
 

    

Robin Hood Huset  

– Et pusterom på veien  

Robin Hood Huset er et rusfritt og 

livssynsnøytralt møtested for økonomisk og 

sosialt vanskeligstilte i Bergensområdet. Hos 

oss kan du nyte en kopp nytraktet kaffe eller et 

måltid med kjente, spørre om råd, gå på kurs, 

bruke data, Internett og skriver, finne pent 

brukte klær eller delta i aktiviteter på huset.  

Alle husets tilbud er gratis, med unntak av 

kursmaterialer til språkkurs. 

 

 

 

 

Mandag – fredag 

11.00 – 15.00 

 

Velkommen til en hyggelig 

stund på Robin Hood Huset i  

Magnus Barfots gate 22. 

Trenger du hjelp 
og informasjon? 

– Hos Robin Hood Huset er 

gode råd gratis 

Stiftelsen Robin Hood Huset  

robinhoodhuset.no 

Magnus Barfots gate 22,  E-post: post@robinhoodhuset.no  

5015 Bergen Telefon: 55 96 00 14 

Postboks 959, Sentrum  Bankkonto: 3624.66.12 271  

5808 Bergen Små og store gaver mottas med takk 



 

Sosiale system og rettigheter 

Vi kan gi veiledning i dine rettigheter og plikter 

og praktisk hjelp overfor f.eks. NAV-systemet, 

bostøtte og sosiale ordninger, familierelaterte 

ordninger med mer. 

Økonomi 

Vi kan hjelpe deg med å få oversikt over din 

økonomiske situasjon, gi deg veiledning i 

budsjettering og hjelpe deg med å kontakte 

kreditorer hvis du ikke klarer å betale alle 

regninger.  

Vi kan også hjelpe deg med å finne ut som du har 

rettigheter eller muligheter til å søke om 

økonomisk støtte eller moderasjonsordninger, 

slik som redusert foreldrebetaling i barnehage 

og SFO, bostøtte eller sosialhjelp. 

 

Vanskelig livssituasjon 

Vi er her for deg som står i en vanskelig situasjon 

og trenger noen å snakke med. Vi kan ikke tilby 

terapi, men vi kan tilby et lyttende øre i en tung 

tid, og kanskje kan vi gi noen nye perspektiver. 

Innvandring og registrering 

Vi kan hjelpe deg med informasjon om regler og 

fremgangsmåte, og praktisk bistand. Vi kan ikke 

søke for deg eller følge opp klagesaker. 

 

Arbeid og jobbsøking 

Vi kan gi deg informasjon om regler og normer i 

norsk arbeidsliv, informasjon om 

arbeidsmarked og jobbsøking, hjelp til 

utforming av CV og til å skrive søknader med 

mer. 

Vi kan også hjelpe deg med å følge opp feil og 

mangler i ditt arbeidsforhold, slik som feil eller 

manglende lønn, ulovlige arbeidstider, 

manglende kontrakt med mer. 

 

Privatrettslige spørsmål 

Vi kan hjelpe deg med å orientere deg i enkelte 

privatrettslige spørsmål, slik som husleie eller 

mindre pengekrav. Merk at vi ikke kan 

representere deg i din sak. 

Andre områder 

Vi forsøker å yte bistand i alle spørsmål. Kontakt 

oss, så ser vi hva vi kan gjøre for deg. 

 

Kontakt  

Sebastian Ketema-Schwalbach  

sebastian@robinhoodhuset.no  

+47 940 31 614 

 

Stiftelsen Robin Hood Huset drives med støtte 

fra Bergen kommune, NAV, Kavlifondet, BKK, 

andre private givere og en betydelig 

dugnadsinnsats. 

 

Råd og veiledning på Robin Hood Huset 
Vi har variert og sammensatt kompetanse i personalgruppen. Vi snakker også flere språk inkludert norsk, engelsk, tysk og spansk. Vi kan også ordne 

tolking til ukrainsk og russisk. Kom gjerne innom for en prat! 

mailto:sebastian@robinhoodhuset.no

