

5. Frammøtestatistikk og økonomi for 2012 
 

For 2012 ble Oslo kommune tildelt totalt kr 6 355 490, hvorav kr 555 490 er mindreforbruk 

overført fra 2011. Av dette totalbeløpet gikk kr 750 000 til grunnskoler i Oslo med rombarn. I 

tillegg bevilget FAD kr 150 000.- til gjennomføring av tiltak 3 i Handlingsplan for å bedre 

levekårene for rom i Oslo. I tillegg ble Tiltaket tildelt en sum pålydende kr. 550.000.- fra 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette er midler som skal bidra til å forsterke eksisterende 

barnevelferdsordninger i samarbeid med grunnskolen og SFO. 

 

Pr. 31.12-2012 bestod Romtiltaket av 6,9 årsverk fordelt på følgende stillinger: 

2 veiledere :  2 årsverk 

3 lærere:  2,8 årsverk 

2 mediatorer: 1,5 årsverk 

1 avd.leder: 0,6 årsverk 

 

Ved årets slutt var det et mindreforbruk på kr. 464.078.-. 

 

Frammøte 

Frammøte har alltid vært svært variabelt gjennom skoleåret. Etter fem og et halvt skoleår, kan 

det se ut som at et realistisk antall deltakere pr år ligger mellom 7 og 20 totalt. Opprettelsen av 

undervisningstilbud i lokalmiljøet har ført til bedre kontinuitet for den enkelte deltaker ved de 

to filialene. Ved filial Bjølsen deltok 5-10 personer gjennom hele året. Mot slutten av 

skoleåret sank oppmøtet noe. Ved Sinsen (opprettet i mars 2012) var 17 deltakere registrert. 

Sinsen kulturstasjon måtte stenge f.o.m. uke 46 og ut året grunnet oppussing. I denne perioden 

leide romtiltaket lokaler i Akerbakken 27 på St. Hanshaugen. Dette resulterte i lavere 

oppmøte disse ukene da endret lokalitet og reisevei var utfordrende for flere av deltakerne. 

Disse valgte å vente på ferdigstillingen av lokalene på Sinsen og var tilbake januar 2013. 

Begge filialene videreføres for skoleåret 2012-13, men vi må vurdere om aktiviteten på 

Bjølsen skal ha færre undervisningsdager eller avvikles dersom oppmøtet fortsetter å synke. 
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Søylene viser antall frammøter pr måned. Har samme person møtt flere dager, er dette registrert som separate 

frammøter. Det vil si at 20 «frammøter» kan bety for eksempel a) 2 personer har møtt til undervisning 10 dager 

hver, b) 3 personer møtte 4 dager hver, en møtte fem dager, og en møtte tre dager, eller en hvilken som helst 

kombinasjon som gir totalsum 20 i løpet av en kalendermåned. Det betyr at høyt "score" i dette diagrammet kan 

være tegn på god kontinuitet for den enkelte deltaker eller høy tilflyt av deltakere. 

 

 
Søylene viser antall deltakere pr måned, uavhengig av hvor mange ganger den enkelte har møtt (personer som 

«stikker innom» en dag er ikke talt med, bare de som er registrert som deltakere). 
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6. Oppsummering 
 

Siden romprosjektet ble etablert i regi av Oslo Vo Skullerud i 2007 har staben av lærere, 

veiledere og tilknyttede ressurspersoner jobbet ut ifra tanken om at dette skal være et tilbud 

som gir norske rom muligheten til å orientere seg i samfunnet, fullføre tapt grunnutdanning og 

motivere til deltakelse i arbeidslivet.      

 

Tiltaket ser at flere har utfordringer i det å møte, fullføre og bestå et lengre skoleløp. Det har 

derfor vært et mål å kunne tilby spesialtilpasset undervisning av kortere varighet i mindre 

grupper og der innhold og metodikk kan motivere og engasjere til videre deltakelse i 

utdanning eller jobb. 

 

Bruken av mediatorer gjennom 2012 har ført til at flere deltakere har et mer stabilt oppmøte. 

Dette gjelder særlig undervisningen på Sinsen kulturhus. En tett oppfølging der både 

veiledere, mediatorer og lærere er involvert skaper større gjensidig forståelse og tillit overfor 

deltakerne. 

 

Rombarn er overrepresentert på fraværsstatistikken for grunnskolen i Oslo. Gjennom 2012 har 

Romtiltaket ønsket å etablere tettere kontakt med grunnskolene for å se om vi kan være med 

på å snu denne statistikken. Vi ser at vi kan spille en viktig rolle som brobygger mellom 

foreldre, skole og elever og at vi i større grad bør gå inn som støttespiller overfor skolene. 

 

Tiltaket har gjennom 2012 fortsatt arbeidet med å heve kunnskap og kompetanse om rom i 

statlige og kommunale virksomheter. En del av dette arbeidet har vært å etablere prosjektet 

"Rom viser vei", der ungdom med rombakgrunn er med på å formidle kunnskap om roms 

historie, kultur og om de utfordringene rom møter i det norske samfunnet. 

 

   

 

       

 

 

Oslo, mars 2013 

 

Gørild Steen      Morten Tandberg 

Rektor       Avdelingsleder for Oppdragsavdelingen 

Oslo Vo Skullerud     Oslo Vo Skullerud 
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Vedlegg 1:  Planlegging for 2013 
 

Aktivitetene på Sinsen kulturstasjon tiltrekker seg stadig nye deltakere. Vi fortsetter med å gi 

lese- og skrive opplæring i kombinasjon med temabaserte kurs av kortere varighet. Her har 

også veiledningstjenesten etablert temadager hver fredag, med aktuell tematikk som økonomi, 

helse, lovverk osv. 

 

Vi fortsetter foreldreskolen på Bjølsen men vil gå ned til to dager utover våren 2013 og bruke 

noe mer av lærerressursene andre steder. Bjølsen skole har nå en god oppmøtestatistikk blant 

grunnskoleelevene med rombakgrunn og de har en meget god dialog med foreldrene. Siden 

tiltakets ressurser er begrensede bør vi vurdere å tilby foreldreskole på den eller de skoler som 

sliter mest med høyt fravær og mangelfull kommunikasjon med de pårørende.  

 

I mangel av tilrettelagte tiltak gjennom NAV er Romtiltaket i gang med å etablere et 

skoleassistentkurs der tiltaket bidrar med "lønn" til deltakerne gjennom de tre månedene 

kurset foregår. Kurset startet 11. mars og er ferdig 31. mai 2013. Dette ble satt i gang som 

følge av de erfaringene som ble gjort gjennom samarbeidet med Frydenberg skole. Tanken er 

at assistenter med rombakgrunn skal kunne fungere som assistenter og rollemodeller på de 

skoler som har romelever og der fraværet blant disse er urovekkende høyt. Tiltaket er også 

godt i gang med å gå ut til skoler og bedrive rådgivning og være brobygger mellom skole, 

foreldre og elever. De ansatte i tiltaket har gjennom flere år bygget opp kompetanse og 

kunnskap som vi ser vil være et viktig bidrag til skoler for å legge til rette for denne 

elevgruppa og å ha en konstruktiv dialog med foreldrene.  

 

Romtiltaket må innse at det å jobbe med arbeidsrettede tiltak i liten grad har gitt resultater i 

2012. Vurderingen er at det mangler tiltak som er tilrettelagt for en gruppe som skiller seg ut 

fra arbeidssøkende som vanligvis benytter arbeidsmarkedstiltakene hos NAV. Lite 

skolebakgrunn i kombinasjon med utstrakt reiseaktivitet er ikke veldig kompatibelt med det 

norske arbeidslivet. Romtiltaket vil fortsette å legge til rette for at de som er motiverte skal 

kunne komme ut i praksis eller jobb. Når romtiltaket nå har blitt en del av avdelingen for 

arbeidsrettet språkopplæring vil det være mulig å profitere på bransjeerfaring og 

arbeidsgivernettverket som kollegiet på Skullerud Voksenopplæring har etablert over flere år.  

 

Våren og forsommeren 2013 vil det derfor bli jobbet videre med pedagogisk utviklingsarbeid 

i det å strukturere og videreutvikle kurskatalogen. Til høsten vil tiltaket kunne tilby flere 

målrettede kurs av kortere varighet og utstedt kursbevis for hver gjennomførte modul med et 

gitt innhold. Tanken er at dette vil gi deltakerne økt motivasjon til å bygge spesifikk 

kompetanse og at dette i større grad kan bidra til kvalifisering for arbeidslivet. Vi fortsetter 

samarbeidet med NAV i å  finne frem til gode understøttende tiltak som et alternativ til 

passive ytelser, slik at deltakerne i større grad kan motiveres og aktiviseres inn i 

kvalifiseringsløp som fører til utdanning og jobb.  
 

 


