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Lokalsamfunn med MOT

God implementering og forankring er en viktig forutsetning for å lykkes med MOT. Hensikten
med god implementering og forankring er å styrke en felles forståelse, forpliktelse og
motivasjon i alle ledd, bl.a. på ledernivå i kommune, i skole, blant lærere, foreldre og
ungdom.
Ved implementering av lokalbaserte forebyggende tiltak bør derfor visse forutsetninger være
dekket. I sin litteraturgjennomgang identifiserte Stith et al (2006) de generelle anbefalingene
fra forskningen gjennom fem punkter:
a)
b)
c)
d)
e)

Lokalsamfunnet må være klar for tiltaket
Effektive koalisjoner i lokalsamfunnet må dannes
Programmet må passe til lokalsamfunnet
Lojalitet til programmet må opprettholdes
Tilstrekkelige ressurser, trening, teknisk assistanse og omtanke for evaluering må
være tilstede.

Forskning på forebyggende arbeid de siste 20 årene viser at når dette er på plass blir
effekten av det forebyggende tiltaket optimalisert.
En viktig forsterkning MOT gjør for å styrke implementeringen er å etablere Lokalsamfunn
med MOT. Lokalsamfunn med MOT skal synliggjøre at MOT ikke er et ensidig skoleprogram,
men må sees i en helhetssammenheng. Hensikten er å tydeliggjøre lokale nettverk og
strukturen rundt grupper som forholder seg til hverandre i nærmiljøet. Det skal styrke og
synliggjøre enda større forankring på lederplan i kommune og skole. Dette skal forplikte
ledere til å gjennomføre tiltak som er besluttet.

En "Lokalsamfunn med MOT-kommune" er en kommune som bruker MOTs "helhetlige
system" og har:
•
•
•
•

Forankring og motivasjon på ledernivå.
Et utvidet fellesskap med engasjerte mennesker som har felles mål og forståelse.
Et samarbeid for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av ungdom.
Et bevisst forhold til å jobbe kontinuerlig og målbevisst og ser verdien av det.
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Formålet med Lokalsamfunn med MOT er at det skal være et virkemiddel for å skape
varmere og tryggere oppvekstmiljø ved å:
•
•
•
•
•
•
•

Styrke samarbeidet for holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring av ungdom.
Mobilisere flere motiverte lokale ressurser som VIL bidra til varmere og tryggere
oppvekstmiljø.
Styrke et utvidet fellesskap med engasjerte mennesker som har felles mål og
forståelse.
Skape større forankring, forpliktelse og eierskap i alle ledd, fra ungdom til ledernivå i
kommune, fritid og skole.
Gi ungdom en viktigere rolle og innflytelse på det lokale oppvekst- og
ungdomsarbeidet.
Skape en bedre og mer selvstendig organisering av MOT lokalt.
Motivere til kontinuerlig og målbevisst jobbing.

Etablering av "Lokalsamfunn med MOT-kommune" vil innebære:
•
•

Kontraktsinngåelse med kommunen som avtalepart.
Fokus på rekruttering og opplæring av lokal MOT-leder, MOT-koordinator, MOTinformatører og kontaktpersoner.

Forpliktelser i et Lokalsamfunn med MOT:
•
•
•
•
•

•
•
•

Rekruttering av en lokal MOT-leder1 som deltar på en tre dagers skolering i regi av
MOT.
Rekruttering av lokal MOT- koordinator2 som deltar på en tre dagers skolering i regi
av MOT.
Obligatorisk 3 timers lærerforedrag på MOT- skolene i løpet av det første året for nye
MOT-kommuner.3
Gjennomføre MOT i ungdomsskolen på MOT-skolene.
Ungdom med MOT skolering og program gjennomføres årlig for alle MOTungdomsskolene i kommunen.
Benytte programmet MOT i fritid.
Styrke det lokale MOT- teamet og MOT- kulturen, for eksempel gjennom halvårlige
team-samlinger.
Implementere i henhold til Absolutter4 for et Lokalsamfunn med MOT

Lokal MOT-leder er den personen som har det overordnede resultatansvaret for Lokalsamfunn med
MOT i kommunen.
1

Lokal MOT-koordinator er den personen som skal lede og administrere det daglige MOT arbeidet i
kommunen og være en pådriver for god implementering. Ansvar for at beslutningstakere administrativt
og politisk har tilstrekkelig kjennskap til MOT.

2

3

Foredragsholder fra MOT sentralt.

4

Absolutter for et fullstendig Lokalsamfunn med MOT
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Anbefalinger i tillegg:
•
•
•
•
•

•

Opprette et utsalgssted der ungdom kan kjøpe MOT- sekk og andre MOT-effekter.
Rekruttere en kontaktperson for MOT i fritid som blir en viktig støttespiller for lokal
MOT- koordinator.
Lokal MOT-leder er med som observatør på et skolebesøk i kommunen.
For MOT-kommuner som konverteres til "Lokalsamfunn med MOT-kommune",
anbefales det et 3 timers foredrag for lærerne på MOT-skolene.
Er det en videregående skole i kommunen, anbefales det at de blir en
samarbeidsskole med MOT som inngår i det lokale MOT- teamet. Dette vil styrke det
lokale MOT-teamet ytterligere.
"Krydderaktiviteter", som en forsterkning til programmene. Eksempel på dette er MOT
til å glede dagen, MOT-skolefrokost, MOT-natt og andre tiltak hvor ungdom har
regien.

MOT, justert august 2010
Morten Laache
Leder program og utdanning
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