
 

  

 
 

 
 

Visjon 
 

Fritt oversatt betyt Foyer foajè. I 
mellomgangen er det ofte mange dører 
til flere andre rom. Foyer skal veilede 
ungdommene slik at dørene åpnes og 

mulighetene gjøres tilgjengelige.  
 
En Foyers visjon er å være en 
døråpner for uante muligheter. 
 

 

  

KONTAKT OSS 
 

Prosjektleder; Marit Leer Øyaas 

marit.leer.oyaas@melhus.kommune.no 

926 55 229 

 

Miljøterapeut; Elin Johansen Kvernberg 

elin.johansen.kvernberg@melhus.kommune.

no 

 

Miljøterapeut; Stian Falch 

stian.falch@melhus.kommune.no  

 

Miljøterapeut; Erik Kvam Hansen 

erik.kvam.hansen@melhus.kommune.no 

 

Veileder NAV; Jannicke Aas Sundli 

jannicke.aas.sundli@nav.no 

949 84 589 
 

 

  

Foyer Melhus 
 

Et boligsosialt 
samarbeidsprosjekt mellom 
NAV Melhus og Melhus 
kommune 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

   

 

  Hvem kan bo i en Foyerleilighet? 
 

• Ungdom som er i kontakt med NAV 

eller barneverntjenesten i Melhus 

kommune, som står i fare for å bli 

bostedsløse eller har vanskelige 

hjemmeforhold, og har behov for 

koordinert og tett oppfølging i en 

sårbar fase. 

• Ungdom som er motivert til 

endringsarbeid for egen 

livsmestring og har mulighet tl å 

delta i aktivitet med mål om 

utdanning og/eller arbeid. 

• Ungdom som innen 1-3 år vil kunne 

bo utenfor Foyer, være økonomisk 

selvhjulpen i jobb eller utdanning 

og være en aktiv deltaker på 

soaiale arenaer. 
 

 

Siden Foyer ikke er døgnbemannet og 

ikke tilbyr spesialistbehandling har 
Foyer følgende eksklusjonskriterier; 
 

• Ungdom med alvorlige psykiske 

lidelser eller rusproblematikk, med 

behov for rus- eller psykiatrisk 

behandling i institusjon. 

• Ungdom som ikke har motivasjon 

og/eller evne til å gjennomføre 

samarbeidsavtaen mellom Foyer 

og ungdommen. 

• Ungdom med alvorlig 

atferdsproblematikk. 

• Ungdom som har  behov for/krav 

på omfattende helse- og 

omsorgstjenester. 

 
Hva er Foyer? 
 

Foyer Melhus er et forebyggende bo- og 

oppfølgingstiltak bestående av 5 leiligheter tilknyttet 

oppfølgingsressurs. 
 

Målgruppe og mål for Foyer Melhus: 
 

Foyer Melhus er et tilbud til ungdom i Melhus 

kommune mellom 16 og 25 år som er- eller står i fare 

for å bli bostedsløse, og har behov for hjelp og 

veiledning for mestring på flere livsområder. Foyer 

er for ungdom som har ønske og mulighet til å delta i 

utdanning og arbeid, men som har vært forhindret 

fra deltakelse på grunn av strukturelle, institusjonelle 

eller personlige årsaker. Foyer ønsker å hjelpe 

ungdommene til å utvikle seg slik at de kan leve 

fullverdige, selvstendige liv som økonomisk 

selvhjulpen. 

 
 «En mellomlanding med bolig 
som arena for vekst.» 

 


