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Fontenehusmodellen og Fontenehuset Bærum
Det første fontenehuset ble etablert i New York i 1948, og formålet var å tilby et arbeidsfellesskap
for mennesker som har eller har hatt psykiske utfordringer. Modellen har vært en suksess og i dag er
det over 300 fontenehus fordelt på 30 land. Stiftelsen Fontenehuset Bærum er en selvstendig privat
ideell stiftelse. Stiftelsen har et selvstendig frittstående styre, bestående av styreleder, nestleder og
fem øvrige styremedlemmer hvorav et medlem er valgt inn fra fontenehuset. Vi er 6 ansatte inkludert
daglig leder, og har 24 mulige medlemmer og 106 medlemmer per desember 2020.
Fontenehuset Bærum er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for personer som har, eller har hatt
psykiske helseutfordringer. På fontenehusene arbeider medlemmer og ansatte sammen i et
helsebringende arbeidsfellesskap bygget på de grunnleggende menneskelige behovene for å bli sett,
hørt, være nyttig, mestre og tilhøre et fellesskap. I fontenehusene finner mennesker med psykiske
helseutfordringer støtte på veien til lønnet arbeid, studier og til å ta tilbake kontroll i eget liv. Vi er et
supplerende tilbud innenfor psykisk helse i Bærum kommune og representerer et arbeidsrettet tilbud
for personer i nevnte målgruppe.

Arbeidsenhetene
Fontenehuset Bærum er drevet slik at medlemmer aktivt er med på
alle arbeidsoppgaver som skal gjøres på huset. Vi er delt inn i to
enheter, kontor og kjøkken. Medlemmer velger selv hvilken enhet
de ønsker å være på, samt hvilke dager de ønsker å møte opp og
hvor mye man ønsker å delta. Medlemmer jobber i eget tempo og
tilpasset dagsform, og arbeidet utføres i et trygt og godt
arbeidsmiljø hvor samarbeid og støtte er et viktig grunnlag. Nye
medlemmer blir tatt imot og får opplæring i oppgaver av andre
medlemmer eller medarbeidere.

Kjøkken
På kjøkkenenheten jobber vi med mange forskjellige oppgaver som
er knyttet til det å drive et storkjøkken. Kjøkkenetenheten lager
frokost og lunsj for alle medlemmer og medarbeidere, samt rydder,
vasker, gjør regnskap og er ansvarlig for kaffebaren. På kjøkkenet
har vi, i likhet med ellers på fontenehuset, stort fokus på å se
menneskers ressurser. Vi fokuserer ikke på hva man ikke klarer
eller orker, men heller på hva man faktisk får til. Kanskje er det nok
å være med å kutte grønnsaker i starten? I så fall er dette mer enn
nok til å være en verdifull del av fellesskapet på kjøkkenet.

Kontorenheten
Kontorenheten har ansvar for mye forskjellig. Her skal statistikk
føres, resepsjonen skal bemannes, facebook oppdateres og gulv
vaskes. Det er med andre ord et stort spenn i arbeidsoppgavene og
nok som skal gjøres. Sammen jobber vi for å utføre oppgavene som
blant annet inkluderer resepsjonsarbeid, administrative oppgaver,
data/IT, bibliotekarbeid, samt vask og vedlikehold av lokalene våre. I
tillegg har vi en mediegruppe som har ansvar for å formilde hva
som skjer på Fontenehuset Bærum, holde sosiale medier oppdatert
og produsere vårt eget husmagasin «Fontena».
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Arbeidsoppgavene på kontorenheten er varierte og allsidige – her finnes oppgaver for enhver smak.
Enten om du kan masse data og statistikk fra før av, eller er helt grønn på teknologi, er du
velkommen til å bli en del av kontorenheten.

Arbeidsgrupper
Vi har også spesifikke grupper som jobber på tvers av enhetene. I 2020 hadde vi blant annet ITgruppe, administrasjonsgruppe, kokebokgruppe, akkrediteringsgruppe, kompetansegruppe og
fritidsgruppe. Vi har nylig også opprettet en markedsføringsgruppe (MRK) som jobber med
markedsføring, oppsøkende virksomhet, informasjonsmateriell og eksterne foredrag.

Vår visjon
Vår visjon på Fontenehuset Bærum er at mennesker skal oppleve likeverd, gis håp og
muligheter. Dette bygges på våre verdier som er: Frivillighet, Relasjoner og Likeverd.

Overordnet strategi
Overgangsarbeid (OA)
Overgangsarbeid er fontenehusenes egen modell for arbeidstrening på ordinær arbeidsplass. OA
innebærer at medlemmer ved fontenehuset får arbeide i en betalt stilling på 10-50 % hos en
arbeidsgiver, med en varighet for hvert medlem på 6-9 mnd. I 2020 fikk vi avtale om to OA-stillinger
innenfor renhold hos Bærum Kirkelige Fellesråd og en OA-stilling som servicemedarbeider hos
Finansdepartementet.

Kompetanseheving
Fontenehuset støtter medlemmer i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål. Jobb- og
studiekonsulenten tilbyr veiledning i medlemmets egen prosess for å fullføre utdanning, gjennomføre
kurs eller annen kompetanseheving for å komme i arbeid. Medlemmer og medarbeidere blir i
fellesskap enige om hvilken type støtte, hvor ofte og hvor den bør finne sted. Tilbud om støtte til
kompetanseheving gis i tillegg til deltakelse i den arbeidsrettede dagen. Vår jobb- og studiekonsulent
kartlegger behov og ønsker for kompetanseheving i veiledning/samtaler med enkeltmedlemmer.

Finansieringskilder
Fontenehuset Bærum er en ideell privat stiftelse som er avhengig av ekstern finansiering. I tillegg
følger vi aktivt opp ulike stønadsordninger fra stiftelser o.l. for å finne frem til finansieringskilder for
ulike prosjekter på huset. Medlemmer og medarbeidere er delaktige i søknadsarbeidet.

Arbeidsrettet dag
På fontenehus er medlemmer og ansatte kollegaer som sammen driver et erfarings- og
kunnskapsbasert, arbeidsrettet rehabiliteringstilbud. Fontenehusene jobber etter 37 internasjonale
retningslinjer som skal ivareta klubbhusenes hovedprinsipper. Medlemmer og medarbeidere tar
sammen del i alle oppgaver for å drifte huset på de to enhetene kontor og kjøkken.
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Ung på huset
Ung på huset er et tilbud til medlemmer i aldersgruppen 16 – 30, i tillegg til deltakelse i den
arbeidsrettede dagen. Målgruppen er unge som har falt ut av, eller er i ferd med å falle ut av
utdanning eller jobb og som har psykiske helseutfordringer. Fontenehuset skal være et sted der unge
medlemmer, i samarbeid med medarbeidere og andre medlemmer, videreutvikler tilbud som særlig
fenger en ung målgruppe.

Markedsføring
Fontenehuset Bærum er avhengig av god og målrettet markedsføring for å nå ut til aktuelle
målgrupper for tilbudet. Vi har en overordnet strategiplan hvor vi jobber med kjennskap, rekruttering
og arbeid. All vår markedsføring har som mål å skape kjennskap til arbeidet og mulighetene våre på
fontenehuset og/eller å rekruttere nye medlemmer. For å skaffe nye arbeidsplasser og
samarbeidspartnere i det lokale næringslivet er vi også avhengig av markedsføring, her er nettverket
til både medarbeidere, styret og medlemmer en viktig brikke. Markedsføring skal sikre kunnskap om
fontenehusets metode og bygge et godt omdømme. Et godt omdømme er vesentlig for å få til et godt
samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere, for etablering av overgangsarbeid og nye
finansieringskilder. Målet vårt er at dersom man har psykiske helseutfordringer i vår kommune og
treffer hjelpeapparatet et sted, så skal hjelpeapparatet sitte på god kompetanse på hva fontenehuset
kan tilby som lavterskeltilbud for de det er riktig for. Kompetansen til medlemmene våre brukes både
i utarbeidelse av materiale, markedsplaner, design, produksjon og ut på presentasjon av fontenehuset.

Daglig leder har ordet
Først av alt, - jeg er utrolig stolt av vår første årsmelding. Den er som alt annet på fontenehuset,
utarbeidet i godt samspill mellom medarbeidere og medlemmer, og laget i en periode der huset er
fysisk stengt. Årsmeldingen beskriver godt at 2020 har vært et krevende «annerledes år», men også
at alle ved fontenehuset har vist eksepsjonell kreativitet og nytekning.
Fontenehuset har utrolig omstillingsdyktige medarbeidere som på kort varsel har klart å tenke
alternativ drift, og ikke minst ivaretatt medlemmer som har hatt et behov for ekstra støtte gjennom
året. På samme måte ønsker jeg å skryte av medlemmene våre, som har stilt opp for hverandre i
hverdagen og samtidig bidratt sterkt til at den endrede driften har blitt så vellykket. Videre har jeg
lyst til å fremheve styret vårt, som er så proaktive og har støttet huset gjennom hele perioden både i
forhold til utviklingen av strategidokument og deltakelse i akkrediteringsprosessen. Styreleder AnneGrethe Skjerve og jeg har hatt et tett og godt samarbeid i forbindelse med Corona- restriksjoner og
smitteverntiltak. Gjennom dette arbeidet har vi også hatt en veldig god dialog med Bærum Kommune
som har støttet oss i de tiltakene vi har igangsatt.
Fontenehusets kjerneverdier har blitt veldig synlige gjennom året, og jeg opplever at fellesskapet har
blitt styrket mer enn noen gang. Ikke bare har mediegruppa klart å publisere vårt husmagasin Fontena
to ganger i løpet av denne perioden, vi har også klart å holde tidsplanen for akkrediteringsarbeidet.
Her har det blitt lagt ned en formidabel innsats av akkrediteringsgruppen, i tillegg til at det har vært
engasjement rundt prosessen fra medlemmer og medarbeidere som ikke har vært en del av
arbeidsgruppen. På tross av lange perioder med begrensninger i antall på huset og fysisk stengt hus,
har vi klart å involvere alle som har ønsket å delta i arbeidet.
Helt til slutt, - vi føler oss utrolig privilegerte som har fått innvilget tilskuddene vi har søkt om, både
fra Bærum kommune og Helsedirektoratet! Vi opplever dette som et viktig signal på tillit og tro på
fontenehusmodellen, både fra politisk og administrativt nivå. Dette gjør det mulig for oss å fortsette
den gode driften, samtidig som vi kan ha fokus på videre utvikling av huset. Vi gleder oss til å jobbe
videre med alle definerte mål for 2021, men først og fremst til å kunne åpne huset for medlemmer,
mulige medlemmer og omvisninger om ikke altfor lenge!
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Presentasjon av styret
Styreleder: Anne-Grethe Skjerve. Psykiatrisk sykepleier, allsidig nettverk innen psykisk helse
nasjonalt og internt i egen kommune
Styrets nestleder: Hartvig Munthe-Kaas. Markedsøkonom, godt nettverk både politisk og i
næringslivet, god og bred organisasjonserfaring
Styremedlem: Marie Therese Strand. Valgt representant fra medlemmene på Fontenehus
Bærum
Styremedlem: Just Finne. Advokat, nettverk både innen næringsliv og vår egen kommune
Styremedlem: Gudrun Breistøl. siviløkonom, arbeider nå som erfaringskonsulent innen psykisk
helse. Har brukererfaring i tillegg til markedsføringskompetanse
Styremedlem Werner Fredriksen. Seniorrådgiver inkluderende arbeidsliv i Rådet for psykisk
helse, bred erfaring fra arbeid med problemstillinger knyttet til arbeid og psykisk helse.
Styremedlem: Thilde Marie Børsum. Politisk rådgiver på nasjonalt nivå, bred politisk erfaring
både lokalt og nasjonalt. Erfaring fra organisasjonsarbeid.

Presentasjon av ansatte
Cecilie Hirsch Tjersland. Daglig leder på Fontenehuset Bærum.
Hanne Marit Normann. Jobb – og studiekonsulent

Vikarer i 2020:
Ragnhild Gjøvikli
Ines Kratzsch

Tone Lindheim Johnsen. Medarbeider på kjøkkenenheten.
Rikke Sund Carlsen. Medarbeider på kjøkkenenheten.
Petter Müller Aasheim. Medarbeider på kontorenheten (t.o.m. september 2020).
Linn Tennefoss Vefring. Medarbeider på kontorenheten.
Joakim Sharp-Bergersen. Medarbeider på kontorenheten (f.o.m. november 2020).
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Fontenehuset Bærum og Corona
Covid-19 pandemien preget hele verden i 2020, også oss på Fontenehuset Bærum. Dette påvirket
driften av fontenehuset fra mars og resten av 2020, og vi måtte raskt omstille oss til en «ny normal».
Fontenehuset Bærum fulgte nasjonale og lokale smittevernsrutiner og – føringer gjennom hele året.
Fra og med fredag 13. mars 2020 ble vi nødt å stenge fontenehuset fysisk og det var stengt i nesten 2
måneder. Da var tiden var inne for å tenke nytt og annerledes på hverdagen vår, og vi var raskt ute
med ett digitalt tilbud til våre medlemmer. Mandagen etter vi stengte, møttes medarbeidere og
medlemmer på videotjenesten zoom for å planlegge tilbudet fremover. Vi laget og publiserte
opplæringsvideoer og forklaringer på hvordan medlemmer kunne delta på møter digitalt. Det var
imponerende å se hvor mange medlemmer som deltok på de digitale møtene våre, noe som gjorde
det lettere å få i gang en digital hverdag. I denne uvanlige og sårbare situasjonen hadde ansatte i tillegg
til det digitale tilbudet en ekstra oppsøkende oppfølgning av medlemmer som ikke deltok digitalt. Vi
opprettet egen facebook gruppe hvor medlemmer kunne holde seg oppdatert på møter, og vi
opprettet en egen facebook-profil der medlemmer kunne chatte med en medarbeider.
Resepsjonstelefonen ble besvart i åpningstiden vår.
Vårt sammfunnsoppdrag og formål er å bidra til bedret psykisk helse og arbeidsinkludering gjennom
et sosialt fellesskap. Selv om det periodevis var behov for å vekte relasjonsfokuset mest, hadde vi
gjennom hele nedstengningen arbeid som kunne relateres til vår «vanlige drift» på fontenehuset. Vi
hadde faste videomøter hver dag med fokus på det sosiale fellesskapet. Kjøkkenenheten hadde
digitale møter der vi laget mat sammen og hagegruppen tok for seg dyrking og stell av planter.
Kontorenheten hadde mediemøter som holdt hjemmeside, instagram og facebook oppdatert,
samtidig som de også arbeidet med vårt eget husmagasin «Fontena». I tillegg hadde vi digitale
fellestreninger, fast spørretime og quiz på zoom. Ulike grupper jobbet også med egne prosjekter som
for eksempel bytte av IT-leverandør, akkreditering og jobb-og studie støtte.
Det positive vi kan trekke ut av denne utfordrendende situasjonen, er at vi har imponert oss selv
med stor kreativitet og nytekning. Sjelden har vi snudd så raskt opp ned på ting og samtidig fått med
så mange på en overgang. Vi opplever også at medlemmer og medarbeidere på Fontenehuset Bærum
har fått en økt digital kompetanse, samtidig som vi har fått synliggjort ressursser som vi ikke tidligere
hadde kjennskap til. Det er mye mestringsfølelse i å ta i bruk digitale plattformer. Det er mange som
har tatt et stort steg ut av komfortsonen, både med tanke på å prøve noe helt nytt og ved å
eksponere seg på skjerm. Videre har vi har sett et fellesskap og en stor omsorg, der medlemmer og
medarbeidre virkelig har stilit opp for hverandre.
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Aktiviteter på huset i 2020
Etter en stor flytteprosess høsten 2019, gjensto det nå å komme
seg på plass i nye lokaler. Januar og februar var preget av maling,
oppussing og montering av møbler. Dette var en stor jobb med
mange fine arbeidsoppgaver som ble gjennomført av både
medarbeidere og medlemmer. Det var flere som fikk prøve seg på
nye arbeidsoppgaver og Ikea-utfordringer, men med vanskelige
oppgaver kommer ofte også den kjente mestringsfølelsen ved å
mestre en ny oppgave. I januar startet vi også opp igjen med
fellestrening i samarbeid med friskliv og mestring i Bærum
Kommune, og vi startet opp igjen med daglige turer i lunsjen.
I februar byttet vi registrering- og statistikksystem. Dette var i samarbeid med Fontenehus Norge og
alle fontenehus i Norge. Det å skifte til et nytt datasystem er aldri enkelt, og det var det heller ikke
denne gangen. Etter litt startproblemer fikk vi systemet til å fungere, men det jobbes fremdeles i dag
med å optimalisere systemet. Hver mandag deltar vi på digitale møter med alle Fontenehusene i
Norge, hvor vi samarbeider om opplæring og spørsmål knyttet til det nye systemet. I mars fikk vi
noen få vanlige dager før corona kom til Norge og snudde hverdagen vår på hodet. Som tidligere
nevnt, kom vi raskt i gang med et digitalt tilbud på zoom og facebook, samt opplæring og utvidet
oppfølgning.
Selv om vi denne perioden hadde et stort fokus på den relasjonelle
delen av fontenehuset, fikk vi også gjort mye godt arbeid knyttet til
driften av Fontenehuset Bærum. Blant annet ble det lagt ned en
stor innsats knyttet til skifte av IT-leverandør. Her var vi heldige
som hadde et medlem med spisskompetanse innenfor IT, og med
hans hjelp fikk vi til slutt landet en god avtale og gjennomført
byttet. Vår jobb og studie-konsultent har gjennom hele året jobbet
aktivt med en til en veiledning med våre medlemmer, enten digitalt,
utendørs eller på huset når dette har vært mulig. Videre har
akkrediteringsgruppa hatt faste møter gjennom hele 2020 og lagt
ned mange arbeidstimer på selvevaluerings-dokumentet. Dette har
blitt ført opp som saker på husmøter, og gjennomgått av alle medlemmer og vi har på denne måten
sikret oss at alle har hatt muligheten til å komme med innspill. Mediagruppa så viktigheten i å
motivere medlemmer og andre til å holde motet oppe mens huset var stengt. l løpet av mars og april
publiserte vi totalt 4 artikler om aktivitetstips på fontenehusets nettside og facebook.
I mai kunne vi endelig begynne en gradvis åpning av Fontenehuset
Bærum igjen. Selv med strenge smittevernstiltak, begrensninger på
antall personer på huset og et påmeldningssystem, fikk vi følelsen av
noen normale dager. I tillegg startet vi opp med litt lengre turer,
grunnet den nevnte antallsbegrensningen. Dette var en god
mulighet for å holde kontakt med de som ikke fikk plass eller som
ikke ønsket å komme på fontenehuset grunnet smittefrykt. Turene
var en populær aktivitet som vi fortsatte med ut hele 2020.
Sommeren på Fontenehuset Bærum skal være en litt annerledes tid,
sånn som det ofte er på andre arbeidsplasser. For å styrke det
sosiale fellesskapet og for å gjøre litt stas på sommertiden, har vi på
Fontenehuset Bærum bestemt at vi har utflukt/fritidsprogram hver onsdag i juli. I år fikk vi fine dager
med grilling på Kalvøya, tur til Sætern Gård, omvisning på Henie Onstad og en tur på Kolsåstoppen.
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Når høsten nærmet seg var vi nok en gang klare for en normal
hverdag, men corona-situasjonen med smittevernstiltak satt
fremdeles begrensninger for driften av fontenehuset. Vi hadde
likevel en ansettelsesprosess og fikk en ny medarbeider på laget.
Denne nyannsettelsen førte også med seg en ny tradisjon til
Fontenehuset Bærum, med mye glede og litt skepsis er det nå
isbading hver fredag.
Ellers markerte vi verdensdagen for psykisk helse i oktober med
åpen dag (begrenset antall også her), med vafler, kaffe og quiz.
Gjennom hele høsten hadde vi et påmeldingssystem for våre
medlemmer. Dette gjorde at alle som ønsket fikk deltatt i
arbeidshverdagen vår i løpet av uken. Selv om dette fungerte godt,
var det tydelig at terskelen for å delta ble høyere for mange.
Frem mot juletiden ønsket vi å sette fokus på det relasjonelle ved
fontenehuset, og bestemte oss for å starte et julekort-prosjekt.
Målet var at alle aktive medlemmer skulle få et personlig julekort i
posten før jul. Dette var en stor oppgave som både medlemmer og
medarbeidere arbeidet med hvert ledige sekund i hele desember.
Med en produksjon på over 100 julekort kom vi i mål til slutt.
Julaften ble feiret med julegrøt til lunsj og nyttårsaften ble feiret
med viltgrytemiddag.

Arbeid med akkreditering
Fontenehusene skal drives i tråd med 37 internasjonale standarder som skal ivareta fontenehusets
hovedprinsipper. Disse er fastsatt av Clubhouse International, og et fontenehus skal deretter
sertifiser hvert tredje år (første gang innen fjerde driftsår) etter en internasjonal standard satt av
ICCD (International Center for Clubhouse Development). For Fontenehuset Bærum skulle
akkreditering skje i 2021, og 2020 ble derfor et viktig år med tanke på nødvendige forberedelser til
dette.
Selv om vi helt fra 2018 har hatt ukentlige møter der vi har diskutert standardene, visste vi at dette
ville bli en tidkrevende prosess. I januar inviterte vi Fontenehuset Drammen på besøk, slik at de
kunne dele av sine erfaringer med egen akkrediteringsprosess, noe som ga oss en god start inn i
arbeidet. Vi fikk etablert en egen akkrediteringsgruppe tidlig i mars og sendte inn søknad om
akkreditering allerede i slutten av samme måned. Ønsket tidspunkt for akkrediteringsbesøk ble da
satt til mars 2021, slik at vi skulle få 12 måneder til det nødvendige forarbeidet.
I mars måtte vi stenge huset for en periode pga. corona, og først i slutten av april kunne vi igjen ta
opp arbeidet. For å sikre fremdrift og at vi fikk med oss alt som skulle utføres (svare på spørsmål
knyttet til de enkelte standardene, involvere alle på huset, skaffe til veie nødvendig dokumentasjon,
sende inn rapport innen frist og forberedelser til det endelige besøket) lagde vi en fremdriftsplan som
ble fulgt opp fortløpende. Fra slutten av april og ut året, med unntak av sommerferien, hadde vi stort
sett ukentlige arbeidsmøter, både på huset og digitalt. I tillegg ble det også jobbet i mindre grupper
mellom møtene.
Fra og med oktober ble også øvrige medlemmer inkludert ved fremleggelse av vårt arbeid pr.
hovedområde på husmøtene. Innspill som kom frem på husmøtene ble tatt med og jobbet videre
med i akkrediteringsgruppa. Arbeidet i 2020 la derfor et svært godt grunnlag for å rekke å få sendt
inn selvevalueringen og all dokumentasjon innen februar 2021.
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Arbeid & studier
På Fontenehuset Bærum har vi arbeid som både mål og metode. Noe av det viktigste vi gjør er å
hjelpe medlemmene våre ut i studier, ordinært arbeid eller andre arbeidsmodeller. Det er mange
ulike kategorier av arbeid og aktivitet. Vi har medlemmer som deltar på studier, kurs, i arbeid med
støtte, praksis, frivillig arbeid, varig tilrettelagt arbeid, eget firma, sesongarbeid og vi har medlemmer
som er i ordinært arbeid. I tillegg har vi som tidligere nevnt vår egen modell for lønnet arbeidstrening
på ordinær arbeidsplass, kalt overgangsarbeid (OA).
Hos oss har vi en intern modell hvor vi veileder medlemmer fra de er modne for å begynne å tenke
på arbeid eller studier, frem til de faktisk kommer ut i arbeid/studie. Vi har stort fokus på
medlemmers individuelle behov og vi jobber detaljert med å finne ut akkurat hva slags type arbeid, og
ikke minst hvilken arbeidsgiver, som er riktig for medlemmet. I samarbeid med jobb -og
studiekonsulenten kartlegges medlemmers vei for å komme ut i arbeid og studier, samtidig som vi
avdekker områder hvor de kan ha nytte av kompetanseheving. Dette kan være rent faglig (studier
eller kurs), eller via utvikling på det mer personlige plan. Deretter går vi rett på arbeidsgivere for å
finne en arbeidsgiver som passer for akkurat dette medlemmet. Sammen avklarer de hvilken grad av
støtte som er ønskelig underveis i prosessen og etter at de kommer ut i arbeid. Vi gir også støtte til
arbeidsgiver rundt det å være en god arbeidsgiver for mennesker med psykiske helseutfordringer.
Noe av magien i vår modell er at vi har fokus på det som fungerer, og så prøver vi å gjøre mer av det
og forsterke opplevelser av mestring. Deltakelse i den arbeidsrettede dagen på fontenehuset gir
medlemmer kompetanse og verktøy som de kan nyttiggjøre seg av i det ordinære arbeidslivet. Flere
av medlemmene våre har uttalt at de ønsker å komme ut i arbeid og/eller aktivitet som et resultat av
at de har vært på fontenehuset og fått tro på egne evner og muligheter. Vårt mål er at alle
medlemmer gjennom deltakelsen på fontenehuset, skal få mot til å ønske å komme ut i arbeid. Så kan
vi starte prosessen med å hjelpe dem dit.

9

Suksess med overgangsarbeid
I 2020 fikk vi endelig på plass avtaler om overgangsarbeid (OA). Dette er noe vi aktivt har jobbet
med å få til siden oppstarten av Fontenehuset Bærum. Overgangsarbeid er fontenehusenes egen
modell for arbeidstrening på ordinær arbeidsplass. Fontenehuset inngår en langsiktig samarbeidsavtale
med en bedrift om OA, for å skape jobbmuligheter for mennesker som grunnet psykiske
helseutfordringer har vanskeligheter med å skaffe seg lønnet arbeid i det ordinære arbeidslivet.
Deretter skrives det tidsbegrensede arbeidsavtaler med ett medlem av gangen per OA-stilling.
Medlemmet jobber da i en ordinært lønnet stilling på 10-50% hos en arbeidsgiver, med en varighet
for hvert medlem på 6-9 måneder.
Dette er en modell hvor medlemmet som har overgangsarbeidet tilegner seg ny kompetanse, både
faglig og relasjonell, som kan bidra til at man kommer ut i ordinært arbeid senere. I tillegg vil det være
gunstig for bedriften, da det bidrar til økt kompetanse i hvordan man kan være en god arbeidsgiver
for noen som i perioder sliter psykisk. Dette kan igjen føre til at det generelle sykefraværet til
bedriften går ned.
I april inngikk vi en avtale med Bærum Kirkelige Fellesråd om to stillinger innen renhold, og i juni
inngikk vi en avtale med Finansdepartementet om en stilling som driftsmedarbeider. Begge
stillingsannonsene ble publisert på vår interne Facebookside, sendt til alle medlemmer pr. e-post og
hengt opp på interntavle på fontenehuset. Kandidatene ble intervjuet, utvelgelse ble gjennomført og
tre utvalgte medlemmer kunne glede seg over resultatet. Medlemmer som er nysgjerrige på om dette
kan være noe for dem, kan prate med vår jobb -og studiekonsulent Hanne. Hun hjelper medlemmer
til å se muligheter, og jobbe målrettet for å komme i jobb, studier og overgangsarbeid.

Betty og Jacob har begge overgangsarbeid hos Fontenehuset Bærum, og sier dette når vi
spør hva overgangsarbeidet har betydd for dem:

«Overgangsarbeidet betyr mye for meg i dagliglivet, for da vet jeg at det
er positivt å stå opp. Jeg gleder meg over dagen og hva den vil bringe.
Dagen blir fylt av fine oppgaver, variasjoner og jeg møter stadig nye
mennesker. OA gir meg innsikt i hvordan et ordinært arbeid kan fortone
seg. Jeg ser positivt på alt der». - Betty (driftsmedarbeider i
Finansdepartementet)
«Hverdagen har blitt mer innholdsrik. Jeg har fått bedre døgnrytme. Har
fått større nettverk og blitt kjent med vaktmester, kirketjener, prest,
musiker og diakon. Jeg får ordinær lønn. Jeg jobber 3 dager i uka.
Arbeidsoppgavene fordeles på de ulike kirkerommene. Jeg har fått
erfaring med andre typer arbeidsoppgaver enn jeg har hatt tidligere».
- Jacob (renholder i Tanum menighet)
Internasjonal oppmerksomhet
Å skaffe overgangsarbeid i en tid hvor samfunnet er i en
unntakssituasjon er godt gjort, og det gikk ikke uoppdaget hen.
Dette førte til at Fontenehuset Bærum fikk internasjonal
oppmerksomhet, og i juni fikk vi taletid under Clubhouse
International sitt webinar «Covid 19-crisis: Our resilient clubhouse
communities: What about Work?».
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Gode resultater
Til tross for et spesielt år hvor corona-pandemien førte til perioder med fysisk stengt fontenehus,
stopp i medlemsinntak og utsatte omvisninger, har Fontenehuset Bærum likevel hatt en økning i antall
medlemmer i 2020. I januar 2020 hadde vi daglig oppmøte på ca. 21 medlemmer, men også det
daglige oppmøte har vært preget av corona-pandemien da vi har hatt fysisk stengt i perioder og
begrenset antall plasser på huset resten av året. Det daglige oppmøte gjenspeiler ikke hvor mange
som har deltatt i arbeidsdagene på Fontenehuset Bærum i 2020. Vi har hatt et godt digitalt oppmøte,
og ved antallsbegrensing har vi opplevd at det stort sett har vært fulle påmeldingslister.
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Trivselsundersøkelse
I oktober 2020 ble det gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse som var en del av
Helsedirektoratets eksterne evaluering av fontenehusene i Norge. Målet var å finne ut hvor fornøyde
medlemmene var med tilbudet de får på fontenehuset og om deltakelse på fontenehuset hjelper
medlemmene med tanke på arbeid, utdanning, psykisk helse og livskvalitet. Denne undersøkelsen
erstattet vår årlige trivselsundersøkelse. Alle aktive medlemmer fikk tilsendt en lenke og
gjennomførte spørreundersøkelsen digitalt. På Fontenehuset Bærum hadde vi en svarprosent på 90%.
Resultatene er noe vi kan være stolte av og ta med oss videre inn i 2021. Av de som tok
undersøkelsen svarte hele 92% at de opplever at deltakelse på Fontenehuset Bærum påvirker helsen
på en positiv måte. Så hva kommer gode resultater av?
Fontenehuset fokuserer på hva medlemmene kan. Vi hjelper
hverandre til å se og ta i bruk egne styrker, ressurser og ferdigheter,
og hele 89 % rapporterte at de opplever å få brukt sine
ressurser/ferdigheter på fontenehuset. En annen viktig faktor for
trivsel, engasjement og jobbtilhørighet er et godt arbeidsmiljø. Her
viste undersøkelsen at 94% av medlemmene opplever at vi har et
godt arbeidsmiljø på Fontenehuset Bærum. Viktige faktorer som
påvirker arbeidsmiljøet er blant annet medbestemmelse, struktur og
innflytelse. Her opplevde 88% høy grad av medbestemmelse og
innflytelse på egen arbeidshverdag og 95% var enig i at arbeidsdagen
på fontenehuset er godt organisert.
Et godt arbeidsmiljø fører også ofte med seg flere positive resultater.
89% har fått et større sosialt netteverk
78 % har fått tro på å komme ut i jobb igjen og 78 % har fått større tro på egne ressurser
83 % opplever å ha fått bedre struktur i hverdagen
42 % opplever redusert behov for innleggelse og 63 % opplever et redusert behov for helsetjenester.
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Finansiering
Fontenehuset Bærum er avhengig av ekstern finansiering. Vi finansieres i all hovedsak av tilskudd fra
Bærum kommune og Helsedirektoratet. I tillegg søker vi en rekke tilskudd der vi ser muligheten for
det, og i 2020 søkte vi om midler fra flere ulike stiftelser. I 2020 hadde vi et totalt budsjett på
6 026 000,-, den største utgiftsposten fontenehuset har er knyttet til husleie inkl. felleskostnader og
lønn til medarbeidere. I 2020 satt vi igjen med ubrukte tilskuddsmidler på 350 385,-. Dette er et
resultat av at corona-situasjonen førte med seg reduserte driftskostnader og avlyst kursing.
Vi er en del av Norsk Tipping sin grasrotandel og fikk i kr. 20 809,- i tippemidler. I tillegg fikk vi
høsten 2020 tildelt kr. 20 000 gjennom søknad om «Coronamidler» som ble søkt fra Statsforvalteren
i samarbeid med Bærum Kommune. Dette ble brukt til transportmidler for medlemmer som ikke
kom seg til fontenehuset på egen hånd.
Se vedlagt årsregnskap og årsberetning for mer informasjon.

Samarbeidspartnere og sponsorer
Fontenehuset Bærum vil takke alle sine små og store samarbeidspartnere, sponsorer og
støttespillere. Vi håper på et godt videre samarbeid med lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å
vokse og utvikle oss.
Helsedirektoratet

Fontenehus Norge og Clubhouse
International

Bærum kommune, herunder Psykisk helse
og rus, fritid og avlastning og fastleger.

Høyskolen VID

Bjørnegård psykiatriske senter (Bærum
kommune)

Stiftelsen Villa Walle, Frelsesarmeen
Sandvika, Stabæk gatelag

Folkehelsekontoret/Kommuneoverlegen i
Bærum kommune

Bærumkirken og Finansdepartementet
Ark Bokhandel

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Stiftelsen Loop

NAV Bærum

Coop Extra

Fylkesmannen

Baker Hansen

Bærum Næringsråd

Gutta fra Havet
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Legally signed by
Gudrun Bore Breistøl
24.02.2021

Offentlig støtte
Stiftelsen Fontenehus Bærum er avhengig av støtte fra Staten og Bærum kommune for fremtidig
drift. Det er lagt vekt på forsiktig og nøktern pengebruk. Stiftelsen har gått fra å være 100 %
finansiert av Helsedirektoratet gjennom hele 2017 til å være delfinansiert også av Bærum kommune i
2018 og 2019. Finansiering av driften er nedfelt i Bærum kommunes politiske vedtak i 2016, der det
fremkommer en plan for kommunens finansiering for en fireårsperiode. For 2020 mottok
Fontenehuset Bærum tilskudd på totalt 4 millioner NOK fra Bærum kommune og 1.733.058 NOK fra
Helsedirektoratet.
Rettvisende oversikt over resultat og foretakets stilling
Styret mener det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets resultat og utvikling.

Sandvika, 24.2. 2021
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Stiftelsen Fontenehus Bærum

Balanse pr. 31.12.2020
Note

31.12.2020

31.12.2019

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

103 568
103 568
1 368 498
1472 066
1472 066

43 615
43 615
1 406 448
1450 063
1450 063

3,5

200 000
200 000

200 000
200 000

3

280 136
280 136
480 136

259 352
259 352
459 352

33 655
293 129
314 760
350 385
991 930
991 930
1472 066

147 390
241 098
555 166
47 058
990 711
990 711
1450 063

4

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital/Grunnkapital,
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Avsetning tilskuddsmidler
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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