
 Styve Gard
Behandlingstiltak for ungdom med rus-,  
atferd- og/eller kriminalitetsproblematikk
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I over 20 år har Styve Gard vært en 
behandlings institusjon i Stiftelsen 
Kirkens Sosialtjeneste, som i sam arbeid 
med fylke og stat har hjulpet ung-
dommer i en vanskelig fase av livet. 

Styve Gard skal styrke ungdom til å 
møte fremtiden som et helt menne-
ske, og få et godt liv uten rus og 
kriminalitet. Vi tror at alle mennesker 
ønsker å leve et godt liv dersom 
forholdene legges til rette for det. Med 
et godt liv mener vi et liv der det tas 
hensyn til livsutfoldelse og utvikling, 
etter den enkeltes interesser og 
forutsetninger, innenfor de normer og 
regler samfunnet setter for oss.

Målgruppe
Ungdommene på Styve Gard er i 
alderen 14–23 år og har problemer 
knyttet til rus, kriminalitet, atferd og/
eller psykisk helse. 

Plasserings-
grunnlag 
Faste plasser: 3 plasser 
”Ungdom plassert etter §§ 4-24, 4-26 
med alvorlige atferdsvansker vist ved 
alvorlig eller gjentatt kriminalitet samt 
på annen måte”. 

Rammeavtale: 15 plasser
• ”Ungdom plassert etter §§ 4-24, 

4-26 med alvorlige atferdsvansker 
vist ved alvorlig eller gjentatt krimi-
nalitet samt på annen måte.”

• ”Ungdom plassert etter §§ 4-24, 
4-26 med alvorlige atferdsvansker 
vist ved vedvarende bruk av rus-
midler.”

• ”Ungdom plassert etter §§ 4-4 
femte ledd eller § 4-12 (forhold i 
hjemmet) med omfattende tilleggs-
problematikk”.

Oppfølging
Etter § 1-3 andre ledd i barne-
vernloven. Oppfølging tilbys som 
hjemmebasert hjelpetiltak.

Respekt, 
kompetanse, 

dristighet, 
håp

Kjerneverdier

Om Styve Gard

Det fi nnes alltid muligheter
Visjon
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Vårt særpreg
Styve Gard tilbyr en helhetlig 
behandlings skjede fra inntak til 
oppfølging. Ikke alle passer inn i store 
behandlingsinstitusjoner, så vi tilbyr et 
nært og individuelt behandlingstilbud 
i små enheter. 2-4 ungdommer bor 
sammen, og behandlingen tilpasses 
behovet til den enkelte ungdom. På 
Styve Gard har vi medleverturnus. 
Ung dommene forholder seg dermed 
til de samme voksenpersonene over 
tid. Vi er gode på skreddersøm (ene-
tiltak/forsterkede tiltak) og har lang 
erfaring som rusinstitusjon (1989).

Fagforståelse 
Vi arbeider ut fra et helhetsperspektiv. 
Fokus er å selvstendig gjøre ung-
dommene slik at de ved utfl ytting i 
størst mulig grad mestrer tilværelsen. 
Vår faglige grunnforståelse er ressurs-
orientert og baserer seg på kognitive 
endrings prosesser. I behandlings-
arbeidet bruker vi anerkjente metoder 

og verktøy som blant annet ART, 
familie- og nettverksmøter og Euro-
ADAD. I det miljøterapeutiske arbeidet 
vekt legges blant annet fysisk trening 
og aktiviteter, tilrettelagt skoletilbud og 
arbeidstrening.

Familie- og 
nettverksarbeid
Styve Gard ønsker et tett samarbeid 
med foreldre/foresatte gjennom hele 
behandlingsprosessen. De kjenner 
ungdommene best, og er viktige 
ressurspersoner. Vi arrangerer jevnlig 
samlinger hvor de inviteres til tema-
kvelder, samtale og diskusjon med 
oss på Styve Gard, og med andre 
foreldre i samme situasjon. Vi kan 
tilby foreldresamtaler/veiledning 
gjennom familierådgivningskontor. 
Vi bruker aktivt nettverkskartlegging 
og nettverksmøter.

Samarbeid
Styve Gard er opptatt av tverretatlig 
samarbeid og legger til rette for et godt 
samarbeid med blant annet barne-
verntjeneste, skole, OT/PPT, psyki atri, 
kriminalomsorg og familievernet.

Bruker med-
virkning
Vårt utgangspunkt er at ungdommen 
er den viktigste personen i sin egen 
utvikling. De deltar i ansvarsgruppe-
møter og i fellesmøter på avdelingen. 
Det tilrettelegges for individuelle 
samtaler og for aktiv deltakelse i 
egen handlingsplan. 

Skole og arbeid
På dagtid får ungdommene enten et 
tilrettelagt skole tilbud eller arbeids-
trening inne og ute på gården. Vi 
skaffer også tilpassede arbeidsplasser 
i nærområdet. I tillegg har alle plikter 
i huset. 

Aktiviteter
Beliggenheten gir oss fantastiske 
mulig heter for ski, snowboard og 
andre vintersportsaktiviteter. Golf, 
båt og vannski er andre populære 
aktivitet er hos oss. En av våre lokal-
iteter er en bondegård med dyr, 
skogsdrift og prosjekter som prod uk-
sjon av røkelaks, lafting osv. 

Vi har knyttet til oss en musikk-
pedagog og kan tilby musikkunder-
visning indivi duelt og i grupper.

Hvert år arrangerer vi ”Styvemarsjen” 
som går over en liten uke. Vi rafter, 
padler, sykler og går strekningen Voss-
Arna. Underveis overnatter vi i lavvo.  

Kompetanse
Styve Gard vektlegger å ha med-
arbeidere med høy faglig og 
menneske lig kompetanse. En 
overvekt av våre ansatte har sosial- 
eller barnevernfaglig kompetanse på 
høyskolenivå. Vi har ansatte med blant 
annet videreutdanning i barne vern, 
sosial kompetanse, rus, familie- og 
nettverksintervensjon, psykisk helse-
arbeid, etnisitet og ledelse.

”Styve Gard skal styrke ungdommene til å møte fremtiden som et helt 
menneske, og få et godt liv uten rus og kriminalitet.”
 

”Eg har aldri hatt det 
så godondt…” 
Ungdom under ”Styvemarsjen”

”Et levende felles skap 
som tar livsgleden 
på alvor.”
 

Styve Gard har fokus på faglig 
utviklings arbeid. De to siste årene har 
vi utgitt følgende rapporter:
• ”Den sårbare overgangen - om å 

fl ytte fra barnevernsinstitusjon til 
egen bolig” (Reime, 2008)

• ”Pårørendeprosjektet” – en 
evaluerings rapport om samtale-
tilbud til pårørende med ungdom i 
institusjon i regi av familievernkontor. 
(Kirkens Sosialtjeneste Styve Gard, 
Kirkens familierådgivning Biskops-
havn, Stiftelsen Bergensklinikkene 
– kompetansesenter rus, region 
vest, 2008/2009).  
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Styve Gard har en egen oppfølgings-
avdeling med ansatte koordinatorer 
og miljøarbeidere som tilbyr opp-
følging i den sårbare overgangsfasen 
til egen selvstendig tilværelse. Tjenes-
tene tilbys til både ungdom som har 
bodd på institusjon, og ungdommer 
som fl ytter hjemmefra og skal etablere 
seg på egenhånd. 

Vi gir et helhetlig oppfølgingstilbud 
som blant annet omfatter:
• Etablering i egen bolig
• Familie og nettverksarbeid
• Økonomistyring
• Skole og arbeid
• Fritidsaktiviteter
• Psykisk helse

Oppfølging Beliggenhet

Styve Gard ligger ved Evanger stasjon 
på Bergensbanen. Det er ca 1 time 
fra Bergen sentrum og ca 20 minutter 
fra Voss sentrum. Vi har fl ere mindre 
avdelinger i Voss kommune og i 
distriktet rundt Bergen. Administra-
sjonen og oppfølgings avdelingen 
holder til i Bergen sentrum.
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Styve Gard eies og drives av Kirkens 
Sosialtjeneste, som er en ideell, 
diakonal stiftelse med virksomheter 
innen helse- og sosialfeltet spredt 
over hele landet. Arbeidet spenner fra 
spesialiserte tjenester innen barne-
vern, psyk iatri og rusbehandling til 
oppfølgings tjenester før, under og 
etter soning eller rusbehandling. 
Organisasjonen har nærmere 
300 ansatte og mange frivillige 
medarbeidere. 

Om Kirkens 
Sosialtjeneste

Inntak

Styve Gard tar imot søknader om inn-
tak fortløpende. Kontakt administra-
sjonen i Bergen for mer informasjon. 

Tlf. 55 55 34 10 

E-post styvegard@s-ks.no

Postadresse 
Pb 403, Marken
5828 Bergen

Besøksadresse
Kong Oscarsgt 10
5017 Bergen

www.s-ks.no

Kirkens Sosialtjeneste ønsker å drive 
sin virksomhet ut fra et tydelig verdi-
grunnlag, kunnskapsbasert praksis 
og med arbeidsformer preget av kval-
itet og læring. Vi ser vår virk somhet 
som en del av en tjenestekjede, og 
legger stor vekt på samarbeid med 
offentlige og private frivillige aktører. 
Virksomheten driver nonprofi t, og 
eventuelle overskudd føres tilbake 
til virksomheten. 
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