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Nikolai (18) droppet ut av skolen, men ville ikke ta i mot hjelp 
– nå kaller han Bente for en «reservemamma» sideNe 22-23

– Jeg kunne ikke 
brydd meg mindre

god helg
4. september 2020
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reportasje tekst: 
jenny uLstein

god støtte: Nikolai Rojas (18) og utekontakt i Kongsberg, Bente Bjørdal. 

Ville ikke ha hjelp: Utekontaktens forsøk på å ta kontakt for et par år siden, ble 
avvist. Det skulle ta en stund før ting løsnet. 

en måned til sjøs: Seilasen går fra Oslo til Nordkapp og tilbake og varer 
i 30 dager. Bildet er fra Trollfjorden.  
 Foto: line ellemann andersen, Christian radiCh

■ Per Windjammer-program er det maks 48 plasser. På 
seilasen som startet 3. september er det cirka 40 med. Dette 
er ungdom fra tre regioner på Østlandet; Oslo, Buskerud og 
Østfold. 
■ Tone Mælum i PPT-OT (pedagogisk psykologisk 
oppfølgingstjeneste i Kongsberg), sier det er første gang 
tilbudet har blitt gitt til ungdom i Buskerud. Hun kaller det 
en fin mulighet til å oppleve noe annet. 
■ Prisen for hele programmet er cirka 50.000 kroner. Lokalt 
har blant annet Gjensidighetsstiftelsen og Sanitetskvinnene 
sørget for økonomiske bidrag til programmet. 

LokaL støtte
om bord: 
Onsdag gikk 
Nikolai om bord 
på Christian 
Radich. Skuta 
seiler torsdag 
ettermiddag på et 
30 dagers seilas, 
Oslo – Nordkapp 
og tilbake.  
 Foto: jarLFryd 
 sLetvoLd, 
 Christian 
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Da Nikolai (18) kom flyttende til Kongsberg for et par år siden, oppførte han 
seg, ifølge seg selv, som en drittsekk. En dag endret alt seg. 

Nikolai (18) fikk 
hjelp til å skifte kurs

T
orsdag gikk 40 ungdommer om bord på skoleskipet Chris-
tian Radich, et skoleskip for ungdom som er motiverte for 
en ny start i livet. 

En av dem er Nikolai Rojas (18) fra Kongsberg, som drop-
pet ut av videregående skole etter første året.

– Jeg var skikkelig lei, og hadde vært det i mange år. I 
starten føltes det jævlig godt å ikke gå på skolen, sier han.

Blank avvisning
Men det var noen som var bekymret for han. 

Utekontakten i Kongsberg driver oppsøkende sosialt arbeid blant 
ungdom og tilbyr veiledning, praktisk hjelp og oppfølging. 

De la raskt merke til Nikolai, den unge gutten som stadig vekk hang 
utenfor Krona. Av andre ungdommer fikk de høre at han hadde kom-
met flyttende til Kongsberg fra Rjukan, og tidligere tilhørt et dårlig mil-
jø. 

En dag ble Nikolai oppsøkt av Bente Bjørdal, som presenterte seg som 
utekontakt og fortalte hva hun jobber med. 

Han bare så rart på henne. 
– Jeg kunne ikke brydd meg mindre, svarte han likegyldig. 

tøff fasade
Utekontaktens bekymring for den unge gutten var reell. 

Nikolai forteller om vanskelige perioder i livet. Han har slitt psykisk, 
og hatt ett selvmordsforsøk. Han mener miljøet han tidligere vanket i 
påvirket ham negativt. 

– Jeg ble vant til å alltid kikke meg over skulderen og være en 
drittsekk, bortsett fra mot mine aller nærmeste, sier han.

Han opplevde at det var vanskelig å bli kjent med folk i Kongsberg og 
begynne med blanke ark. Usikkerheten ble skjult bak en tøff fasade. 

skeptisk
– Det var ikke tilfeldig at vi oppsøkte deg, sier Bente Bjørdal, og ser på 
gutten hun nå har kjent et par år. 

De siste månedene har de jobbet ganske tett, hatt mange samtaler og 
gjort en del aktiviteter sammen.

– Han var skeptisk i begynnelsen. Vi prøvde å bry oss, men han lurte 
sikkert på hva slags rare damer vi var, sier Bente. 

Men én dag takket Nikolai ja til å bli med i utekontaktens guttegrup-
pe. Siden har de padlet kajakk, vært på skyting og trampolinepark. Ute-
kontaktens erfaring er at det å gjøre ting sammen, ofte er en bedre måte 
å bli kjent med ungdommer på – og særlig gutta. 

Det funket til slutt. 
– Når sluttet du å tenke at Bente var plagsom, til at hun brydde seg og 

faktisk kunne hjelpe?
– Etter hvert ble jeg litt mer kjent med folk her i 

Kongsberg og kom inn i et bedre miljø. Jeg fikk inntrykk 
av at utekontaktene var greie og da åpnet jeg mer opp 
og snakket mer med dem, sier han. 

Meldingen
Etter at Nikolai droppet ut av skolen, sov han mye. Han 
jobbet også litt som vedlikeholdsarbeider, men hvis 
han ikke hadde noen planer kunne han fort bli sittende 
og spille dataspill utover natta. 

Han beskriver seg som en fyr som de siste årene har 
vært skikkelig lei av skolen. Det handler ikke om lat-
skap, for hvis han kunne velge, ville han mye heller ha 
gått rett ut i jobb eller tatt en praktisk utdanning.

Nikolai har alltid vært flink til å jobbe fysisk, og inter-

essert i å lære på den praktiske måten. Problemet var bare å finne ut hva 
han skulle gjøre – og få motivasjonen på plass. 

I mellomtiden jobbet utekontakten og PPT-OT (Pedagogisk psykolo-
gisk oppfølgingstjeneste) med å finne et tilbud som kunne passe Niklas. 
En dag tikket en melding fra Bente inn på mobilen til Nikolai:

«Jeg har noe viktig jeg må snakke med deg om. Bente». 

Måtte gripe muligheten
– Hun sa hun hadde et tilbud til meg som hun mente jeg ville ha god 
nytte av, sier Nikolai. 

Bente fortalte om Windjammer, et program bygget rundt en måned 
til sjøs om bord på S.S. Christian Radich. Her får man praktiske utfor-
dringer og arbeidsoppgaver. Her skal deltakerne hjelpes til å bli bedre på 
det de allerede kan og takle motgang bedre. 

Nikolai var ikke i tvil om at dette var noe han ville. 
– Jeg ble ganske gira! Jeg har aldri fått et sånt tilbud før i hele mitt liv, 

og tenkte at jeg måtte bare gripe muligheten, sier han. 
Han ble innkalt til intervju i sommer, men forsov seg.
– Da hadde jeg lyst til å kverke deg, sier Bente oppgitt.
Likevel ordnet det seg med intervju på Skype, og han greide tydelig-

vis å rette opp inntrykket – for et par uker senere fikk han beskjed om at 
han var en av de utvalgte.

– Hvorfor det, tror du? 
– Kanskje fordi jeg er ganske klar og tydelig og har god selvinnsikt, 

sier han. 

I samme båt
Nikolas er forberedt på hardt arbeid, men håper oppholdet vil utvikle 
ham som person, og hjelp til å finne ut hva han skal gjøre videre i livet.

– Jeg gleder meg mest til å møte de andre ungdommene, med ulike 
erfaringer og problemer. Det er nok både ungdommer som har hatt det 
verre og bedre enn meg. Jeg tror erfaringen og folka vil bygge meg opp, 
sier han. 

– Hva tror du blir det vanskeligste? 
– Å vise mine svake punkter, kaste maska og la folk komme innpå 

meg, sier han. 

Vil være en rollemodell
 De ler litt av det nå, når de tenker på den dagen da de møttes første 
gang.

– Jeg var en stor drittsekk, sier Nikolai og smiler. 
– Ja, det var du. Som utekontakt er jeg vant til å bli avvist, men sjelden 

så tydelig, sier Bente. 
Avvisningen trigget henne til å prøve litt hardere. For hun så en gutt 

som trengte hjelp bak den tøffe fasaden. 
– Hva ser du i dag? 
– I dag ser jeg en ung mann i vekst, med mye poten-

sial, sier hun stolt. 
– Jeg kaller henne for en «ekstramamma» nå, sier 

han og smiler.
– Hva har hun hjulpet deg med? 
– Hun har hjulpet meg med å kaste maska og snak-

ke om følelser. Jeg har slitt med å la folk komme inn 
på meg og vise mine svake punkter, sier Nikolai.

Han har ikke fortalt så mange hva han skal, bare at 
han skal være borte i en måneds tid. Snart får folk 
lese om det i avisa. Det synes han er like greit, så slip-
per han å forklare alt selv. 

– Og kanskje jeg kan være en rollemodell for andre, 
sier han litt stolt.

■ Torsdag 3. september seiler 
seilskuta Christian Radich fra 
Oslo med cirka 40 ungdommer 
om bord. De er deltakere på 
livsmestringsprogrammet 
Windjammer Voyage 5. 
■ Felles for deltakerne er 
utenforskap og utfordringer med 
å komme videre i livet. Det er like 
mange utfordringer som det er 
ungdommer, men felles for dem er 
at de er motiverte for en ny start i 
livet. 
■ Ungdommene blir med på en 30 
dagers seilas fra Oslo til Nordkapp 
og tilbake. 
■ Stiftelsen Christian Radich er 
initiativtakerne bak Windjammer.

En ny start


