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Forord
Alle elever i Osloskolen skal
kjenne at skolen heier på
nettopp dem! Dette gjelder
også i det rusforebyggende
arbeidet, der rektor har
ansvar for at skolen har
planer og god systematikk i
arbeidet og at det er kjent for
alle medarbeidere.

Alle elever i Osloskolen skal møtes av medarbeidere
som målrettet jobber for at hver og en skal utvikle
positiv selvfølelse i fellesskapet og for at de skal
oppleve mestring på skolen og i livet.
Arbeidet med rusforebygging i skolen skal bidra til
at ungdom utvikler kunnskap om rus og rusmidler og
ferdigheter som hjelper dem til å ta gode livsvalg.
Temaer om rus hører hjemme i flere fag, i det
tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og i
skolens samarbeid med foresatte. Skolen har samtidig
et viktig ansvar for at skolen skal være en rusfri og
trygg arena. Rett til beskyttelse mot narkotika og
narkotikasalg er en rettighet alle barn har gjennom
barnekonvensjonen.

Barn og unge som begynner med narkotiske stoffer
har rett til hjelp. Gjennom den daglige kontakten har
skolen en unik mulighet til å se, bry seg og følge opp
barn og unge. Skolens innsats kan være avgjørende for
unge som sliter med rusproblematikk, eller er utsatt for rusutfordringer i
hjemmet.
Byrådet i Oslo har et mål om at hele Oslo skal bli en traumeinformert by,
som en viktig del av den forebyggende barne- og ungdomssatsingen. Det
innebærer at alle medarbeidere i Oslo kommune skal ha den kompetansen
som trengs for å møte mennesker på en god måte, følge systematisk med på
risikofaktorer og handle ved bekymring i samarbeid med den unge selv, med
foresatte og med tjenestene i bydel og i spesialisthelsetjenestene. At skolen
og de tverrsektorielle tjenestene utgjør et samarbeidende lag sammen med
den unge er ofte nøkkelen til at den unge evner å ta imot nødvendig hjelp. Å
styrke dette samarbeidet er et prioritert innsatsområde i Osloskolen.

Oslo, september 2020

direktør Marte Gerhardsen
Osloskolen
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Innledning
Hensikten med
denne veilederen er
å gi skolene verktøy
og rammer for det
rusforebyggende
arbeidet.

En ramme for det rusforebyggende
arbeidet
Veilederen er revidert i sammenheng med Oslo
kommunes strategiske plan for rusfeltet. Et hovedmål
for kommunens strategiske plan er at færre utvikler
rusproblemer, samt at innbyggere med rusproblemer
skal få hjelp med utgangspunkt i sine behov. Hjelpen
skal forankres i varme relasjoner basert på tillit, med
verdier som respekt, mestring og likeverd.
Nasjonalt er det en pågående rusreform. Dreiningen i
ruspolitikken og holdningen til de som strever med rus
omhandler i hovedsak om at rusavhengige skal møtes
med helsehjelp fremfor straffereaksjoner.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Kompetansesenter rus Oslo
(KoRus). Samarbeidet er forankret i avtalen mellom Utdanningsetaten og
Velferdsetaten 2019–2021.

Skolens plan må tilpasses lokalt
Den enkelte skole skal ha en lokalt tilpasset plan for det rusforebyggende
arbeidet, som evalueres og justeres jevnlig. Skolen skal legge til rette for at
elever bidrar aktivt i utformingen, med sine erfaringer om hva som er nyttig
og trygg hjelp, både i det universelt forebyggende arbeidet og for de som
har behov for individuell oppfølging.
Skolen skal evaluere rutinene rundt rusoppfølging og sikre at disse er i tråd
med kommunale og nasjonale føringer. Skolens lokale rusforebyggende
planer skal i tillegg involvere foresatte, kommunale instanser,
helsetjenester, frivilligheten, kultur, idrett og forebyggende politi. Alle
medarbeidere ved skolen skal være godt kjent med skolens planer.
Det rusforebyggende arbeidet skal knyttes til relevante kompetansemål i
læreplanverket og til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, i
LK20.

Når medarbeidere ruser seg
Det rusforebyggende arbeidet på skoler har i hovedsak rettet seg mot
elever. De voksnes egne holdninger til rus og rusbruk har viktig betydning
i dette arbeidet. Holdninger til og oppfølging av medarbeideres rusbruk
(AKAN) skal inngå i skolens lokale planer.
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Bakgrunn

Ungdom og rus

Målet med rusforebyggende arbeid er å forebygge
uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til
ungdom og rusmiddelbruk. Ungdom er særlig
risikoutsatt for uønskede og skadelige hendelser når de er beruset. Tidlig
debut med rusmidler øker sannsynligheten for mer omfattende rusbruk
gjennom hele ungdomstida. I et folkehelseperspektiv er det et viktig mål at
ungdom utsetter sin debut med rusmidler så lenge som mulig.

Rusbruk blant ungdom er sammensatt. Ungdom forteller at rus kan handle
om vennskap og tilhørighet, men kan også handle om vonde følelser,
traumer og utenforskap. I mange
hjem er det slik at foreldrene selv
har problemer med rus. Dette kan
skape uforutsigbarhet som gjør
det krevende å være ung i familien.
«Mange av oss har prøvd rus og
Foreldres holdninger, rusvaner og
evner til å sette fornuftige grenser
noen av oss har strevd mye med
har stor betydning for ungdommens
det. Med rusen kan vi rømme fra
egen relasjon til rusmidler.

det som gjør vondt og flykte fra
smerter i tanke eller kropp.»

(Fra rapporten Klokhet om rus)

Uavhengig av årsaken, trenger
ungdommer som har utviklet eller
er i fare for å utvikle et rusproblem,
å bli lyttet til og bli møtt med varme
og kjærlighet.

Føringer for Osloskolen
▪ Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring.
▪ Alle elever skal gis den beste muligheten til å fullføre og bestå videregående opplæring.
▪ Barn og unges erfaringer og kunnskap er et viktig grunnlag for den videre
utvikling av Osloskolen.
▪ I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med
like muligheter.
▪ Elever i Osloskolen skal bli møtt av medarbeidere som har et kjærlig og
positivt elevsyn.
▪ Osloskolen skal ha et felles kunnskapsgrunnlag, som nedfelt i strategien for Barnehjernevernet, herunder utviklingsarbeidet Mitt Liv og
Barnekonvensjonen.

Barnekonvensjonen artikkel 33 – om narkotika
Alle barn og unge skal beskyttes mot narkotikasalg og bruk av narkotika. De
skal lære om hva narkotika er og hvorfor det er farlig og ulovlig. De har rett
til å få hjelp hvis de begynner med narkotiske stoffer.
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Traumeinformert by
Barnehjernevernet og Mitt Liv
Byrådets strategi for at Oslo skal være en
traumeinformert by innebærer at alle medarbeidere
i kommunen skal ha kompetanse til å møte
traumeutsatte mennesker på en god måte, i tråd med
verdier og kunnskapsgrunnlag nedfelt i Strategien
for Barnehjernevernet, herunder utviklingsarbeidet
Mitt Liv og rettighetene i barnekonvensjonen.
Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing
for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som
opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
Kunnskapsgrunnlaget i strategien omhandler
kjennskap til barnehjernens utvikling, og hvordan
belastninger og krenkelser kan traumatisere barne- og
ungdomshjernen og hindre god utvikling og et godt liv.
Verdigrunnlaget legger vekt på betydningen av at barn
og unge møtes med varme og et positivt barnesyn, og
at de unges eierskap til egen historie anerkjennes.

Hvordan jobbe traumeinformert i
skolen?
I skolen skal kunnskapsgrunnlaget i Barnehjernevernet/
Mitt Liv ses i sammenheng med LK20 og verdier og
prinsipper i Overordnet del for grunnopplæringen.
Det innebærer blant annet at skolen skal bygge sin

praksis på verdiene i opplæringslovens formålspragraf
og prege medarbeidernes møte med elevene og
hjemmene. Elevenes identitet og selvbilde blir til
i samspill med andre. En traumeinformert skole
jobber systematisk for trygge relasjoner, inkludering
og elevenes mulighet til mestring både faglig og
sosialt. Medarbeidere i skolen skal ha kunnskap
om barnehjernen og på hvilke måter elevenes
erfaringsbakgrunn har bidratt i deres utvikling.
Denne insikten skal ligge til grunn i tilnærmingen til
atferdsuttrykk som utfordrer.

Oslohjelpa
Lavterskeltilbudet Oslohjelpa skal bidra til at barn og
unge som opplever belastninger og krenkelser kan få
god hjelp. De unge og familiene deres skal oppleve at
skolen og hjelpesystemene samarbeider med dem og
med hverandre. Det er således et mål at de offentlige
tjenestene i Oslo skal bli enklere tilgjengelig og mindre
byråkratiske.
Bydelene etablerer sine lokale varianter av Oslohjelpa
i tilknytning til eksisterende strukturer, slik som
barnehagene, helsestasjonene, skolene og Ung Arena.

«Vi ber dere om å tørre å knytte
dere til oss selv om vi har det
urolig inni oss og at livet går opp
og ned. Vi trenger kjærlighet og
omsorg. Det er stor forskjell på de
som bryr seg på ekte og de som
bare er på jobb.»
(Fra rapporten Klokhet om rus)
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Kunnskapsgrunnlaget fra
ungdommene selv
Elevmedvirkning lokalt

Klokhet om rus

Alle skoler skal legge til rette for elevmedvirkning
og samskaping med elever. Kunnskap, erfaringer og
innspill fra elever både med og uten rusproblematikk,
skal tas i bruk som grunnlag for det lokale
rusforebyggende arbeidet.

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, og
om hva de opplever som god samhandling og nyttig
hjelp fra voksne. I rapporten Klokhet om rus har 58
unge som har strevd med rus delt sin kunnskap om
rus: Hvordan kan vi hjelpe unge før de havner i rus?
Hva er nyttig hjelp fra hjelpesystemer og skole?
Målet med rapporten er at Norge skal få nyttige
og samarbeidende systemer slik at ungdom med
rusproblematikk skal få kompetent oppfølging.

Elever i Osloskolen
Elever i Osloskolen fra ungdomsskoler og videregående
skoler mener at det rusforebyggende arbeidet bør
omhandle mange aspekter ved rus, som; fest og
vennskap, holdninger, mot, gruppepress og psykisk
helse. Elevene ber om at de voksne må ha et åpent
sinn, de må bry seg, lytte og vise omsorg. Videre
handler elevenes innspill om viktigheten av generelle
forebyggende tiltak for et godt skolemiljø, hvor tillit
og trygge relasjoner mellom elever og voksne er
nøkkelord.

Fra rapporten Klokhet om rus
«Vi ber dere om å tørre å knytte dere til oss selv om
vi har det urolig inni oss og at livet går opp og ned. Vi
trenger kjærlighet og omsorg. Det er stor forskjell på
de som bryr seg på ekte og de som bare er på jobb.
«Skap en relasjon først og fremst, det er det viktigste;
og etter det må man gå inn i tingene som gjør vondt;
som historie og opplevelser. Traumebasert hjelp over
tid får meg til å bygge relasjoner, se livet mitt i en
tidslinje og forstå litt mer hvorfor ting er blitt som de
er blitt (…).

Ung i Oslo
Ungdataundersøkelsen Ung i Oslo gjennomføres hvert
tredje år blant alle elever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring. Ung i Oslo gir et godt innblikk
i hvordan det er å være ung i Oslo i dag, og viser blant
annet forekomst av rusmidler i denne aldersgruppa.
Alkohol er det vanligste rusmiddelet. Undersøkelsen
viser at ungdom i Oslo på nokså kort tid har blitt mer
liberale til bruken av cannabis og at bruken har økt
markant. Samlet har 15 prosent av ungdommene i Oslo
brukt cannabis, ifølge Ung i Oslo 2018.
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Skolens samarbeidspartnere
Sammen lager vi et trygt Oslo (SaLTo)

▛

Uteseksjonen
Uteseksjonen i Oslo kommune tilbyr program for
hasjavvenning (HAP) til ungdom. Flere bydeler
tilbyr også HAP lokalt. Både Uteseksjonen og
SaLTo-koordinator har oversikt over om dette
inngår i bydelens tiltak. Uteseksjonen kan også
tilby en uforpliktende prat med erfaringskonsulent.

▛

Ung Arena
Ung Arena er et samtaletilbud for barn og unge
mellom 12 og 25 år. Hovedfokuset er psykisk helse
og rus, men de unge kan komme uansett grunn.
Tilbudet er på ungdommenes premisser, frivillig og
lett tilgjengelig.

▛

Barneverntjenesten/Barnevernvakten
Ved bekymring knyttet til unges eller eller
foreldres bruk av rusmidler skal bekymringen
meldes til barnevernet, som vurderer om det
skal gjøres undersøkelse. Som offentlig ansatt
er man pliktig til å melde bekymring skriftlig.
Barnevernet kan kontaktes anonymt for å få
veiledning, råd og drøfte en sak. Barnevernvakten
er barneverntjenestens akutte døgnåpne tjeneste.

Barn og unge skal oppleve hjelpesystemene nyttige,
trygge og samarbeidende.
Skolens tverretatlige nettverk skal samarbeide både
i det forebyggende arbeidet mot rusmidler og ved
oppfølging i konkrete saker. Skolehelsetjenesten er en
sentral samarbeidspart for skolen i det tverretatlige
nettverket.
Oslo kommune og Oslo politidistrikt er
hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen.
Navnet står for Sammen lager vi et trygt Oslo.
Målsettingen for samarbeidet er å forebygge
kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Hver
skole har en egen politikontakt de skal samarbeide
med i det rusforebyggende arbeidet på og i tilknyting
til skolen. I akutte saker har skolen samarbeid med sitt
politidistrikt.

Samarbeid med tjenester i bydelene
Alle bydelene i Oslo jobber med lokale kriminalitetsog rusforebyggende tiltak. Hver bydel har en SaLTokoordinator som kjenner sin bydel godt, og kan hjelpe
skolene med å navigere i tiltak og støtteapparat på
bydelsnivå. Ved individuell oppfølging av en elev, skal
skolen samarbeide med det lokale støtteapparatet der
eleven har sin bostedsadresse. Mange skoler har elever
med bostedsadresser over hele Oslo, og må derfor
forholde seg til svært mange bydeler. Skolen kan
kontakte den gjeldende bydelens SaLTo-koordinator
for videre bistand og kontaktinformasjon til bydelens
ruskonsulenter og øvrige tjenester.

Samtykke/fullmakt
For å utveksle informasjon om en ungdom mellom
tjenestene, må det innhentes fullmakt gjennom samtykke.
Se eksempel neste side: Samtykkeskjema mellom
skole og hjelpeapparat vedrørende rusoppfølging

Noen sentrale
spesialisthelsetjenester
▛

Uteteam Ung
Uteteam ung er spesialisthelsetjenestens fleksible
behandling av unge mellom 16 og 26 år med rusog avhengighetsproblematikk. Er du bekymret
for en ungdom, kan de kontaktes for å lufte
problemstillingen (også anonymt). Uteteam Ung kan
treffe ungdom der de er til en uforpliktende samtale.

▛

BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)
BUP er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor
psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud
til barn og ungdom under 18 år, og deres familier.
For å få hjelp fra BUP må det sendes henvisning fra
fastlege, skolelege, lege på Helsestasjon for ungdom
eller barnevernsleder. Det kreves samtykke for
å henvise på vegne av et barn/ungdom (samt fra
foresatte for ungdom under 16 år).

Noen sentrale kommunale tjenester
▛ Helsestasjon for ungdom
Alle ungdommer i Oslo mellom 12 og 24 år kan
bruke helsestasjonene. Tjenestene er gratis.
▛ Ruskonsulent ung
Alle bydeler har egen ruskonsulent ung. De foretar
innsøking til behandling, og følger opp ungdommer
i og utenfor tiltak. Noen ruskonsulenter jobber
forebyggende og driver også opplysende
virksomhet om rus og bruk av rusmidler, i
samarbeid med skolen. Ruskonsulenten arbeider
også i team med andre konsulenter så som
innenfor psykisk helse, ungdom, booppfølging etc.

Osloskolen

Samtykkeskjema mellom skole og
hjelpeapparat vedrørende rusoppfølging
Jeg

Født

Skole

Samtykker til samarbeid mellom skole og

rundt min rusoppfølging.

Annen informasjon:

Kontaktperson skole:
Kontaktperson hjelpeapparat:
Kontaktperson hjelpeapparat:

Dato fra:

Elev/foresatt signatur:

Dato til:

Kontaktperson skole signatur:

Kontaktperson bydel signatur:
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Samarbeid hjem-skole

Råd fra ungdom

Foto: VisitOSLO/Thomas Johannessen

«Avtal med oss før noe fortelles videre. Ha mot og is i magen til å ikke
fortelle noe videre før vi kan gjøre det i samarbeid.
«Inn til hvorfor. De fleste av oss vil at de voksne skal finne ut av hvorfor vi
ruser oss, for å kunne hjelpe oss. Da må det være trygt nok til å snakke
om det som er vondt.
(Fra rapporten Klokhet om rus)
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Skolen skal legge til rette for
samarbeid
Foresatte er sentrale i det rusforebyggende
arbeidet. Skolen er det naturlige samlingsstedet.
Kontakten mellom hjem og skole er viktig i det
forebyggende arbeidet. Skolen skal legge til rette for
kunnskapsdeling med ungdommene og foresatte om
rusbruk og hva som rører seg i lokalmiljøet. Felles
kunnskap om og holdninger til rus, bidrar til trygghet
både for ungdommer og foresatte.
Ved individuell oppfølging skal personalet på
skolen ha tett kontakt og samarbeid med eleven,
hjelpetjenestene utenfor skolen og hjemmet. Ved
behov skal skolen hjelpe til med å finne frem til de
rette hjelpeinstansene og formidle kontakt med disse
(forskrift til oppll § 22-2. Sosialpedagogisk rådgiving).

Dialog og medvirkning ved oppfølging
Det er forhold hvor skolen vil være forpliktet til å
informere foresatte, som for eksempel at skolen
avdekker at en ungdom er ruset i skoletiden. Lytt til
eleven om det er noen hensyn som må tas i kontakt
med foresatte og om eleven bør få anledning til å
informere sine foresatte selv, før skolen tar kontakt.
Informasjon til foresatte om oppdaget rusbruk og
annet, skal gis i samråd med eleven. Samarbeid og
dialog gir mulighet til trygge relasjoner og til å støtte
eleven med å ta gode valg.
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Hvem gjør hva i
forebyggingsarbeidet?
Foresatte
▸ «Oppdragelse» – bidra med tilknytning, grensesetting og støtte
▸ Være rollemodell
▸ Kommunisere med andre foresatte
▸ Bidra til inkludering
▸ Delta i samarbeidet med skolen
▸ Delta i samarbeid med øvrige tjenester ved
individuell oppfølging

Skole
▸ Opplysning/kunnskap - aktivt se
rusforebyggende arbeid og arbeidet med
kompetansemål i fag i sammenheng
▸ Sikre at skolen har plan for rusforebyggende
arbeid og at innholdet er kjent for alle
medarbeidere
▸ Følge opp samarbeid med relevante tjenester i
bydel og samarbeidsparter i henhold til SaLTomodellen, både i det forebyggende arbeidet og
ved oppfølging av enkeltelever og grupper
▸ Sikre at medarbeidere har kunnskap om risikoog beskyttelsesfaktorer
▸ Følge opp elever ved bekymring
▸ Legge til rette for samarbeid med foresatte

Bydel
▸ Kompetansehevende tiltak for:
▪ Skoler
▪ Foreldre
▪ Andre som møter målgruppen
▸ Samarbeide med skolene om rusforebyggende
plan
▸ Følge opp samarbeid i henhold til SaLTomodellen, både i det forebyggende arbeidet og
ved oppfølging av enkeltelever og grupper
▸ TIlby individuell oppfølging til unge om rus,
samt veiledning til deres foresatte
▸ Tilby gode fritidsaktiviteter til barn og unge

Politi
▸ Sørge for at alle skoler har en primærkontakt
hos forebyggende politi
▸ Drive rusforebyggende virksomhet i
samarbeid med skole og bydel i henhold til
SaLTo-modellen
▸ Følge opp akutte saker
▸ Underrette skolen om forhold av antatt
interesse for dens virksomhet
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Lærerens rolle i rusforebyggende
arbeid
▸ Bidra til at elevene utvikler kunnskap,
kompetanse og holdninger til rus gjennom
undervisningen i relevante fag
▸ Samarbeide med øvrige faglærere for å dekke
ulike aspekter vedrørende rus, grensesetting,
fysisk og psykisk helse i undervisningen
▸ Legge til rette for trygge relasjoner og rom for
dialog og refleksjon om ulike aspekter ved rus

▸ Være en viktig rollemodell
▸ Ta bekymringer på alvor, varsle ledelsen og
bidra til at elever får nødvendig oppfølging
▸ Følge opp skolens systematiske arbeid for
trygt og godt skolemiljø og enkeltelever
▸ Følge opp samarbeid med foresatte
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Kompetanse
Tilbud om kompetanse
I samarbeid med Kompetansesenter rus Oslo (KoRus)
tilbyr Osloskolen kompetanseheving til ansatte i
foreldreaktiviteten Utsett! og verktøyet Kjentmann.
Utsett! Er en foreldrerettet aktivitet i skolenes
rusforebyggende arbeid, og består av lokale
tilpassede presentasjoner til bruk på foreldremøter på
ungdomstrinnet.
Kjentmann er et opplæringstilbud til både
videregående skoler og ungdomsskoler. Alle
videregående skoler i Oslo skal ha kjentmannskompetanse. Overordnet mål med Kjentmann er å
oppdage og identifisere tidlig rusbruk hos elevene,

og å gi elever som ruser seg konstruktive handlingsalternativer. Slik kompetanse innebærer at en eller
flere ansatte har fått særskilt opplæring på rus og
samtalemetodikk, og kan være en støtte for andre
ansatte som møter elever med rusproblematikk.
Alle medarbeidere i Osloskolen skal kjenne
kunnskapsgrunnlaget i Barnehjernevernet og arbeide i
tråd med verdiene som ligger til grunn for strategien.
Skolens forebyggende politikontakt og bydel kan
bidra med lokal kunnskap og kompetanse i det
rusforebyggende arbeidet. Hvordan forebyggende politi
og bydel skal bidra, bør synliggjøres i skolens planer.
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Læreplan og kompetansemål
Fagfornyelsen – nye læreplaner 2020
(LK20)

til å ta ansvarlige og gode livsvalg. Livsmestring
dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke
faktorer som har betydning for mestring av eget liv.
Verdivalg og betydningen av meningen med livet,
mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette egne
grenser og respektere andres, og kunne håndtere
tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under
dette temaet.

Nye læreplaner tas i bruk i skolen fra skolestart høsten
2020. LK20 er en videreutvikling av læreplanene med
økt rom til å gå i dybden på fagene, se sammenhenger
mellom fagområder og utvikle evnen til å reflektere og
tenke kritisk.

Folkehelse og livsmestring

Rusforebygging i fag

Ny overordnet del i LK20 inneholder tre tverrfaglige
temaer som ses i sammenheng og dekkes over flere fag
der det er naturlig. Ett tverrfaglig tema er folkehelse
og livsmestring. Aktuelle områder innenfor temaet
er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og
kjønn, rusmidler, mediebruk og personlig økonomi.
Folkehelse og livsmestring skal gi elevene kompetanser
som fremmer god psykisk og fysisk helse, og evne

Som del av rusforebyggende plan skal skolen
synliggjøre at temaer som omhandler rusforebygging
inkluderes i undervisningen i relevante fag. Det gir
et viktig utgangspunkt for skolens samarbeid med
aktuelle tjenester i bydel og politi. Tabellen viser
relevante kompetansemål i fag for grunnskolen og
gjennomgående fag i videregående opplæring.

Folkehelse og
Livsmestring

Kompetansemål etter
10. trinn

Kompetansemål
etter Vg1

Samfunnsfag

Faget skal bidra til at elevane
kan gjøre gode livsvalg
og håndtere utfordringer
knyttet til seksualitet,
personlig økonomi, rus,
utenforskap og digital
samhandling.

Reflektere over hvordan
identitet, selvbilde og egne
grenser blir utviklet og
utfordret i ulike fellesskap, og
presentere forslag til hvordan
man kan håndtere påvirkning
og uønskede hendelser.

Gjøre rede for
sosialisering og drøfte
hvordan identiteten og
selvfølelsen til ungdom
blir påvirket gjennom
sosialisering.

Naturfag

Faget skal bidra til å gi
elevene kompetanse til å
forstå sin egen kropp og
ivareta sin egen fysiske og
psykiske helse. Elevene skal
kunne forholde seg kritisk
til og bruke helserelatert
informasjon til å ta gode og
ansvarlige valg knyttet til
helse, sikkerhet og miljø i
både hverdags- og arbeidsliv.

Sammenligne nervesystemet
og hormonsystemet og
beskrive hvordan rusmidler,
legemidler, miljøgifter
og doping påvirker
signalsystemene.

Drøfte aktuelle helseog livsstilspørsmål og
vurdere pålitelighet i
informasjon fra ulike
kilder.

Fag

16 • Rusforebyggende arbeid

Plan for det rusforebyggende
arbeidet
En lokal plan for det rusforebyggende arbeidet skal inneholde:

1. Skolens mål for det rusforebyggende arbeidet
2. Beskrivelse av det forebyggende arbeidet for
▸ Alle på skolen
▸ Trinnet
▸ Spesifikke grupper som:
▪ russen
▪ revy
▪ klassetur
▪ arrangementer på skole
▪ Annet: F.eks. spesielle studieretninger
▸ Foresatte

Eksempel på mal for beskrivelse av det forebyggende arbeidet:

Forebyggende
informasjon/
undervisning

Til hvilken gruppe
Alle på skolen
Trinn
Russen
Revy
Klassetur
Arrangementer på
skole
Studieretning
Foresatte

Annet

Når

Hvordan

Ansvarlig
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3. De ansatte skal følge opp når:

▸ man er bekymret for at en elev har et rusproblem
▸ en elev møter beruset/ruset på skolen eller bruker
rusmidler i skoletiden
▸ man finner gjenstander forbundet med rusbruk
▸ man mistenker at det finnes et rusmiljø ved skolen
▸ man mistenker eller oppdager at noen omsetter rusmidler på/ved skolen
▸ ukjente og/eller mistenkelige personer oppholder seg på/ved skolens
område

Ansatte skal følge opp
ved bekymring og varsle
i henhold til skolens
rutiner. Ansvaret for rett
oppfølging i skolens regi,
ligger på rektor.

Oppfølging skal være i samarbeid med eleven og i samsvar med skolens ordensreglement
Eksempel på mal

De ansatte ved skolen skal reagere:
Når man er bekymret for at en elev har et
rusproblem

Når en elev møter beruset/ruset på skolen
eller bruker rusmidler i skoletiden

Når en finner gjenstander forbundet med
rusbruk

Når man mistenker at det finnes et rusmiljø
ved skolen

Når man mistenker eller oppdager at noen
omsetter rusmidler på/ved skolen

Når ukjente og/eller mistenkelige personer
oppholder seg på/ved skolens område

Oppfølging

Ansvarlig
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4. Liste over aktuelle samarbeidsinstanser utenfor skolen med
kontaktinformasjon
Eksempel på mal

Funksjon

SaLTo-koordinator i bydelen

Ruskonsulent ung i bydelen

Skolens primærkontakt i politiet

Helsetjenesten

Barneverntjenesten

Utekontakten/Uteseksjonen

BUP/DPS/Ruspoliklinikk

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Uteteam rus- og avhengighetsbehandling ung

Andre feks ungdomsklubber, Røde Kors m.fl

Navn

Kontakinformasjon
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5. Rollebeskrivelse for sentrale nøkkelpersoner i det rusforebyggende
arbeidet på skolen
Eksempel på mal

Funksjon

Rektor

Inspektør/avdelingsleder

Rådgiver

Sosiallærer

Miljøarbeider

Kjentmann

Skolehelsetjeneste

Andre

Navn

Arbeidsoppgaver knyttet opp mot rusforebygging
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▸▸
Generelle tegn på
bruk av rusmidler

Foto: Lorem ipsum

Endringer i adferd kan omhandle andre ting
enn rusbruk. Uansett skal bekymringer
undersøkes med ungdommen.
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Forandringer i
adferd
▸ Brå forandringer i adferdsmønstre
▸ Tap av interesse for skole, arbeid og deltakelse i
fritidsaktiviteter
▸ Mye fravær fra skole
▸ Uventet eller påfallende skifte fra ellers faste omgangsvenner til mer
sporadiske og ubestemmelige miljøer som eleven ikke ønsker å gjøre
ordentlig rede for
▸ Mer hyppige og langvarige fravær fra hjemmet, også utover kvelden/
natten uten å gi noe god forklaring på dette
▸ Generelt inntrykk at fortroligheten til foresatte/lærere/venner blir
dårligere
▸ Økt oppfarenhet og irritabilitet
▸ Spesielt pratsom utover det normale, men hopper fra emne til emne uten
klar sammenheng
▸ Økt tilgang på og behov for penger
▸ Sterke meninger om, og eventuelt latterliggjøring av, media eller
“autoritetenes” fremstilling av rusmisbrukere og narkotika (spesielt
cannabis)

Fysiske
forandringer
▸ Vekttap
▸ Dårlig matlyst eller uvanlig stor matlyst
▸ Kvalme og oppkast
▸ Generelt redusert allmenntilstand
▸ Kløe i ansikt og hals
▸ Sterkt sammentrukne eller sterkt utvidede pupiller
▸ Røde, blodsprengte og/eller tårefylte øyne
▸ Stadig rennende nese
▸ Grimaser, skjærer tenner og skjelver på hendene
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Sosiale
problemer
▸ Holder ikke avtaler, kan tas i store og små løgner, glemmer mye
▸ Bagatelliserer konflikter med skolen, hjem, arbeidsgiver, kamerater,
politi o.l.
▸ Oppholder seg med kjente misbrukere
▸ Tyverier av gjerne lett omsettelige gjenstander
▸ Tiltakende “gi blaffen”- mentalitet og negativ innstilling
til generelle samfunnsmessige normer
▸ Mindre opptatt av personlig hygiene

Funn av gjenstander
i klær og rom

Poser og beholdere
med innhold som kan
være narkotiske stoffer
må håndteres svært
varsomt og ikke åpnes
eller luktes på. Ved beslag
skal politiet kontaktes
umiddelbart.

▸ Ubrukte sigarettfiltre eller sigarettpapir
▸ Sammenrullede papirstrimler (brukes som filter/munnstykke)
▸ Ferdigkjøpte sigaretter som er blitt tømt for tobakksinnhold
▸ Vannpiper, e-sigaretter og andre vaporisere
▸ Lynlåsposer, biter av plastfolie eller aluminiumsfolie
▸ Lommespeil og barberblader. Sammenrullede sedler eller
“sugerørlignende” små gjenstander
▸ Tabletter med spesiell farge eller logo
▸ Godteri og andre produkter tilsatt cannabis
▸ Små fargede papirbiter med spesielle motiver
▸ Små metallesker, “Kinderegg”, fyrstikkesker eller sigarettpakker brukes
ofte til å oppbevare narkotika
▸ Sterk søtlig lukt som noen ganger forsøkes maskert med å brenne røkelse
▸ Besittelse av mye penger eller kostbare klær/ gjenstander. Skylder gjerne
på at pengene og tingene oppbevares for andre
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Generelle tegn på
bruk av anabole
steroider
Anabole steroider, eller anabole androgene
steroider (AAS) er de vanligst brukte
dopingmidlene. De brukes for å bygge
muskelmasse raskt. Bruken skjer i
sammenheng med styrketrening. Bruk
av AAS kan i seg selv føre til alvorlige
helseskader. Den er også satt i sammenheng
med økt bruk av alkohol og narkotiske stoffer.

Under starten av
bruken
▸ Økt oppstemthet
▸ Kraftig økt selvtillit
▸ Økt energinivå
▸ Mindre behov for søvn
▸ Økt seksuallyst
▸ Kan oppleve økt irritasjon, sinne og fiendtlighet
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Etter en viss
tids bruk
▸ Nedsatt impulskontroll
▸ Aggressiv atferd
▸ Økt mistenksomhet
▸ Økt sjalusi
▸ Redusert empati

Etter avsluttet
bruk
▸ Energiløshet
▸ Konsentrasjonsvansker
▸ Søvnforstyrrelser
▸ Redusert selvtillit
▸ Sosial tilbaketrekning
▸ Redusert seksuallyst
▸ Depresjon
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Fakta om rusmidler
Hentet fra heftet: «Rus – en nødvendig del
av ungdomstiden?», Kompetansesenter rusOslo, Velferdsetaten (revidert utgave 2014).
Kvalitetssikret av RUStelefonen i 2019.

Alkohol
Det vanligste rusmiddelet blant ungdom

▸ Alkoholrus gjør deg mindre kritisk og mer impulsiv.
▸ Alkoholrus øker sjansen for å havne i ulykker, bli voldsoffer eller
voldsutøver. Sjansen for å bli et rans- eller voldtektsoffer øker også.
▸ Alkohol blandet med for eksempel dempende medikamenter generelt og
rusmidler som GHB spesielt, kan føre til store komplikasjoner og i verste
fall død.
▸ Det er 18-årsgrense for salg og skjenking av øl og vin, og 20-årsgrense
for brennevin.
▸ Det er forbudt å kjøpe eller gi alkohol til unge under 18 år.
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Cannabis
Det mest brukte ulovlige rusmiddelet i Norge

▸ Cannabis finnes i ulike former som hasj, marihuana og cannabisolje.
Kallenavn: brunt, grønt, gress og weed.
▸ Cannabis røykes vanligvis blandet med tobakk, rullet som en sigarett
eller i pipe.
▸ Lukten av hasj er søtlig og kan minne om røkelse eller brent/svidd
urtekrydder. Marihuana har en mer syrlig og skarpere lukt.
▸ Produkter tilsatt cannabis kan også spises, drikkes og påføres huden.
▸ Virkningen kommer raskt ved røyking og kan vare i noen timer.
▸ Cannabisrusen er dempende og kan oppleves som avslappende.
▸ Sanseinntrykkene oppleves som sterkere, og rusen kan i noen tilfeller
også endre virkelighetsoppfatning. Dette inntrer oftest etter inntak
av spesielt potent/sterk cannabis, eller ved bruk av syntetiske
cannabinoider.
▸ Ved omfattende bruk kan skadevirkningene komme i form av avhengighet,
sløvhet og vansker med å følge opp skole og andre forpliktelser.
▸ Langvarig omfattende bruk kan utløse psykiske plager og lidelser. Akutte
angstreaksjoner er ikke uvanlig.

Syntetiske
cannabinoider
▸ Syntetiske cannabinoider dukket først opp i urteblandinger (såkalt
herbal smoke), ofte under navnet «Spice». Slike urteblandinger har
vanligvis begrenset effekt i seg selv og cannabinoidene var tilsatt for å
gjøre rusen sterkere.
▸ De syntetiske cannabinoidene har cannabislignende virkninger, men
kan være opptil hundre ganger sterkere enn vanlig cannabis. Dette gjør
disse stoffene mye farligere.
▸ Det har blant annet vært rapportert om skadevirkninger som psykoser,
hallusinasjoner, angst og hjerteproblemer.
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NPS – nye psykoaktive stoffer
Er kjemisk fremstilte og syntetiske stoffer som etterlikner virkningen av etablerte og kjente rusmidler

▸ Ofte kalt “research chemicals”, designerdop eller det misvisende “legal
highs”.
▸ Virkningene er uforutsigbare, både den akutte virkningen og bivirkninger
over tid.
▸ Mange NPS er meget sterke/ potente, noe som gjør det vanskelig for brukeren og dosere. Dette øker risiko for overdosering og akutte skader.
▸ Det finnes foreløpig lite kunnskap om NPS, noe som gjør behandling
vanskelig.

Sniffing
Av lightergass, luftrenser, lim med mer

▸ Snifferusen gir et kortvarig, alkohollignede ”kick”.
▸ Sniffestoffer foreligger i væskeform, men pustes inn som gass.
▸ Virkningene kan være dramatiske med pusteproblemer, svimmelhet,
kramper og akutte hjerterytmeforstyrrelser og blodtrykksfall.
▸ Friske personer kan omkomme i forbindelse med inntak av sniffestoffer på
grunn av akutt oksygenmangel og sniffestoffenes virkning i seg selv.
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Amfetamin og metamfetamin
Er sentralstimulerende, kjemisk fremstilte stoffer som vanligvis kommer i pulverform

▸ Vanligvis sniffes stoffene, men de kan også injiseres, spises og løses opp i
væske og drikkes. Kallenavn: speed, pepper, joggesko, fort og makka.
▸ Virkningen kommer raskt etter inntak. Vanligvis varer amfetaminrusen fra
4 timer og oppover, avhengig av dose.
▸ Virkningene av amfetamin og metamfetamin er svært like. Vanlige
symptomer på bruk er høy selvfølelse, pratsomhet, rastløshet, nervøsitet,
svimmelhet og våkenhet.
▸ Stoffene kan gi betydelige skadevirkninger. Mest fremtredende er
psykiske problemer som angst og depresjoner. I noen tilfeller kan det også
oppstå psykoser, spesielt i form av paranoide trekk.
▸ Den stimulerende virkningen på hjerte- og karsystemet gir en økt risiko
for blant annet hjerneblødning, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser.
▸ Metamfetamin er kjemisk nært beslektet med amfetamin, det er
imidlertid mer potent, fordi det går raskere over til sentralnervesystemet.
▸ Metamfetamin selges vanligvis som amfetamin på gaten, og brukerne vet
ofte ikke selv hvilket stoff de får i seg.

Kokain
Er et sentralstimulerende stoff som fremstilles fra kokaplanten

▸ Kokain foreligger som oftest som et hvitt eller gulaktig pulver.
▸ Vanligvis sniffes kokain, men stoffet kan også røykes og injiseres.
▸ Kokainrusen gir en følelse av oppstemthet, økt selvtillit og mestring,
men kan også gi akutt angst, paranoia eller depresjon.
▸ Ved sniffing kommer virkningen ca. 1–2 minutter etter inntak.
Varigheten er kortere enn for amfetamin, vanligvis kun mellom 15–60
minutter.
▸ Kokain kan gi kraftige nedturer i form av angst og depresjoner.
▸ Kokain har mange av de samme skadevirkningene som amfetamin.
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Heroin
Er et halvsyntetisk opioid fremstilt av morfin

▸ Det meste av heroinen som omsettes i Norge foreligger som et
lysebrunt, ofte litt klumpete, pulver.
▸ Virkningen gir ofte en følelse av velbehag kombinert med nedsatt
selvkritikk og likegladhet. Brukeren får bittesmå pupiller.
▸ Sult, smerte og andre dagligdagse behov kan bli likegyldige for
brukeren.
▸ Virkningene kan også være rastløshet og tretthet, kraftig kløe,
kombinert med kvalme og oppkast.
▸ Virkningen av en dose heroin varer oftest noen timer.
▸ Den vanligste inntaksmåten for heroin er injisering eller røyking. Stoffet
kan også sniffes.
▸ Bruk av heroin er lite utbredt i ungdomsmiljøene.

Benzodiazepiner
Er reseptbelagte legemidler

▸ Benzodiazepiner er legemidler som benyttes for sine beroligende,
angstdempende og muskelavslappende virkninger. Vanlige
benzodiazepiner er Valium, Sobril, Rivotril og Xanor.
▸ Når benzodiazepiner brukes som rusmidler, benyttes gjerne langt
høyere doser enn når de samme stoffene benyttes som legemidler.
I misbruksmiljøene finnes også importerte, illegalt fremstilte,
benzodiazepiner.
▸ Som rusmiddel brukes benzodiazepiner ofte sammen med andre
rusmidler enten for å dempe uro etter bruk av sentralstimulerende
stoffer, eller for å forsterke virkningen av alkohol og heroin. Samtidig bruk
av benzodiazepiner og alkohol kan føre til overstadig beruselse, tap av
hukommelse og kontroll, og dermed en stor risiko for farlig adferd.
▸ Når benzodiazepiner inntas sammen med andre dempende stoffer øker
risikoen for overdoser.
▸ Store doser benzodiazepiner kan gi motsatt virkning og brukeren kan bli
utagerende aggressiv og miste kontrollen.
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LSD – spiss fleinsopp, muskatnøtt og
andre hallusinogene stoffer
▸ Stoffene kan fremkalle endret virkelighetsoppfatning og
vrangforestillinger.
▸ Virkningene kan i løpet av kort tid svinge mellom velbehag og frykt, fra en
intens lykkefølelse til angst, panikk og sterke depresjoner.
▸ LSD omsettes i form av kapsler, tabletter eller dryppet på papir/
plastbiter.
▸ Fleinsopp vokser vilt i naturen i Norge, men det finnes også utenlandske
hallusinogene sopper og planter på markedet.
▸ Effekten av de hallusinogene stoffene i spiss fleinsopp og LSD inntrer
vanligvis etter 5–20 minutter. Virkningene er normalt kraftigst etter
30–90 minutter og kan vedvare opptil 8–12 timer etter inntaket (LSD har
lengre virkning enn spiss fleinsopp).

MDMA/ecstasy
Er et kjemisk fremstilt rusmiddel som virker både sentralstimulerende og hallusinogent

▸ MDMA/ecstasy finnes både i pulver-/krystallform og som tabletter.
Kallenavn: Emma, Molly, E, X og knips.
▸ Tablettene kan ha mange forskjellige farger og logoer.
▸ Virkningene kommer etter ca. 15–30 minutter og varer i 4–8 timer.
▸ Ved innsettende rus vil kroppstemperaturen og hjerterytmen øke.
Pupillene blir store. Noen opplever kvalme og brekninger.
▸ Man kan føle seg våken og opplagt, eller full av empati og interesse for
folk og verden rundt seg. Sanseinntrykk forsterkes, og mange opplever
følelser av eufori og velvære. Det kan også oppstå en periode med
forvirring, angst og akutte depresjoner.
▸ Når rusen går ut, vil mange kjenne seg fysisk utmattet. Lengre tids bruk
kan føre til depresjoner og psykiske lidelser for disponerte personer eller
den som bruker hyppig.
▸ Bruk av MDMA her i de senere år blitt mer utbredt i en del miljøer.
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GHB

NB!

Er et dempende stoff med virkninger som både likner alkohol og hallusinogene stoffer

▸ GHB forekommer oftest som en tyktflytende, fargeløs væske med søtlig,
kvalmende lukt og salt smak. GHB finnes også som pulver og i kapsler.
Kallenavn er kork.
▸ GHB doseres vanligvis i bruskorker og drikkes, men kan også injiseres.
▸ Virkningen inntrer gjerne i løpet av 15–30 minutter og kan fremkalle en
rus hvor brukeren føler seg oppstemt, gira og seksuelt opphisset.
▸ Inntak av GHB kan føre til svimmelhet, hodepine, oppkast,
muskelsvakhet, forvirring, kritikkløshet og trøtthet.
▸ Inntaket kan i alvorlige tilfeller føre til vrangforestillinger, kramper,
hemmet pust, bevisstløshet og i verste fall død.

Effekten av rusmidler
varierer fra person til
person. Fysisk og psykisk
tilstand har innvirkning på
effekten.

Det er svært
risikabelt å
blande GHB
med alkohol
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Rusproblemer i familien
Om lag 90.000 barn og unge i Norge lever til enhver tid med minst en
forelder med rusproblemer. Dette tilsvarer 2–3 elever i alle skoleklasser.
Slike erfaringer kan gi store og livsvarige omkostninger. Misbruk av alkohol er
tabu- og skambelagt, og slike utfordringer holdes ofte hemmelige og forblir
usynlige for omgivelsene.
Foreldres holdninger, rusvaner og evner til å sette fornuftige grenser har
stor betydning for ungdommens egen relasjon til rusmidler. I mange hjem
er det slik at foreldrene selv har problemer med rus. Dette kan skape
uforutsigbarhet som gjør det krevende å være ung i familien.
«Det eksisterer et rusproblem når bruken av rusmidler virker forstyrrende
inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien, og de
følelsesmessige båndene mellom mennesker belastes og forstyrres av en
annens bruk av rusmidler» i følge Frid Hansen.
Unge som lever i familier med rusutfordringer reagerer ulikt. Noen
viser problematferd eller utvikler egne rusproblemer, mens andre
overkompenserer med mestring. Det er avgjørende for unges tillit til andre
og deres selvforståelse at vi som fagpersoner anerkjenner og gyldiggjør slike
erfaringer. Vi må våge å se, ta på alvor og tematisere vår uro for ungdoms
situasjon.
Blå Kors Kompasset kan gi gratis rådgivning og samtaleterapi til unge i
alderen 14–35 år som har vokst opp i en familie med alkohol- eller andre
rusproblemer. Hvis du er bekymret for en av dine elever kan du også få
veiledning av dem.
www.blakors.no/kompasset
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Veiledere og støttemateriell
Nasjonal faglig retningslinje: Tidlig oppdagelse av utsatte barn og
unge
(2019, Helsedirektoratet)
Ansatte som kommer i kontakt med barn, unge og voksne i risiko, unnlater ofte å handle på
grunnlag av bekymringen. I denne retningslinjen settes det fokus på hva som kan gi grunn til
bekymring for et mulig rusrelatert problem, og hvordan man lettere kan gå fra bekymring til
handling.

Veileder: Taushetsplikten og samhandling i kommunalt arbeid for
barn – ungdom – familier
(2013, KS)
Veilederen gir kommunens ansatte innsikt i hvilket praktisk handlingsrom de har innenfor dagens
lovverk, og knyttet til taushetsplikten. Hvilke regelverk gjelder for de ulike tjenesteyterne,
hvordan kan man dele informasjon, og hvilke muligheter og begrensninger setter taushetsplikten
for et samarbeid?

Støttemateriell: Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – forslag
til læringsaktiviteter
(IS - 1978, 2012, Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet)
Materiellet er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset relevante
kompetansemål i de ulike læreplanene. Det pekes også på andre sentrale elementer i lokalt
rusforebyggende arbeid, som godt læringsmiljø, lokale forebyggingsplaner, foreldremøter på
skolen og samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere.

Rusforebyggende arbeid ▪ 35

Undersøkelser og datagrunnlag
▸ www.ungdata.no
▸ Oslohelsa
▸ www.fhi.no
▸ Elevundersøkelsen
▸ Heftet «Ungdomsvennlige velferdstjenester», 2019, Ungdomsvennlig.no
▸ Rapporten «Klokhet om rus», 2018, Forandringsfabrikken
▸ Kunnskapsgrunnlag for rusmelding «Rett hjelp til rett tid», 2017, Oslo
kommune, Velferdsetaten

Nyttige nettsteder
▸ www.korusoslo.no
▸ barnehjernevernet.korusoslo.no
▸ www.forebygging.no
▸ http://skole.forebygging.no
▸ www.rustelefonen.no
▸ www.antidoping.no
▸ www.salto.oslo.kommune.no
▸ www.uteseksjonen.no
▸ Uteteam rus- og avhengighetsbehandling ung
▸ Snakk om rus: rop.no/snakkomrus
▸ https://snakomhash.dk/
▸ LINK – Livsmestring I Norske Klasserom: linktillivet.no
▸ Kjentmann: https://www.korusoslo.no/tidlig-intervensjon/kjentmann/
▸ Utsett: www.rus-ost.no/folkehelse-og-ungdata/utsett
▸ Kompasset: https://www.blakors.no/kompasset/
▸ Ivareta: https://www.ivareta.no/
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Forord
Alle elever i Osloskolen skal
kjenne at skolen heier på
nettopp dem! Dette gjelder
også i det rusforebyggende
arbeidet, der rektor har
ansvar for at skolen har
planer og god systematikk i
arbeidet og er kjent for alle
medarbeidere.

Alle elever i Osloskolen skal møtes av medarbeidere
som målrettet jobber for at hver og en skal utvikle
positiv selvfølelse i fellesskapet og for at de skal
oppleve mestring på skolen og i livet.
Arbeidet med rusforebygging i skolen skal bidra til
at ungdom utvikler kunnskap om rus og rusmidler og
ferdigheter som hjelper dem til å ta gode livsvalg.
Temaer om rus hører hjemme i flere fag, i det
tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring og i
skolens samarbeid med foresatte. Skolen har samtidig
et viktig ansvar for at skolen skal være en rusfri og
trygg arena. Rett til beskyttelse mot narkotika og
narkotikasalg er en rettighet alle barn har gjennom
barnekonvensjonen.

Barn og unge som begynner med narkotiske stoffer
har rett til hjelp. Gjennom den daglige kontakten har
skolen en unik mulighet til å se, bry seg og følge opp
barn og unge. Skolens innsats kan være avgjørende for
unge som sliter med rusproblematikk, eller er utsatt for rusutfordringer i
hjemmet.
Byrådet i Oslo har et mål om at hele Oslo skal bli en traumeinformert by,
som en viktig del av den forebyggende barne- og ungdomssatsingen. Det
innebærer at alle medarbeidere i Oslo kommune skal ha den kompetansen
som trengs for å møte mennesker på en god måte, følge systematisk med på
risikofaktorer og handle ved bekymring i samarbeid med den unge selv, med
foresatte og med tjenestene i bydel og i spesialisthelsetjenestene. At skolen
og de tverrsektorielle tjenestene utgjør et samarbeidende lag sammen med
den unge er ofte nøkkelen til at den unge evner å ta imot nødvendig hjelp. Å
styrke dette samarbeidet er et prioritert innsatsområde i Osloskolen.

Oslo, september 2020

direktør Marte Gerhardsen
Osloskolen
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Innledning
Hensikten med
denne veilederen er
å gi skolene verktøy
og rammer for det
rusforebyggende
arbeidet.

En ramme for det rusforebyggende
arbeidet
Veilederen er revidert i sammenheng med Oslo
kommunes strategiske plan for rusfeltet. Et hovedmål
for kommunens strategiske plan er at færre utvikler
rusproblemer, samt at innbyggere med rusproblemer
skal få hjelp med utgangspunkt i sine behov. Hjelpen
skal forankres i varme relasjoner basert på tillit, med
verdier som respekt, mestring og likeverd.
Nasjonalt er det en pågående rusreform. Dreiningen i
ruspolitikken og holdningen til de som strever med rus
omhandler i hovedsak om at rusavhengige skal møtes
med helsehjelp fremfor straffereaksjoner.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Kompetansesenter rus Oslo
(KoRus). Samarbeidet er forankret i avtalen mellom Utdanningsetaten og
Velferdsetaten 2019–2021.

Skolens plan må tilpasses lokalt
Den enkelte skole skal ha en lokalt tilpasset plan for det rusforebyggende
arbeidet, som evalueres og justeres jevnlig. Skolen skal legge til rette for at
elever bidrar aktivt i utformingen, med sine erfaringer om hva som er nyttig
og trygg hjelp, både i det universelt forebyggende arbeidet og for de som
har behov for individuell oppfølging.
Skolen skal evaluere rutinene rundt rusoppfølging og sikre at disse er i tråd
med kommunale og nasjonale føringer. Skolens lokale rusforebyggende
planer skal i tillegg involvere foresatte, kommunale instanser,
helsetjenester, frivilligheten, kultur, idrett og forebyggende politi. Alle
medarbeidere ved skolen skal være godt kjent med skolens planer.
Det rusforebyggende arbeidet skal knyttes til relevante kompetansemål i
læreplanverket og til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, i
LK20.

Når medarbeidere ruser seg
Det rusforebyggende arbeidet på skoler har i hovedsak rettet seg mot
elever. De voksnes egne holdninger til rus og rusbruk har viktig betydning
i dette arbeidet. Holdninger til og oppfølging av medarbeideres rusbruk
(AKAN) skal inngå i skolens lokale planer.
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Bakgrunn

Ungdom og rus

Målet med rusforebyggende arbeid er å forebygge
uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til
ungdom og rusmiddelbruk. Ungdom er særlig
risikoutsatt for uønskede og skadelige hendelser når de er beruset. Tidlig
debut med rusmidler øker sannsynligheten for mer omfattende rusbruk
gjennom hele ungdomstida. I et folkehelseperspektiv er det et viktig mål at
ungdom utsetter sin debut med rusmidler så lenge som mulig.

Rusbruk blant ungdom er sammensatt. Ungdom forteller at rus kan handle
om vennskap og tilhørighet, men kan også handle om vonde følelser,
traumer og utenforskap. I mange
hjem er det slik at foreldrene selv
har problemer med rus. Dette kan
skape uforutsigbarhet som gjør
det krevende å være ung i familien.
«Mange av oss har prøvd rus og
Foreldres holdninger, rusvaner og
evner til å sette fornuftige grenser
noen av oss har strevd mye med
har stor betydning for ungdommens
det. Med rusen kan vi rømme fra
egen relasjon til rusmidler.

det som gjør vondt og flykte fra
smerter i tanke eller kropp.»

(Fra rapporten Klokhet om rus)

Uavhengig av årsaken, trenger
ungdommer som har utviklet eller
er i fare for å utvikle et rusproblem,
å bli lyttet til og bli møtt med varme
og kjærlighet.

Føringer for Osloskolen
▪ Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring.
▪ Alle elever skal gis den beste muligheten til å fullføre og bestå videregående opplæring.
▪ Barn og unges erfaringer og kunnskap er et viktig grunnlag for den videre
utvikling av Osloskolen.
▪ I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med
like muligheter.
▪ Elever i Osloskolen skal bli møtt av medarbeidere som har et kjærlig og
positivt elevsyn.
▪ Osloskolen skal ha et felles kunnskapsgrunnlag, som nedfelt i strategien for Barnehjernevernet, herunder utviklingsarbeidet Mitt Liv og
Barnekonvensjonen.

Barnekonvensjonen artikkel 33 – om narkotika
Alle barn og unge skal beskyttes mot narkotikasalg og bruk av narkotika. De
skal lære om hva narkotika er og hvorfor det er farlig og ulovlig. De har rett
til å få hjelp hvis de begynner med narkotiske stoffer.
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Traumeinformert by
Barnehjernevernet og Mitt Liv
Byrådets strategi for at Oslo skal være en
traumeinformert by innebærer at alle medarbeidere
i kommunen skal ha kompetanse til å møte
traumeutsatte mennesker på en god måte, i tråd med
verdier og kunnskapsgrunnlag nedfelt i Strategien
for Barnehjernevernet, herunder utviklingsarbeidet
Mitt Liv og rettighetene i barnekonvensjonen.
Barnehjernevernet er Oslo kommunes satsing
for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som
opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
Kunnskapsgrunnlaget i strategien omhandler
kjennskap til barnehjernens utvikling, og hvordan
belastninger og krenkelser kan traumatisere barne- og
ungdomshjernen og hindre god utvikling og et godt liv.
Verdigrunnlaget legger vekt på betydningen av at barn
og unge møtes med varme og et positivt barnesyn, og
at de unges eierskap til egen historie anerkjennes.

Hvordan jobbe traumeinformert i
skolen?
I skolen skal kunnskapsgrunnlaget i Barnehjernevernet/
Mitt Liv ses i sammenheng med LK20 og verdier og
prinsipper i Overordnet del for grunnopplæringen.
Det innebærer blant annet at skolen skal bygge sin

praksis på verdiene i opplæringslovens formålspragraf
og prege medarbeidernes møte med elevene og
hjemmene. Elevenes identitet og selvbilde blir til
i samspill med andre. En traumeinformert skole
jobber systematisk for trygge relasjoner, inkludering
og elevenes mulighet til mestring både faglig og
sosialt. Medarbeidere i skolen skal ha kunnskap
om barnehjernen og på hvilke måter elevenes
erfaringsbakgrunn har bidratt i deres utvikling.
Denne insikten skal ligge til grunn i tilnærmingen til
atferdsuttrykk som utfordrer.

Oslohjelpa
Lavterskeltilbudet Oslohjelpa skal bidra til at barn og
unge som opplever belastninger og krenkelser kan få
god hjelp. De unge og familiene deres skal oppleve at
skolen og hjelpesystemene samarbeider med dem og
med hverandre. Det er således et mål at de offentlige
tjenestene i Oslo skal bli enklere tilgjengelig og mindre
byråkratiske.
Bydelene etablerer sine lokale varianter av Oslohjelpa
i tilknytning til eksisterende strukturer, slik som
barnehagene, helsestasjonene, skolene og Ung Arena.

«Vi ber dere om å tørre å knytte
dere til oss selv om vi har det
urolig inni oss og at livet går opp
og ned. Vi trenger kjærlighet og
omsorg. Det er stor forskjell på de
som bryr seg på ekte og de som
bare er på jobb.»
(Fra rapporten Klokhet om rus)
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Kunnskapsgrunnlaget fra
ungdommene selv
Elevmedvirkning lokalt

Klokhet om rus

Alle skoler skal legge til rette for elevmedvirkning
og samskaping med elever. Kunnskap, erfaringer og
innspill fra elever både med og uten rusproblematikk,
skal tas i bruk som grunnlag for det lokale
rusforebyggende arbeidet.

Barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, og
om hva de opplever som god samhandling og nyttig
hjelp fra voksne. I rapporten Klokhet om rus har 58
unge som har strevd med rus delt sin kunnskap om
rus: Hvordan kan vi hjelpe unge før de havner i rus?
Hva er nyttig hjelp fra hjelpesystemer og skole?
Målet med rapporten er at Norge skal få nyttige
og samarbeidende systemer slik at ungdom med
rusproblematikk skal få kompetent oppfølging.

Elever i Osloskolen
Elever i Osloskolen fra ungdomsskoler og videregående
skoler mener at det rusforebyggende arbeidet bør
omhandle mange aspekter ved rus, som; fest og
vennskap, holdninger, mot, gruppepress og psykisk
helse. Elevene ber om at de voksne må ha et åpent
sinn, de må bry seg, lytte og vise omsorg. Videre
handler elevenes innspill om viktigheten av generelle
forebyggende tiltak for et godt skolemiljø, hvor tillit
og trygge relasjoner mellom elever og voksne er
nøkkelord.

Fra rapporten Klokhet om rus
«Vi ber dere om å tørre å knytte dere til oss selv om
vi har det urolig inni oss og at livet går opp og ned. Vi
trenger kjærlighet og omsorg. Det er stor forskjell på
de som bryr seg på ekte og de som bare er på jobb.
«Skap en relasjon først og fremst, det er det viktigste;
og etter det må man gå inn i tingene som gjør vondt;
som historie og opplevelser. Traumebasert hjelp over
tid får meg til å bygge relasjoner, se livet mitt i en
tidslinje og forstå litt mer hvorfor ting er blitt som de
er blitt (…).

Ung i Oslo
Ungdataundersøkelsen Ung i Oslo gjennomføres hvert
tredje år blant alle elever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring. Ung i Oslo gir et godt innblikk
i hvordan det er å være ung i Oslo i dag, og viser blant
annet forekomst av rusmidler i denne aldersgruppa.
Alkohol er det vanligste rusmiddelet. Undersøkelsen
viser at ungdom i Oslo på nokså kort tid har blitt mer
liberale til bruken av cannabis og at bruken har økt
markant. Samlet har 15 prosent av ungdommene i Oslo
brukt cannabis, ifølge Ung i Oslo 2018.
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Skolens samarbeidspartnere
Sammen lager vi et trygt Oslo (SaLTo)

▛

Uteseksjonen
Uteseksjonen i Oslo kommune tilbyr program for
hasjavvenning (HAP) til ungdom. Flere bydeler
tilbyr også HAP lokalt. Både Uteseksjonen og
SaLTo-koordinator har oversikt over om dette
inngår i bydelens tiltak. Uteseksjonen kan også
tilby en uforpliktende prat med erfaringskonsulent.

▛

Ung Arena
Ung Arena er et samtaletilbud for barn og unge
mellom 12 og 25 år. Hovedfokuset er psykisk helse
og rus, men de unge kan komme uansett grunn.
Tilbudet er på ungdommenes premisser, frivillig og
lett tilgjengelig.

▛

Barneverntjenesten/Barnevernvakten
Ved bekymring knyttet til unges eller eller
foreldres bruk av rusmidler skal bekymringen
meldes til barnevernet, som vurderer om det
skal gjøres undersøkelse. Som offentlig ansatt
er man pliktig til å melde bekymring skriftlig.
Barnevernet kan kontaktes anonymt for å få
veiledning, råd og drøfte en sak. Barnevernvakten
er barneverntjenestens akutte døgnåpne tjeneste.

Barn og unge skal oppleve hjelpesystemene nyttige,
trygge og samarbeidende.
Skolens tverretatlige nettverk skal samarbeide både
i det forebyggende arbeidet mot rusmidler og ved
oppfølging i konkrete saker. Skolehelsetjenesten er en
sentral samarbeidspart for skolen i det tverretatlige
nettverket.
Oslo kommune og Oslo politidistrikt er
hovedsamarbeidspartnere innenfor SaLTo-modellen.
Navnet står for Sammen lager vi et trygt Oslo.
Målsettingen for samarbeidet er å forebygge
kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Hver
skole har en egen politikontakt de skal samarbeide
med i det rusforebyggende arbeidet på og i tilknyting
til skolen. I akutte saker har skolen samarbeid med sitt
politidistrikt.

Samarbeid med tjenester i bydelene
Alle bydelene i Oslo jobber med lokale kriminalitetsog rusforebyggende tiltak. Hver bydel har en SaLTokoordinator som kjenner sin bydel godt, og kan hjelpe
skolene med å navigere i tiltak og støtteapparat på
bydelsnivå. Ved individuell oppfølging av en elev, skal
skolen samarbeide med det lokale støtteapparatet der
eleven har sin bostedsadresse. Mange skoler har elever
med bostedsadresser over hele Oslo, og må derfor
forholde seg til svært mange bydeler. Skolen kan
kontakte den gjeldende bydelens SaLTo-koordinator
for videre bistand og kontaktinformasjon til bydelens
ruskonsulenter og øvrige tjenester.

Samtykke/fullmakt
For å utveksle informasjon om en ungdom mellom
tjenestene, må det innhentes fullmakt gjennom samtykke.
Se eksempel neste side: Samtykkeskjema mellom
skole og hjelpeapparat vedrørende rusoppfølging

Noen sentrale
spesialisthelsetjenester
▛

Uteteam Ung
Uteteam ung er spesialisthelsetjenestens fleksible
behandling av unge mellom 16 og 26 år med rusog avhengighetsproblematikk. Er du bekymret
for en ungdom, kan de kontaktes for å lufte
problemstillingen (også anonymt). Uteteam Ung kan
treffe ungdom der de er til en uforpliktende samtale.

▛

BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)
BUP er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor
psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud
til barn og ungdom under 18 år, og deres familier.
For å få hjelp fra BUP må det sendes henvisning fra
fastlege, skolelege, lege på Helsestasjon for ungdom
eller barnevernsleder. Det kreves samtykke for
å henvise på vegne av et barn/ungdom (samt fra
foresatte for ungdom under 16 år).

Noen sentrale kommunale tjenester
▛ Helsestasjon for ungdom
Alle ungdommer i Oslo mellom 12 og 24 år kan
bruke helsestasjonene. Tjenestene er gratis.
▛ Ruskonsulent ung
Alle bydeler har egen ruskonsulent ung. De foretar
innsøking til behandling, og følger opp ungdommer
i og utenfor tiltak. Noen ruskonsulenter jobber
forebyggende og driver også opplysende
virksomhet om rus og bruk av rusmidler, i
samarbeid med skolen. Ruskonsulenten arbeider
også i team med andre konsulenter så som
innenfor psykisk helse, ungdom, booppfølging etc.

