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Informasjon fra politiet 

Politiet var der for å informere om “Ungdom og rusmidler, grensesetting og foreldresamarbeid”. 

Her er et referat av hva de snakket om:  

Ungdomstiden er en periode der mange gjør sine første erfaringer med ulike rusmidler. Bruk av 

rusmidler i ungdomsalderen skjer ofte i sosiale fellesskap, og for mange innebærer 

eksperimentering med og bruk av rusmidler en symbolsk markering av overgangen fra barn til 

ungdom. Samtidig vet vi at det å debutere tidlig både øker sannsynligheten for skader eller 

andre negative opplevelser i ungdomstiden, og for et problematisk forhold til rusmidler senere i 

livet 

Alkohol er det rusmiddelet med størst utbredelse blant ungdom. Selv om vi har sett en nedgang i 

ungdoms bruk av alkohol siden årtusenskiftet, er det fremdeles mange unge som drikker, og da 

særlig mot slutten av tenårene. Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor gamle ungdom er 

når de begynner å drikke alkohol. På slutten av ungdomsskolen har omtrent én av fire opplevd å 

ha vært beruset. Det store flertallet har dermed ikke vært beruset i løpet av ungdomsskolen og 

det er generelt små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter og jenter.  

 

Forskning viser: 

Barn som debuterer tidlig med alkohol, har økt tilbøyelighet til å prøve andre rusmidler. Det er 

kun et mindretall som har prøvd narkotiske stoffer. En stor andel av de som bruker cannabis 

første gang gjør det i alkoholpåvirket tilstand. Barn som drikker ofte og/eller mye, bruker i større 

grad cannabis. 



I beruset tilstand er man mer sårbar og lettere utsatt for overgrep, ubeskyttet samleie og 

uønskede seksuelle situasjoner.  Ved å la barna drikke bidrar en som foreldre til å redusere 

beskyttelsen som barn trenger. 

Blant 15-årige jenter som hadde drukket seg så beruset at de ikke kunne yte mostand, opplevde 

11% å bli seksuelt utnyttet. Å bli avbildet i uønskede eller sårbare situasjoner kan lett skje. Selv 

om det ikke er tillatt, blir bilder formidlet via sosiale medier. For mange vil en slik eksponering 

være svært krenkende og ubehagelig. Skolehverdagen kan og påvirkes av at barn sliter med å 

regulere bruk av sosiale medier og dataspill om natten 

 

Ungdata, Norge 2010 – 2017: 

Et stort flertall sier at de lytter mer til sine foreldre enn jevnaldrende når det gjelder sitt syn på 

rusmiddelbruk. 9 av 10 mener foreldre er viktige forbilder for dem – også når det gjelder bruk av 

alkohol. Jo eldre barna blir, jo mer naive og uvitende mener de foreldre er når det gjelder barns 

bruk av rusmidler. Et stort flertall mener at mange velger å overnatte hos andre fordi de er 

redde for å vise seg beruset for sine egne foreldre 

Til tross for at 18 år er laveste aldersgrense for kjøp, salg, skjenking og utlevering av alkohol i 

Norge, er det mange barn som sier at de har foreldrenes tillatelse til å drikke – eller at de ikke 

vet hva foreldrene mener.  For mange kan «vet ikke» fungere som et utydelig «ja». 

Mange foreldre tror at de avdramatiserer drikkingen og gjør det mindre spennende å prøve hvis 

de lar barna få alkohol hjemme. Likevel, selv med de beste intensjoner, kan utfallet bli helt 

omvendt. Utsettelse av alkoholdebut er en av de viktigste beskyttelsesfaktorene vi kjenner til. 

Forskning viser at barn som får alkohol av foreldrene sine, i større grad drikker oftere og mer 

enn de som har foreldre som mener at barn ikke skal drikke alkohol. 

Noen foreldre velger å sende med barnet alkohol når de skal på fest, og begrunner dette med at 

de da har kontroll på hva barnet drikker. Det viser seg imidlertid ofte at alkohol som barnet får 

med seg hjemme fra, blir et supplement til annen alkohol som er tilgjengelig. 



Undersøkelsen viser at dersom foreldre tillater at sitt barn drikker alkohol, er sannsynligheten 

betydelig større for at de drikker seg beruset.  Videre underbygger forskning at behovet for at 

foreldrene kommuniserer tydelig hvilket syn de har på ungdom og bruk av alkohol. 

Noen foreldre tenker at det er lite de kan gjøre når de har oppdaget at barnet har drukket seg 

beruset. En kan velge og tro ”Nå er det kameratflokken som styrer”.  

Men - det er ingen grunn til å resignere. Som foreldre påvirker vi barnas drikking og annen 

risikoatferd mer enn vi tror.  

Politiet ønsker informasjon om ting som rører seg blant ungdom, og andre ting som er viktig for 

de å vite. Mange antar at “politiet vet”, men noen ganger er de det siste som får vite ting. Det 

blir ikke opprettet sak fordi at man kommer til politiet med informasjon.  

 

Bidrag fra foreldremøtet 

- Det er viktig å se og møte ungdommene der de er. Sørge for at alle som omgås barna er trygge 

voksne. 

- Det er lov å ta kontakt med de foreldrene som ungdommene sier at man overnatter hos og 

sjekker at det stemmer 

- Viktig fra foreldrene sin side å være tilgjengelig for ungdommene om det skal være noe, for 

eksempel være edru selv slik at man har mulighet til å hente de om det er noe 

- Ta seg turer ut, se hvor ungdommene oppholder seg og ta ansvar om man ser noe om andres 

barn 



 

Informasjon fra lærerne 

Jon Olav fortalte om oppstarten av skoleåret. Vi avsluttet skoleåret med Kompani Hanstad siste 

skoleuke. Dette var en uke hvor elevene imponerte oss stort, og alle bidro og gjorde hverandre gode. 

Dette har vi merket at har fått elevene til å bli bedre kjent, og det vises i oppstarten av 9.klasse.  

Elevene har også hatt arbeidsuke. Der har vi vært rundt og besøkt de, og de fikk skryt av de voksne på 

arbeidsplassen de var.  

I tillegg så vil vi rose elevene for at de klager lite og kaster seg på skolearbeidet, selv om det til tider 

oppleves at det blir mye.  

Toril informerte om utdanningsvalg. Det er et nytt fag for elevene, hvor de skal jobbe med å lære om seg 

selv og sine styrker, hvilke valg de har på videregående og i yrkeslivet. Arbeidsuka var en del av dette. 

Det er ikke karakter i faget. Det har tidligere vært utprøving på videregående, men dette blir ikke noe av i 

år pga. Covid-19.  

Marit Nordberg-Schulz Hagen er ny på trinnet i år og har mat og helse og KRLE. Hun snakket om at 

elevene virker å trives på kjøkkenet, men at det er nytt for mange. Så desto mer de før prøvd/øvd 

hjemme jo bedre. I dette faget er det standpunktkarakter, som vil si at karakteren de får til sommeren vil 

bli stående på vitnemålet i utgangen av 10.klasse. Vurderingen er ikke bare på det praktiske på 

kjøkkenet, men også teori som de får mulighet til å vise i løpet av året.  

Eirik og Christoffer informerte om kroppsøving, og at det er noen nye kompetansemål. Blant annet skal 

elevene kunne vise forbedring og kunne gjøre andre gode. Det står også et kompetansemål om at man 

skal kunne planlegge egen aktivitet selv om man er skadet. Så det er ønskelig at foreldrene ikke sender 

melding om at elevene ikke kan delta i gym, for det er alltid noen måter man kan delta, enten som 

motivator, dommer, utstyrshjelp osv. Er man skadet i f.eks beinet, så kan man trene andre deler av 

kroppen. Det vil spille positivt inn. Man kan selvsagt informere om skader/sykdom, men helst oppfordre 

til at elevene blir med uansett.  

Dette halvåret vil vi drive med forskjellige ting. Blant annet så er fem elever akkurat nå på Utøya for å få 

opplæring om demokrati og medborgerskap. Dette skal vi arbeide med på skolen når de kommer hjem. 

Det blir også mer Kompani Hanstad fremover, hvor vi får øvd på samarbeid, gjøre hverandre gode og bli 

bedre kjent på trinnet.  

Vi har ny læreplan, som legger til rette for dybdelæring og mer tverrfaglig arbeid. Dette gjør at vi lærere 

må prøve ut nye måter å arbeide med elevene på, noe som skal føre til mer læring hos elevene. Elevene 

er også positive på andre måter å jobbe på. Så dette blir et spennende år fremover! Vi gleder oss til å 

være med på å se elevene lære og modnes i løpet av 9.klasse.  
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