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FAKTA

Røvika Ungdomsenter
� Skolen ble opprettet som spesialskole for gutter med ad-
ferdsvansker i 1963. Fra 1963 og fram til 1971 ble skolen bygd
ut til å omfatte tre internater, moderne skolebygning og fire 
personalboliger.

� 1. januar 1976 markerte tidsskille for statlige spesialskoler, 
for fra den datoen ble lov om spesialskoler fra 1951 opphevet.
Høsten 1980 ankom de to første jentene til skolen.

� Krise- og korttidsavdelingen ved skolen ble opprettet fra 
1. januar 1986. På 80-tallet var det bare 12 skoler for ungdom
med adferdsvansker igjen her i landet. Fylkeskommunen over-
tok driftsansvaret for institusjonen fra 1. august 1992. Fra 2004
fikk Røvika status som ungdomssenter tilknyttet Bufetat.

eg selv

vikling av destruktive relasjoner
og gruppeadferd er en dimen-
sjon som ikke kan bagatelliseres.

I tillegg, og ikke minst viktig, er
kravet som må stilles til ansatte
som arbeider i barnevernsinsti-
tusjoner. 

Arbeidets art stiller meget høye
krav til den enkeltes personlige
integritet. I så måte er det be-
tryggende at det nå stilles krav
om vandelsattest før eventuell
tilsetting i barnevernsinstitusjon.

Hjelp
De avslutter artikkelen med
spørsmålet om i hvilken grad
dette har vært til hjelp for den
enkelte. Det sier de er vanskelig
å svare på. Det eneste sikre er at
det er et meget dramatisk inn-
grep i livet til den enkelte å bli
plassert på en institusjon sam-
men med i utgangspunktet vilt
fremmede mennesker.

Hvordan det har gått med dem

videre i livet finnes det lite kunn-
skap om. Materialet ligger der og
venter på en mer grundig bear-
beiding, avslutter de to rekto-
rene sin artikkel.

25-årsjubileum
Da Røvika skole fylte 25 år i
1988 gav de ut et jubileums-
skrift. Den gang skrev rektor An-
ders Holmen at skolen vil ikke
være noe «oppevaringsanstalt».

– Tvert i mot driver vi et aktivt
samarbeid med skolen på heim-
stedet, med foresatte og med det
lokale hjelpeapparatet. Målet er å
få elevene ut av en vanskelig livs-
situasjon, og inn i konstruktiv,
positive forhold som de kan mes-
tre, med – eller uten hjelp, skrev
rektor Holmen. 

I jubileumsåret var det 15 ele-
ver fra Nordland, Troms og Trøn-
derlagfylkene. De hadde 38 stil-
linger og et årsbudsjett på 10
millioner kroner.

ALT TILHYTTA

Parkett Santiago
Eik 4 stav. Rustikk 

13,5 mm x 2,5 mm topplag. Pr. m2

169,-

Sanitærbark 20l.

99,-

Varmesete
Kompakt isopor toalettsete

249,-

Bio-toalett
Campa Potti

Portabelt vanntoalett

1.590,-

Ventus gasskjøleskap
Hvit og sort. 100 l, med 10 l frys

4.990,-

Cinderella
Forbrenningstoalett. Stor kapasitet

25.490,-

890890,-

6.9906.990,-

Gassovn. Infravarmer
Maks effekt: 4200w

Ventus gasskjøleskap
Hvit og sort. 180 l, med 25 l frys

Chef gasskomfyr
Hvit/sort. 50 cm. 4 bluss, 

termostatstyrt stekovn med grill. 

3.290,-3.290,-

Gassalarm 12v/230v.

TESTVINNER

490,-

Av
is
a
N
or
dl
an

d

LÆRERSTABEN. Dette er lærerstaben i slutten av 1970-årene. Første rekke fra
venstre: Olav Aulborg, Roar Kant, Anders Holmen. Bak fra venstre Idar Hunstad,
Dag Ove Johansen og Tor Reinsnos. BILDET UTLÅNT AV EGIL HUNSTAD

Les i neste utgave: Slik fungerer skolen i dag


