Aktuelt: den nye rusreformen
Innblikk i pågående prosjekter
FAVN – en SFO som evner å favne alle barn
RUSFRI
OPPVEKST
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Vi fortsetter å vokse.

Flere deltakere og flere kurs og konferanser.

Krav til tverrfaglige grupper til dialog med brukeren.
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Vårt viktigste oppdrag er å selge alkohol med ansvar.

Utvikling gjennom lek og tilpassede aktiviteter.

www.rusfrioppvekst.no

Leder/

Det er DU som MEDLEM av Rusfri Oppvekst, og vi medlemmer som vart valde til styre
for organisasjonen, som saman har ansvar for det vi ynskjer laget vårt skal bidra med for
å gjere samfunnet vårt ennå betre. For ja, vi lever kvardagane våre i ein tryggleik og med
muligheter som dei fleste i denne verda knapt nok kan drøyme om, avdi det er så langt
unna det dei kjenner til i sin kvardag.
Men likevel, også i VÅRT samfunn finnes dei som fell utanom, og som ikkje opplever
kvardagen god. Alt for mange av desse er born og unge som slit med det tunge og vonde,
men ikkje sjølv veit korleis kvardagen og livet kan bli betre.
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Slik vi har tenkt ilag til nå, er vårt sjølpålagde oppdrag å gjere oss alle, og ikkje minst dei
som arbeider mellom og med born og unge, ennå betre på å finne og sjå desse mest sårbare
mellom oss, og gjere alt som går an for å hjelpe dei. Vi er glade for å kunne fortelje
om gode tilbakemeldingar frå dei vi har hatt kontakt med, det gir oss lyst til å halde fram.
Vi veks - og vi vert færre - Antal lokallag har auka til ti, men talet på medlemmer har gått
nedover. Det siste er heile tida vårt felles ansvar å gjere noko med.
Landsstyret vil rette ein takk til administrasjonen for deira innsats gjennom året.

Jan Arnstein Liknes,
Styreleder Rusfri Oppvekst
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Nytt:

fra landsstyret
Rusfri Oppvekst fortsetter å vokse gjennom sine prosjekter og tilskudd til
disse. Som medlemsorganisasjon trenger vi flere medlemmer, noe som vi
må fokusere på videre i tillegg til oppfølging av våre fantastiske frivillige.

I

løpet av 2019 har landsstyret hatt
fem styremøter. Fire ble holdt i
Bergen og ett ble lagt til Oslo. Det
ble behandlet 56 saker av landsstyret
i løpet av 2019. Gjennom året
har landsstyret jobbet aktivt med
strategikonferansen, deltatt på ulike
eksterne konferanser og stått på stand.
Med landsmøte kommende i 2020
har store deler av det siste halve året
gått med til planleggingen av dette.
Landsstyret ser frem til å møte flere
av dere på Hurtigruten 26. – 28. april
2020.
FLERE LOKALLAG
Det var med stor glede at landsstyret
godkjente to nye lokallag i 2019.
Rusfri Oppvekst Nordkapp ble stiftet
30.09.2019 og Rusfri Oppvekst
Trysil ble stiftet 12. desember 2019.
Landsstyret ser frem til å følge disse
engasjerte frivillige som skal jobbe for
bedre oppvekstvilkår for barn og unge i
sine nærmiljø.
VI TRENGER FLERE MEDLEMMER
Våre frivillige og medlemmer og
er viktige for oss. Uten dere kan
ikke vi fortsette som en frivillig
medlemsorganisasjon. Dessverre ser vi
at vi hvert år mister en del medlemmer.
I løpet av 2019 har Rusfri Oppvekst
klart å verve nesten like mange som
har meldt seg ut, men det er fremdeles
ikke nok. Som organisasjon er vi på
smertegrensen til antall medlemmer vi
burde ha. Det har derfor den siste tiden
på styremøtene vært diskutert hvordan
vi kan satse mer på medlemsverving
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og oppfølging av de frivillige. Her
vi også dere medlemmer om å ta
initiativ til å verve flere medlemmer
om dere har anledning til det. For å
styrke arbeidet til lokallagene våre har
administrasjonen gjennom 2019 bevisst
lagt flere av sine kurs/konferanser i
nærmiljøene til lokallagene til Rusfri
Oppvekst. Landsstyret ser på det
som positivt og håper det arbeidet
som administrasjonen nå gjør er noe
lokallagene kan overta på sikt i sine
nærmiljø.
FOREBYGGENDE FOKUS
Det siste året har vi prøvd
forebyggende prosjekter rettet direkte
mot barn og unge. Med JamLab ga
Rusfri Oppvekst et forebyggende
musikktilbud til ungdommer og
gjennom veiledning har daglig leder
bidratt til at unge på barneskolen har
fått musikkterapeutisk oppfølging.
Dette er aktiviteter vi i landsstyret
håper vi kan ha flere av i det
kommende året og ser frem til å jobbe
med dette.
Landsstyret må her og si at vi opplever
administrasjonen til Rusfri Oppvekst
som nytenkende og kreative i forhold til
planleggingen av nye prosjekter. Med
engasjerte og kreative ansatte får vi
prosjekter som tretter seg frem i tid og
er i tråd med det forebyggende fokuset
vi som organisasjon ønsker å ha.
Et godt år til alle våre medlemmer fra
landsstyret til Rusfri Oppvekst og takk
for at dere fortsetter å støtte arbeidet
vårt.

Jan Arnstein Liknes
Styreleder

Marit Fosså
Nestleder

Ole Arild Bovolden
Styremedlem

Erling Vevatne
Styremedlem

Møyfrid F. Birkeland

Arne Bygstad
Styremedlem

Varamedlem

FUNFACT

Kolbein Kolnes
Varamedlem

Visste du at Norsk
Læreravholdslag
ble opprettet i
1907, og er i dag
kjent som Rusfri
Oppvekst?
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fra administrasjonen
D

et har vært enda et travelt år for administrasjonen i
Rusfri Oppvekst. Mye av tiden før sommeren gikk
med til planleggingen av vinterkursene, høgskoleprosjektet,
avslutning av JamLab, strategikonferansen og andre kurs
og konferanser. Tiden etter sommeren begynte arbeidet
mot Landsmøte 2020 og vi gleder oss veldig til å samle
medlemmene våre på Hurtigruten 26. – 28. april 2020.
FLERE DELTAKERE PÅ KONFERANSENE VÅRE
Rusfri Oppvekst arrangerer mellom 11-15 kurs/konferanser
i året, og det er med stor glede vi ser at antall deltakere
på kursene/konferansene våre øker sammen med antall
kurs/konferanser vi arrangerer i løpet av året. I 2019
slo vi sammen strategikonferansen med foredrag av
Magne Raundalen og en ekstra fagdag for våre frivillige.
Kombinasjonen av disse tre dagene ga faglig påfyll, tid til
diskusjoner rundt videre utvikling av organisasjonen og
mulighet til å være sosial for de som deltok.
For å kunne tilby kurs/konferanser til ulike fagpersoner er
det viktig at vi som arrangerer holder oss oppdatert på det
som skjer på fagfeltet. For å kunne holde Rusfri Oppvekst
faglig oppdatert har både jeg og styremedlemmer deltatt
på en del konferanser i det langstrakte landet vårt gjennom
2019.
PROSJEKTER
Som prosjektleder for Forebygging gjennom økt kunnskap,
trygghet og bevissthet bruker jeg fremdeles en del tid på
den praktiske gjennomføringen av prosjektet i tillegg til å få
midler videre slik at vi kan fullføre dette prosjektet. I tillegg
til høgskoleprosjektet har mye av min tid gått med til å prøve
å få oppstart på FAVN- Fremtidens SFO. I dette arbeidet
ligger det tidvis mye møter og en god del oppfølging av
sendte henvendelser.

ut invitasjoner til alle kurs/konferanser Rusfri Oppvekst
arrangerer. Welat har tidligere jobbet som håndverker og
sier selv det det har vært en overgang for han å jobbe med
kontorarbeid.
Våren 2019 var Stina Mari Haveland klar for nye
utfordringer og valgte å si opp stillingen sin i Rusfri
Oppvekst.
MEDLEMMENE – VIKTIGE FOR OSS
Det at vi har vært en færre i administrasjonen har vi merket
godt gjennom det siste halve året. For 2020 står det flere
ansettelser på ønskelisten til administrasjonen. Dessverre
ser vi at det er avhengig av tilskudd til ulike prosjekter. En
ting vi ønsker å satse mer på i 2020 er fokus på økt antall
medlemmer og mer medlemspleie og kontakt med våre
frivillige.
VIDERE ARBEID
For 2020 planlegger vi fremdeles å arrangere kurs/
konferanser i hele Norge. Vi ønsker å fortsette med
høgskoleprosjektet og begynne på JamLab, i tillegg til å
arbeide for at FAVN- Fremtidens SFO kan få støtte og
oppstart fra 2021.
Flere av dere har gjerne lurt på hvorfor medlemsbladet
kommer nå i begynnelsen av 2020 i stedefor slutten av 2019.
Her har administrasjonen sammen med landsstyret tenkt at
vi ønsker å bruke medlemsbladet vårt mer aktivt gjennom
året. Da er det naturlig at det gis ut nå. Fremover vil dere
derfor motta medlemsbladet i begynnelsen av året.
Vi i administrasjonen ser frem til et nytt travelt år og håper
vi ser flere av dere på arrangementene våre.

ENDRINGER I ADMINISTRASJONEN
Sandra Melo Næss jobber fortsatt med regnskap, lønn,
medlemmer og annet kontorarbeid. Med økte antall kurs/
konferanser og deltakere blir det sendt ut en del fakturaer
fra Rusfri Oppvekst gjennom året. Her ser vi at vi burde gå
over til mer effektive løsninger enn de vi har pr. i dag. Men,
Sandra er positiv som alltid og står på med stor iver i det
arbeidet hun gjør.
Welat Amed Kurdistan begynte i Rusfri Oppvekst i januar
2019 og har jobbet med kurs/konferanser. Flere av dere har
gjerne mottatt en e-post fra han gjennom året. Han sender

ADMINISTRASJONEN:
(F. V.) SANDRA MELO NÆSS, TASIM KARIM, STINA M. HAVELAND OG WELAT AMED KURDISTAN
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Aktuelt:

Fra straff til hjelp
Den 19. desember 2019 ble Rusreformen lagt frem av utvalget som har jobbet
med dette siden 23. mars 2018. Utvalgets mandat var at reaksjonene på ulovlig
rusmiddelbruk skulle flyttes fra straff til behandling, blant annet for å fjerne
moralismen fra storsamfunnets møte med personer med rusmiddelproblemer.

FOTO: WWW.FREEPIK.COM

En av utvalgets medlemmer beskrev rusreformen slik;
I dag er loven laget slik at all bruk og besittelse av
narkotika er forbudt. Bruk og besittelse av narkotiske
midler har i dag en strafferamme på inntil 2 år, eller inntil
6 måneder ved mindre kvantum som i dag regnes som
til egen bruk. Normalt straffes bruk med bøter. Forslaget
fra rusreformutvalget er å fjerne strafferammen og
bøteleggingen hvis man blir tatt med besittelse av narkotisk
stoffer til eget forbruk. Det blir videre vist til utvalgets
anbefalte verdier av hva en kan besitte etter den nye
reformen uten å få straff eller bot. Det forsvares at utvalget
anbefaler så høye verdier på hvor mye en kan besitte i den
nye rusreformen. Det menes at det er viktig at en ikke setter
for lave terskelverdier.
I sin fremleggelse av den nye rusreformen viser utvalget
til empiriske undersøkelser. Det menes at forskning
viser at det ikke finnes noen sammenheng mellom
landets narkotikapolitikk og bruk av narkotiske midler
i befolkningen. Det menes at fjerning av straff ikke
nødvendigvis fører til økt bruk av narkotika.
Den nye rusreformen er en modell som ikke gir sanksjoner
hvis den som blir tatt ikke ønsker å ta imot hjelp. Det skal
6

være et tilbud om samtale i kommunene hvis man blir tatt
med narkotiske stoffer, men om en velger å ikke møte til
denne samtalen får det ingen konsekvens.
For eksempel: Hvis jeg blir tatt med 3 g amfetamin. Det er
ikke til salg, men til mitt eget bruk. Da kan politiet konfiskere
stoffet og registrere det i sitt system. Dette systemet er ikke
et kriminelt register, men et internt system for politiet lokalt.
Etter den nye rusreformen vil det ikke være lovlig for politiet
å ransake kropp, mobiltelefon/data eller hus/leilighet om
man blir tatt med narkotiske midler. Du blir invitert til et
møte med kommunen, gitt informasjon om tilbud som finnes.
Den som blir tatt får ikke bot om man ikke møter opp, eller
om vedkommende ikke vil ta imot hjelp.
Den en nye rusreformen stiller nye krav til kommunene på at
de må ha tverrfaglige grupper som kan ta imot de som skal
komme inn til samtaler.
Hva med de som er under 18 år? Hva skjer hvis en er under
18 år og blir tatt med narkotiske midler? Er du under 16
år vil foreldrene informeres og involveres i prosessen rundt
tilbudet om en samtale. Hvis du er over 16 år må du selv
samtykke til at foreldrene skal informeres om at du er tatt i
besittelse av narkotiske stoffer.
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En ansvarlig rusreform
Før jul la rusreformutvalget frem sitt forslag til hvordan vi kan avkriminalisere bruk
og besittelse av narkotika. Forslaget innebærer at ansvaret for oppfølging overføres
fra justis- til helsevesenet dersom du blir avdekket med en viss mengde narkotika
innenfor det som regnes til eget bruk.
Av Pernille Huseby

P

ersoner som er rusavhengige bør kunne ha brukerdosen
sin i fred. Men forslaget legger opp til rause doser.
Som brukerdoser regnes for eksempel 15 gram hasj, 5
gram heroin, kokain og amfetamin og en desiliter GHB
samtidig. Dette er ikke én brukerdose, slik det mange
steder er fremstilt. Samlet utgjør dette en betydelig mengde
brukerdoser.
Utvalget vil fjerne virkemidler som politiet har gode
erfaringer med, og erstatte dem med en rådgivningssamtale
i kommunen. Ungdom helt ned i 16-års alder kan selv
velge om de vil gå alene i kartleggingsmøtet. Foreldrene
skal normalt informeres, men dersom ungdommen ikke
møter opp til rådgivningssamtalen, foreslår utvalget ingen
andre reaksjoner enn at barnevernet skal kunne kobles på.
Som kjent står barnevernet allerede til knes i andre og mer
alvorlige saker. Når utvalget ikke foreslår nye ressurser inn,
blir dette altfor svakt, og kan føre til at vi mister muligheten
til å gripe inn tidlig overfor unge som er på vei i en uheldig
retning.

landene i Europa med lavest ungdomsbruk. Dette må vi sørge
for å beholde.
I resten av lovgivningen er samfunnet opptatt av forbudets
allmennpreventive effekt. Utvalget avviser imidlertid at
avkriminalisering påvirker bruk. Det er en forenkling, og
forskningen spriker. Noen steder har det ført til økt bruk,
mer bruk eller lavere debutalder for å bruke narkotika.
Andre steder ikke. Alle modellene har et bredt spekter av
sivilrettslige reaksjoner. Det er ingen erfaringer med en
modell lik den utvalget foreslår.
Vi ønsker en rusreform som på en klok og ansvarlig måte
tilbyr hjelp til de som sliter og som samtidig sørger for
å bevare ungdoms lave rusbruk. Vi må sørge for større
verdighet for de tunge brukerne, og sikre tiltak som
forhindrer at eksperimenterende ungdom utvikler alvorlig
avhengighet.

For at forbudet skal oppleves som reelt, må det være en
reaksjon for brudd. Hvis ikke kan avkriminalisering lett
oppfattes som at det er lovlig å bruke narkotika. Denne
reaksjonen må tilpasses og skreddersys hver enkelt.
Mennesker med rusavhengighet skal ikke få bøter. Dette er
det full enighet om både politisk og på blant aktørene på
rusfeltet, oss inkludert. Voksne uten behov for helsehjelp,
bør møtes med en reaksjon. En mulig løsning kan være et
inntektsbasert gebyr, slik vi har i trafikken.
Ungdom som har begynt å eksperimentere med rus bør ikke
få gebyr, men trenger tettere og mer forpliktende oppfølging
enn utvalget legger opp til, slik at de kan få hjelp til å få livet
på stell igjen. Dette gjelder også unge som ikke der og da
innser at de trenger hjelp.
Det finnes ikke én modell for avkriminalisering. De landene
som har avkriminalisert har gjort det på ulikt vis og med
ulikt utgangspunkt. En norsk avkriminalisering må være klok
og veloverveid, og tilpasses norske forhold. Norge er blant

Det finnes ikke én modell for
avkriminalisering.
– Pernille Huseby, generalsekretær
Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
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Reduserer
skadevirkningene av alkohol
Alkohol er et helseskadelig produkt. Oppdraget Vinmonopolet fikk av det norske folk
ved opprettelsen av selskapet i 1922, var å begrense de samfunnsmessige og individuelle
skadevirkningene av alkohol. Dette er Vinmonopolets formål den dag i dag og anses
derfor som det høyest prioriterte området for bedriften.
av Vinmonopolet

Illustrasjon: Bjørn Brochmann

Ikke kjøp alkohol til mindreårige!
Det er ikke verdt å være den kule storebroren, hvis den du
kjøper alkohol til blir utsatt for en ulykke.
Les mer på vennelanging.no

KAMPANJE MOT LANGING SOM SNAKKER TIL HJERTET, SLIK AT MAN TENKER SEG GODT OM HVA MAN ER MED Å
BIDRA TIL VED Å KJØPE ALKOHOL TIL MINDREÅRIGE OG HVILKE KONSEKVENSER DET KAN FÅ. FOTO: VINMONOPOLET
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V

inmonopolet har et særlig ansvar for
å innrette sin virksomhet i tråd med
alkoholpolitiske mål og i samsvar med
vinmonopolloven og alkoholloven. I vår strategi
er en viktig ambisjon å være en ansvarlig og
aktiv alkoholpolitisk samfunnsaktør. Utover
å oppfylle kravene i oppdragsbrevet fra
Helse og omsorgs departementet innebærer
dette blant annet at vi jobber med tydelige
holdningskampanjer rettet mot ungdom og
informasjon om god drikkekultur som vin til mat
og alkoholsvake produkter. Arbeidet vi gjør for
å redusere skadevirkningene av alkohol, bygger
opp under FNs bærkraftsmål 3, God helse.

ANSVARLIG SALG
Vårt viktigste oppdrag er å selge alkohol
med ansvar. Vinmonopolet er ikke drevet av
privatøkonomiske insentiver. Derfor oppfordrer
ikke våre ansatte til mersalg, og du finner ikke
kampanjer som «ta tre, betal for to» eller paller
med salgsprodukter ved kassen. Aldersgrense
for kjøp av alkoholholdige drikkevarer er
regulert av alkoholloven og er fastsatt til 18 år
for alkoholholdig drikk under 22 prosent og
20 år for alkoholholdig drikk over 22 prosent.
Vinmonopolet er svært opptatt av å hindre
salg av alkoholholdig drikk til mindreårige.
For å sikre dette ber vi blant annet alle
kunder under 25 år om å vise legitimasjon
uoppfordret. Dette gjelder både ved kjøp i en
av Vinmonopolets butikker og ved ut levering
av varer som er bestilt gjennom vår nettbutikk
eller vårt kundesenter. En annen viktig del av
samfunnsoppdraget er å forhindre tilfeller av
langing fra foreldre til barn eller fra ungdom
til mindreårige venner. Langing bidrar til å
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redusere effekten av aldersgrensene for kjøp
av alkohol. Vi avviser alle kjøp hvor det er
en reell mistanke om langing. Vi avviser
også alle forsøk på kjøp hvis kunden er
synlig beruset.
HOLDNINGSKAMPANJER
Hvert år blir 50 000 ungdommer i Norge
myndige og potensielle kunder hos
Vinmonopolet. For å oppfordre unge til
alltid å vise legitimasjon når de handler hos
oss, har vi hvert år siden 2004 gjennomført
større holdningskampanjer. Tradisjonelt
har vi hatt to typer kampanjer: antilanging
og alderskontroll (vis leg uoppfordret).
Kampanjene er også et hjelpemiddel for de
ansatte til å sikre ansvarlig salg.
REGISTRERT ANSVARLIG SALG
Vinmonopolets arbeid har bidratt til en
ALDERSKONTROLLKAMPANJE MED TVIST: SOM SKAPTE STOR OPPMERKSOMHET OG ØKT BEVISSTHET BLANT UNGE I
holdningsendring. Tidligere var det ikke så
ALDEREN 18 TIL 25 ÅR OM Å VISE LEGITIMASJON UOPPFORDRET. FOTO: VINMONOPOLET
vanlig å vise legitimasjon uoppfordret ved
kjøp av alkohol. Vinmonopolet måler antall
den gir er et viktig parameter i en intern konkurranse om
ganger legitimasjon blir vist uoppfordret,
å bli Årets butikk i Vinmonopolet. Hvert år gjennomfører
og hvor mange vi spør om legitimasjon. Totalt ble alder
ungdomsorganisasjonen Juvente kontroller der de undersøker
kontrollert i 3 821 879 kundemøter i 2019, som tilsvarer
om unge under 18 år kan kjøpe alkohol ved forskjellige
10,8 prosent av de totalt over 35,4 millioner kundemøtene i
utsalgssteder. Om Vinmonopolet skriver de i sin nyeste
Vinmonopolet i fjor. For å følge opp at vi ikke selger alkohol
rapport: «Vinmonopolet gjør det ikke overraskende aller
til mindreårige, gjennomfører vi «Mystery shopper» i våre
best, og Juvente har flere ganger omtalt deres rutiner for å
butikker. Personer i alderen 18 til 25 år rapporterer om de
hindre salg til mindreårige som «best practice». Likevel er
har blitt spurt om å vise legitimasjon. Resultatene viser at
heller ikke deres system helt vanntett, og tre av forsøkene på
de i 96 prosent av tilfellene ble spurt om legitimasjon. Målet
Vinmonopolet ga salg. Det tilsvarer 4 % av forsøkene.» 96
vårt er at minst 95 prosent av disse Mystery Shopperne,
prosent av mindreårige blir med andre ord nektet å kjøpe
som alle er kunder mellom 18 og 25 år skal bli spurt om
alkohol, sammenlignet med 74 prosent i dagligvarehandelen i
legitimasjon. Hver eneste butikk måles på dette 24 ganger
Juventes test i 2018.
per år. Denne målingen på ansvarlig salg og resultatene
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FAVN – en SFO som
evner å favne alle barn
Prosjektet Rusfri Oppvekst ønsker å sette i gang er rettet mot barn i SFO og har
som mål at de barna som får tilbudet skal oppleve sin psykiske helse bedre når de
begynner på mellomtrinn og ungdomsskole.

Vi ønsker at prosjektet skal bidra til å gjøre hverdagen
mindre stressende for barn og foreldre og gi dem mulighet til
å få bedre kvalitetstid sammen som familie.
DAGENS SFO-TILBUD
Det offentlige har per i dag ingen alternativer til dagens
kommunale tilbud. Vi ser at SFO jobber for å være en arena
hvor barn kan utvikle seg gjennom lek og aktiviteter, og det
vektlegges at alle barn skal trives.
Dessverre er det barn som ikke trives på SFO. Det må
påpekes at det ikke handler om skolen eller SFO- ansatte sin
velvilje til å tilrettelegge. Slik Rusfri Oppvekst ser og erfarer

MÅL FOR PROSJEKTET
1.

De barna og foreldrene som er en del av prosjektet skal
oppleve økt trivsel i hverdagen

2.

De barna som får tilbudet skal oppleve bedre
psykiske helse når de begynner på mellomtrinnet og
ungdomsskolen

3.

De barna som får tilbudet skal oppleve økt skoletrivsel
når de begynner på mellomtrinnet og ungdomsskolen

4.

Prosjektet skal kunne si noe om den eventuelle verdien
et tverrfaglig samarbeid har

5.

Prosjektet skal kunne si noe om den eventuelle verdien
relasjonsarbeid har i det forebyggende arbeidet

6.

Prosjektet skal kunne si noe om betydningen av at SFOpersonalet har en faglig og terapeutisk bakgrunn

7.
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De erfaringene som blir gjort gjennom dette prosjektet
skal implementeres i det nasjonale ordinære SFOtilbudet

det, er det ofte barnet som trenger andre rammer og kanskje
en annen atmosfære. Vi ser også at barnehager og småskoler i
tillegg til adferdsproblematikken nå har fått nye utfordringer
knyttet til den psykiske helsen til barn, og dette bekreftes
av fagpersoner som Rusfri Oppvekst bruker i sine kurs og
forelesninger.
MÅLGRUPPE
15-20 prosent av barn og unge har nedsatt funksjon
på grunn av psykiske vansker som angst, depresjon og
atferdsproblemer og omtrent åtte prosent av barn og unge
har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en
psykisk lidelse (Heiervang et al, 2007).
Barn og unge med psykiske vansker får problemer med å
gjennomføre skole og/eller delta i ordinære fritidsaktiviteter
(Folkehelseinstituttet).
Målgruppen for tiltakene er barn som har ekstra behov.
Det kan for eksempel være behov eleven har for psykososial
trening, en ny mestringsarena, utvikle erfaringer som kan
føre til positive fritidsinteresser, uttrykke seg gjennom andre
kanaler enn det verbale, samt bygge nye positive relasjoner
med jevnaldrende og voksne.
FREMTIDENS SFO?
Hva er annerledes med FAVN - Fremtidens SFO?
Sammenlignet med ordinær, kommunal SFO vil vi ha:
•
•
•
•
•

sterkt fokus på relasjons- kompetanse, forebygging og
psykisk helse
flere ansatte per barn
mindre grupper
tettere kontakt med foreldre
gratis tilbud

FAVN - Fremtidens SFO vil ha samme åpningstider som
ordinær SFO. Elevene vil bli kjørt mellom skolen og SFO
som vil ligge i nærmiljøet fra alle skolene. Også i dette
tilbudet vil barna få mat, leksehjelp og et utvidet organisert
aktivitetstilbud.

RUSFRI
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være færre barn pr. voksen enn dagens tilbud. Tilbudet skal
ha bedre psykisk helse for barn som hovedfokus, og de voksne
som skal jobbe her skal ha en god terapeutisk og pedagogisk
bakgrunn.
AKTIVITETER
Aktivitetene på FAVN - Fremtidens SFO vil legges opp
av terapeuter. Disse terapeutene vil være musikkterapeut,
leketerapeut, treningsterapeut og kunstteraput.
Personalgruppen vil også bestå av en egen foreldrekontakt
som vil ha tett kontakt med foreldregruppen.
FORSKNING
Forskningen til dette prosjektet vil bli ledet av
Psykologspesialist Dag Ø. Nordanger og professor Viggo
Kruger.Gjennom forskning er målet å belyse disse
spørsmålene:
• Kan FAVN - Fremtidens SFO bidra til å gi et tilrettelagt
tilbud for elever som kan ha behov for ekstra oppfølging,
dette med tanke på ressursene som finnes i voksne med
spesiell kompetanse.
• Er de ulike terapiformene med på å fremme
jevnalderfellesskapet og være et bidra i det forebyggende
arbeidet?
• Kan musikkterapi/leketerapi/kunstterapi/treningsterapi
bidra til å gjøre SFO til en arena hvor elevene kan få
nyttig erfaringer knyttet til mestring og deltakelse?
• Kan FAVN - Fremtidens SFO bidra til motivasjon som
kan overføres til skolehverdagen?
• Hvor viktig er tverrfaglig samarbeid i det forebyggende
arbeidet?
VEILEDERE
Magne Raundalen, Arne Klyve og Trond Haukedal er
veiledere i dette prosjektet. Tre høyt profilerte fagpersoner
som er enig med Rusfri Oppvekst at barn og unges psykisk
helse har hatt en negativ utvikling de siste årene. De har
gjennom sine karrierer gjort noen erfaringer som de ønsker
å ta med inn i dette prosjektet. Deres oppfatning er at et slikt
prosjekt vil være til fordel for mange barn, samtidig som det
vil gi noen fremtidige verktøy som en kan dra stor nytte av i
det kommunale SFO- tilbudet.

FAVN SKAL VÆRE ET STED HVOR VOKSNE SKAL LÆRE HVORDAN BARN HAR DET BEST. FOTO: ISTOCK
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Omprosjektet

Økt kunnskap og
handlingskompetanse til lærere
ØKH

I 2016 gikk et ønske i oppfyllelse og prosjektet Forebygging gjennom økt
kunnskap, trygghet og bevissthet kunne settes i gang. Gjennom prosjektet
ønsker vi å oppnå at flere barn og unge som vokser opp i vanskelige
situasjoner blir fanget opp av lærerne sine.

S

iden da har Rusfri Oppvekst hatt forelesninger
om temaer som vold, overgrep, rus, psykisk helse,
tilknytningsforstyrrelser, traumer, tverrfaglig samarbeid,
relasjonskompetanse mm. for lærerstudenter ved Høgskulen
på Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen. Prosjektet skal
avsluttes i 2022. Målet med den gitte kunnskapen er at
lærere skal bli mer handlingskompetente og kunne være
bedre i stand til å fange opp barn og unge som vokser opp i
vanskelige livssituasjoner.

For Rusfri Oppvekst har det hele tiden vært viktig å påpeke
at det gjennom dette prosjektet ikke er tenkt at lærere skal
bli behandlere. Der er det allerede yrkesgrupper som gjør en
fabelaktig jobb. Men lærere skal allerede under utdanningen
få et innblikk i utfordringene og mangfoldet de møter
gjennom sin arbeidshverdag. Samtidig ønsker vi å gi de noen
verktøy på hvordan de kan møte unge mennesker og hvem de
kan henvende seg til hvis de opplever at et barn ikke har det
bra.

VERKTØY TIL LÆRERNE
Lærere har en unik mulighet til å etablere relasjoner med
barn og unge. I mange tilfeller er denne relasjonen redningen
for de unge, i andre tilfeller kan denne kontakten skape et
trygt rom for de unge hvor de våger å stå frem med det som
er vondt for dem. I alle tilfeller er det viktig at lærerne vet
hva de kan og må gjøre for å kunne sende de unge videre for
hjelpe.

PROSJEKTET PÅ REVIDERT NASJONALBUDSJETT
Det ble gjennom 2019 gjennomført fem forelesninger.
Foreleserne for 2019 var Statens Barnehus, Heidi Wiitrup
Djup med tema Psykisk syke foreldre, Tom Irgan med
tema Relasjonskompetanse, Forandringfabrikken og Kari
Mogstad med tema Generasjon nett. Det er omtrent 450
studenter som har fått tilbud om disse forelesningene i
2019. Barnehagelærerne ble ferdig med sine studier våren
2019 og fikk da tilsendt kursbevis. Samtlige forelesninger
er tatt imot med stor interesse fra barnehage- og
grunnskolelærerstudentene og tilbakemeldingene som gis
er utelukkende positive når det gjelder arbeidet til Rusfri
Oppvekst.
En stor glede da dette prosjektet i 2019 kom på Revidert
nasjonalbudsjett med kr. 2 000 000. Prosjektet kom ikke
på Nasjonalbudsjett, men Rusfri Oppvekst håper at det får
tilskudd også på revidert i 2020 slik at det kan fullføres.

TRYGGE OG BEVISSTE LÆRERE EVNER Å SKAPE ET BEDRE LÆRINGSMILJØ. FOTO: ISTOCK
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Det er fremdeles et håp at forelesninger med disse temaene
skal være en fast del av lærerutdanningene og ikke noe som
er prosjektbasert og avhengig fra den ene lærerutdanningen
til den andre. Gjennom rapporten som Rusfri Oppvekst skal
skrive håper vi at behovet for denne kunnskapen kan belyses,
samtidig som en kan si noe om hvor viktig det er at denne
kunnskapen gis av høgskoler/universitet. Det skal også bli
spennende å se på tilbakemeldingen fra studentene på om de
har klart å bruke den gitte kunnskapen i sitt arbeid med barn
og unge.
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Høy deltakelse i klasserommet
Om handlingskompetansen til studentene øker gjennom denne ekstra
kunnskapsformidlingen, må det legges til rette for flere slike overgripende
undervisningsøkter i grunnutdanningen – Margareth Eilifsen, programansvarlig

Gjennom fire år har nå Rusfri Oppvekst gitt ekstra
kunnskapsformidling til barnehagelærerstudenter ved
Høgskolen på Vestlandet, i Bergen. Dette har vært et prosjekt
som har gått ut på å gi ekstra undervisning for kullet som
startet undervisningen i 2016. Vi har uteksaminert ca.
200 studenter med ekstra kompetanse innenfor temaet:
barn i risiko. Alle studentene som har deltatt på prosjektet
har fått et eget bevis på deltagelsen av denne ekstra
kunnskapsformidlingen.
Innholdet har vært av høy kvalitet med foredragsholdere
med høy kompetanse innenfor sine felt. Emner som barn
i risiko, barn utsatt for vold og overgrep, trygg tilknytning
og utestenging har vært noen av temaene. Denne ekstra
undervisningen har foregått ved at studentene har fått
fire ekstra undervisningsøkter hvert år, gjennom tre år for
heltidsutdanningen og fire år for deltidsutdanningen. I
grunnutdanningen har vi også fokus på disse emnene knytt
opp til forskriften for barnehagelærerutdanningen som sier
at studentene skal ha bred kunnskap om barns rettigheter
og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt,
helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
Studentene skal også ha kunnskap om barn i vanskelige
livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle
overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak
etter gjeldende lovverk. Studentene skal også etter fullført
utdanning ha ferdigheter til å kunne identifisere særskilte

STUDENTER VISER STOR INERESSE FOR EKSTRA UNDERVISNING GJENNOM
PROSJEKTET TIL RUSFRI OPPVEKST. FOTO: RUSFRI OPPVEKST

behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller
seksuelle overgrep.
På bakgrunn av faglige vurderinger skal studentene
kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og
tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste (Lovdata,
§2). Selv om temaene har vært undervist om i den ordinære
grunnutdanningen ser vi at dette er tema som studentene
prioriterer å bruke tid på for å tilegne seg kompetanse, og
deltagelsen på dette ekstra tilbudet har vært høy.
Nå er vi spent på om studenter som har deltatt på
dette prosjektet også opplever at de har tilegnet
seg økt handlingskompetanse med denne ekstra
kunnskapsformidlingen. Det vil være et videre arbeid for
HVL å undersøke om studenter som har deltatt på dette
prosjektet sammen med Rusfri Oppvekst kjenner seg
mer kompetent til å gripe fatt i utfordringene gjennom
å ha fått mer undervisning innenfor emnet. Om det
viser seg at handlingskompetansen øker gjennom styrket
kunnskapsformidling, vil vi måtte legge til rette for flere slike
overgripende undervisningsøkter i grunnutdanningen.
Som studieprogramansvarlig for barnehagelærerutdanningen
ved HVL, campus Bergen, er jeg takknemlig for å ha fått
denne muligheten gjennom Rusfri Oppvekt sitt arbeid, og
jeg håper vi kan fortsette samarbeidet gjennom å etterspørre
konsekvensene av tiltaket.
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Forelesningmed
ErlendWittrupDjup

Hva er
statens barnehus?

10
ØKH

Når det mistenkes at et barn utsettes for vold eller overgrep blir barnet tatt
hånd om av Statens Barnehus. Her står et tverrfaglig team klar for å gjøre sitt
beste for at barnets trygghet, rettssikkerhet og helse blir ivaretatt.

P

å barnehuset i Bergen er det 15 ansatte. En leder, 7
rådgivere, 5 teknikere og 2 psykologer samarbeider
med politi, leger, sykepleiere fra barneklinikken på
Haukeland Sykehus og tannleger fra tannhelsetjenesten
kompetansesenter Vest. De ansatte har mye kompetanse og
erfaring innen psykisk helse og barnevern som tilbyr støtte til
barn og foresatte/følgeperson før, underveis og i etterkant av
avhør.
RÅD OG VEILEDNING
Alle Statens Barnehus tilbyr råd og veiledning til
privatpersoner og offentlige instanser ved mistanke om
vold eller seksuelle overgrep. Det kan variere hvordan dette
tilbudet er utformet. Noen har egne konsultasjonsteam,
andre tilbyr fortrinnsvis råd og veiledning anonymt per
telefon. Wittrup Djup informerer studentene om at alle kan
ringe direkte til barnehuset for å drøfte saker ved mistanke
om lovbrudd.

ET FOLKEHELSEPROBLEM
Vold og seksuelle overgrep er så utbredt at det må anses
som et folkehelseproblem (WHO). Det får ringvirkninger
ut over de som rammes, det går i arv og det har
enorme samfunnsøkonomiske kostnader, informerer
psykologspesialist Erlend Wittrup Djup.
Vi vil ikke tro at de rundt oss gjør dette, men det viser seg
at mange gjør det likevel. Det er ikke monstre som begår
grusomme handlinger, det er helt vanlige folk. Erlend viser
til Dark Room-saken og kan informere om at det blant de
siktede er advokater, brannmenn og familiefolk. Det at alle
foreldre vil barna sine vel er et godt utgangspunkt, men ikke
alltid sant. Noen velger å få barn for å ha noen å misbruke,
til sin egen forlystelse. Det er vanskelig å forholde seg til at
voksne folk kan være slik.

UTADRETTET VIRKSOMHET
Statens Barnehus arbeider også for å formidle kunnskap
innen feltet, fremme samarbeid med andre instanser
og styrke barns rettssikkerhet. Deltakelse i ulike fora,
møtevirksomhet og undervisning, som for eksempel
forelesninger for de som skal jobbe eller jobber med barn og
unge, er en del av deres arbeidsoppgaver.

Wittrup Djup tar opp en sak som nylig fikk mye dekning i
media. En far skal ha utsatt sin datter for 160 overgrep. Hun
er så skadet at hun har vært innelåst på sykehus i Bergen i
snart fire år. Hun klarer ikke spise fordi hun bare minnes
farens overgrep, og hun rammes av anfall der hun skader
seg selv og forsøker å klore ut sine egne øyne. Faren ble nylig
dømt til ni år og seks måneders fengsel. Hun er ødelagt for
livet.

NETTOVERGREP
Statens Barnehus har også en egen gruppe som arbeider med
og har fokus på nettrelaterte overgrep. Det er opprettet en
gruppe på tvers av barnehusene for å opparbeide økt fokus
og kompetanse på denne typen overgrep. Wittrup viser til
en sak der en norsk mann i tyveårene utgav seg for å være en
tenåringsjente. Han fikk opptil 160 unge tenåringsgutter over
hele landet til å sende nakenbilder og filmer av seg selv der de
utfører seksuelle handlinger.

VI MÅ TRO AT DET SKJER
Når det er så vanskelig for oss å tro
at dette skjer er det ikke rart at
ofre tier eller utsetter å fortelle
om overgrep av frykt for ikke
å bli trodd. Tall fra USA og
Sverige viser at 27,8 % aldri
har fortalt noen om seksuelle
overgrep. Gjennomsnittlig

Psykolog Erlend Wittrup Djup er under spesialisering i klinisk voksenpsykologi. Han har
bred erfaring som klinisk psykolog i privat praksis, spesialisthelsetjenesten og kommunale
helsetjenester. Han har i flere år arbeidet med stress og utbrenthet gjennom «Raskere
Tilbake», og har siden arbeidet ved DPS døgnenheter, samt DPS poliklinikk.

14

RUSFRI
OPPVEKST

FOR AT BARN SKAL FORTELLE NOE VONDT MÅ DE FØLE SEG TRYGGE OG TRODD PÅ. FOTO: ISTOCK

latenstid fra første gang et offer blir utsatt for et overgrep
til de forteller om overgrepet er 17,2 år, fortelle Wittrup
Djup. Han viser studentene en lang liste med årsaker, men
så mange som 66% begrunner det med frykt for å ikke bli
trodd. I samme undersøkelse ble overgrepsofre spurt om
hvorfor det tok så lang tid før de fortalte om overgrepene.
Nesten like mange svarte at de følte det var deres skyld.

dette i skolen, i timene og med elevene. Barnehuset får
ofte henvendelser etter at temaet har vært oppe i serier på
NRK eller etter at SMISO (Senter Mot incest og seksuelle
overgrep) har vært på skolen med informasjon. Vi voksne
må skape en åpning. Vi må bruke ordene, selv om det er
ubehagelig. Barna skal kunne stole på oss voksne. Vi må vise
at vi er tillitten verdig, sier Wittrup Djup.

•

Hva skal til for at barn skal fortelle?
• anledning: Ta initiativ til samtale om man ser at noe
plager et barn. Ta deg tid, hør etter og vis at du tror på
det de sier. Det er viktig å si det høyt og tydelig. De må
føle seg trygg.
• hensikt: Barnet må se at det er en hensikt med å fortelle.
En forventning om at det er flere positive enn negative
konsekvenser ved å fortelle.
• tematisk forbindelse: Se et informasjonsprogram om
seksuelle overgrep sammen med en voksen de stoler på.

•
•

60, 3 % sier de ikke husket overgrepene før det ble
avdekket fra andre kilder eller etterforskning.
53,4 % sier at de manglet ord/begreper for å fortelle
47,7 sier at det tok lang tid før de forsto det som skjedde
var overgrep

Hvorfor er dette viktig?
Lang latenstid er forbundet med:
• flere symptomer på posttraumatisk stresslidelse
• alvorlig depresjon - selvmordsforsøk
• angst
• søvnløshet (mange utsatt for overgrep på natten)
• mellommenneskelige problemer (stole på at noen vil deg
godt. De trygge har vært slemme)
• seksuelle problemer
• fem ganger høyere risiko for PTSD og psykiske vansker i
voksen alder
DITT ANSVAR
Hva kan vi gjøre for å få ned latenstiden hos ofre og dermed
forebygge konsekvenser og lidelser som kommer etter flere
år med vold, overgrep og traumer? Lærere i barnehage og
skole står ofte i første linje. Dere står barna nærmest utenom
familien. Vær åpen for samtale og tenk over hvordan dere
skal takle det hvis barna sier noe. Ha en plan klar. Det er
veldig viktig, sier Wittrup Djup.
En skal ikke undervurdere viktigheten av å snakke om

VED BEKYMRING OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP
Ved bekymring om vold og seksuelle overgrep skal man ikke
informere foreldrene. Det kan gjøre det verre for barnet. Alle
skoler og barnehager skal ha prosedyrer på dette. Drøft saken
med leder og søk konsultasjon hos barneverntjenesten eller
Statens Barnehus. Ved høy bekymring kan det gjennomføres
en avdekkende samtale med barnet. Det er lett å tenke at en
leder kan ta denne samtalen, men det bør være en ansatt på
skolen som barnet har et godt forhold til.
I en slik samtale skal man:
• skape kontakt
• forklare hvorfor dere har samtalen
• viktig å si at til barnet at det IKKE har gjort noe galt
• stille åpne spørsmål
• IKKE stille ledende spørsmål
• viktig å vite HVA som ikke er ledende spørsmål
• ikke lov noe du ikke kan holde – vær ærlig
15
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Eksempler på spørsmål du kan stille:
• jeg vil gjerne høre mer om det du sa at... Gjenta det som
barnet selv har sagt.
• nå har jeg fått vite at du har fortalt ”Karen” at.... Nå vil
jeg at du skal fortelle meg alt du vet om det...
• fortell mer!
• hva, hvem, hvordan
• hold deg mest til «ja...», «aha...», «ok...», «jeg vil gjerne
høre mer...»
• den «frie fortelling» veier tyngst i en rettsal.
• lytt og tål pauser. Ikke bland deg inn i historien. Vil ha
barnets narrative historie.
• IKKE KOM MED FORSLAG: Antakelser og
hypoteser må legges til side selv om man har det.
Små barn vil gjerne ikke si noe som helst, men noen snakker.
Gjenta det barnet har sagt ordrett. Dette kan hjelpe barnet
på sporet igjen. Viktig å ikke avlede de for å få svar på
spørsmål som er viktige for oss. Våre spørsmål kan vente.
Barnet skal få fortelle. Når barnet er helt ferdig å fortelle kan
vi spørre: «hva, hvem og hvordan?»
Oppsummer samtalen når du er ferdig. Sjekk at du har
forstått riktig og avslutt.
«Nå er vi ferdig, men vi kan snakke mer sammen en annen
dag om du vil. Det var veldig bra at du fortalte meg dette. Jeg
må snakke med noen voksne. Jeg skal komme tilbake til deg
og si hva som skjer videre.»
Det er viktig å gi barnet informasjon om hva som skjer
videre. Gi de forutsigbarhet. Hva skjer nå.
Er dette en akutt situasjon der barnet skal hjem til foreldrene,
skal du naturligvis ikke fortelle barnet at du har tenkt å ringe
barnevernet.
OPPLYSNINGSPLIKT, MELDEPLIKT OG AVVERGEPLIKT
Hva om du møter en leder som ikke vil melde fra ved
mistanke om omsorgssvikt, vold eller overgrep? Meldeplikten
er individuell. Dere har plikt til å melde selv om leder ikke
vil. Dere kan bli stilt personlig ansvar for det dersom du ikke
melder. Du har også avvergeplikt. Du skal gjøre det du kan
for å forhindre at dette skjer med en person igjen.
HVA MØTER BARNA PÅ STATENS BARNEHUS?
Barnet sitter først på et venterom med en trygg voksenperson,
den som følger barnet. Her får barnet mye informasjon om hva
som skal skje og hvorfor de er der. Kommunikasjon med barna
er viktig, understreker Wittrup Djup. Barn som kommer hit er
i en krise. De kan ha blitt flyttet på, fått en ny omsorgssituasjon
over natten. Det er mye som skjer. Det oppleves som en stor
belastning. Derfor er det veldig viktig å hele tiden informere
de, forklare og sjekke hvordan det går med dem.
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FAKTA
Statens Barnehus er et tverrfaglig kompetansehus som er
underlagt politiet. Her utføres tilrettelagte avhør av barn
og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til
vold eller seksuelle overgrep. Også voksne med en psykisk
utviklingshemming blir sendt til Statens Barnehus for avhør.
Idéen er at barn i overnevnte situasjon skal få den hjelpen
de trenger på et sted i stedet for å bli sendt frem og tilbake
mellom instansene.
Det er opprettet 11 barnehus i Norge. De ligger i Bergen,
Hamar, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Oslo, Stavanger,
Ålesund, Bodø, Sandefjord og Moss.

Barna får vite at de skal snakke med politiet og hvorfor.
Barna skjønner at politiet fanger tyver, men de skjønner
gjerne ikke at de har vært utsatt for et lovbrudd. Et eksempel
på hva som kan sies er: «Du er her i dag fordi vi skal snakke
om mor og far, hva som er bra med de og hva som er dumt
med de...» En kroppslig undersøkelse bør gjøres når man
mistenker at barn eller ungdom kan ha vært utsatt for
vold eller seksuelle overgrep. Dette tilbys gjennom Statens
Barnehus og gjøres av erfarne leger, tannleger og sykepleiere
med spesialkompetanse og erfaring.
TILRETTELAGT AVHØR
Politiet utfører tilrettelagte avhør på Statens Barnehus.
Barna skal slippe å stille i en eventuell rettsak, derfor må alt
foregå på riktig måte. Det gjøres opptak av avhøret med lyd
og bilde som overføres til et annet rom der en avhørsleder,
advokater og andre fagpersoner hører på. På det meste
sitter 16 personer og ser på et avhør, deriblant etterforsker,
bistandsadvokat, siktedes forsvarer, juridisk setteverge,
psykolog og rådgiver fra barnehuset.
Vi takker psykologspesialist fra Statens Barnehus, Erlend
Wittrup Djup, for en viktig forelesningsuke på Høgskulen på
Vestlandet og NLA Høgskolen Bergen.
Relevante linker:
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/
innsiktsartikler/bekjemper-vold-og-seksuelle-overgrep-motbarn-og-ungdom/id2398050/
https://www.napha.no/content/13928/Vold-og-overgrep-inare-relasjoner
Teksten er en kombinasjon av notater fra forelesning og direkte sitat fra
Erlend Wittrup Djups presentasjon under forelesning.
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Forelesningmed
Heidi WittrupDjup

Psykisk syke foresatte
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Når omsorgspersonen ikke klarer å imøtekomme barnets behov, fører
dette til både skjevutvikling og utrygghet med uklare rammer for barnet.
Det blir nødvendig å skape rom for at barnet kan uttrykke seg og få svar på
spørsmålene sine, enten av omsorgspersonene, det offentlige eller andre
voksne i hverdagen deres

F

olkehelseinstituttets tall viser at 410 000 barn i Norge
(37,3 %) har en eller begge foreldre med en eller flere
psykiske lidelser. Studier viser at disse barna er i økt risiko
for å utvikle psykiske lidelser selv, og omkring en tredel
utvikler alvorlige og langvarige problemer. De vanligste
vansker er depresjoner, spiseforstyrrelser, atferdsvansker og
svake skolefaglige prestasjoner, mens de senere i livet har
høyere risiko for å få depresjon, angst, spiseforstyrrelser,
personlighetsforstyrrelser og til å utvikle rusmisbruk4.

OMSORGSPERSON MED PSYKISKE /ANDRE UTFORDRINGER
Manglende samarbeid mellom foresatte eller foresatte i
konflikt er vanskelig for barn og skaper utrygge rammer.
Videre blir barn påvirket når omsorgspersonen har psykiske
lidelser, lider avhengighet og har rusutfordringer. Ulike
situasjoner og lidelser har forskjellig måte å påvirke barn på,
felles for alle er at de skaper utrygghet rundt og for barnet.
Wittrup Djup forklarer og gir eksempler på hvordan lidelsene
kan påvirke barn og deres oppvekst:

Barn har ikke evnen til å forstå alt som skjer. De trenger støtte
fra kloke voksne når omsorgspersonen ikke er i stand til å gi
barnet den omsorgen det trenger. Ansvaret faller på andre
voksne som tilbringer mye tid med barnet. I Norge oppdrar
man barna sine i samarbeid med helsestasjon, barnehage,
skole og det offentlige.

1. Psykisk utviklingshemming hos omsorgsperson

BARN FORSTÅR IKKE ALLTID DET SOM SKJER, MEN DET PÅVIRKER DE FOR DET.

En psykisk utviklingshemming hos omsorgspersonen kan ha
negativ effekt på tilknytningen til ens barn, noe som kan bidra
til en skjevutvikling hos barnet. De fleste av oss ser følgene,
konsekvenser og hva som er i ferd med å skje – vi har god
kapasitet i de frontale delene av hjernen, den funksjonen som
er svekket ved psykisk utviklingshemming.

FOTO: ISTOCK
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FRISTED: BARN T RENGER VOKSNE SOM IMØTEKOMMER BARNETS BEHOV MED HANDLING OG SOM SKAPER ROM FOR AT DE KAN VÆRE BARN OG HA DET GØY. FOTO: ISTOCK

2. Angst hos omsorgsperson

Barn bruker foresatte som sitt kompass til å bekrefte om de er
trygge eller ikke. Hvis en foresatt har mye angst vil det smitte
og barnet opplever en verden med mange farer.
3. Depresjon hos omsorgsperson

En deprimert omsorgsperson blir motorisk tung, ligger mye
i ro og får et mimikkløst «blank face». En depresjon kan føre
til kortere lunte og mer sinne, samt lite respons når behovet er
størst hos barnet.
3. Rus og alkoholmisbruk

Barn av rusmisbrukere skjønner at hverdagen deres er
annerledes enn de fleste, noe som frembringer skamfølelse og
handlinger for å skjule livssituasjonen sin. I tillegg øker et hjem
med mange fester og rusmisbruk sannsynligheten for overgrep
på barn.
4. PTSD (Posttraumatisk stresslidelse)

En person med PTSD lider av mye angst, og det er vanskelig
for et barn å forstå hvorfor omsorgspersonen er redd og
hvordan de håndterer redselen sin. Ifølge Wittrup Djup er
mange traumatiserte omsorgspersoner gode til å ivareta
barnets behov. De anstrenger seg når barna er der, men faller
sammen når barnet har lagt seg.
Flyktninger som kommer til Norge opplever barn i
barnehagen når de er ett år gamle som et merkelig sosialt
eksperiment. Slik adskillelse kan være triggende for foresatte
og barn som har opplevd traumatiske ting i hjemlandet sitt.
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Omsorgspersoner som har vært utsatt for vold og overgrep kan
bli trigget av sitt eget barn og deres behov for nærhet.
5. Tvangslidelser – OCD
En omsorgsperson med tvangslidelser kan ha god
omsorgsevne, men kan få konsekvenser for barnet om det blir
trukket inn i ritualer, magisk tenkning og frykt.
Dette oppleves skremmende for et lite barn, og det kan føre
til at barnet blir kontrollerende. Det blir viktig med kontroll
over en kaotisk livssituasjon, og i stedet for å bruke tid på lek og
læring bruker barnet all sin energi på å få kontroll.
6. Personlighetsforstyrrelser
I følge Wittrup Djup finnes det narsissistiske, sinte og
truende mennesker som ikke ser barnet sitt fordi de er så
okkupert av seg selv. Det er vanskelig for et barn å forholde
seg til en foresatt med skiftende personlighet. De vet aldri
hva som kommer og lever med stadige og uforklarige
humørsvingninger.
7. Bipolar lidelse
En person med en bipolar lidelse er enten veldig oppstemt eller
veldig nedstemt. I den oppstemte fasen kan en foresatt få et
høyt pengeforbruk, misbruke rus og ha flere sexpartnere. En
manisk person kan være ukritisk til hva de deler på Facebook
og tagger gjerne barnet i ydmykende poster. Da er det viktig
at noen tar vare på barnet og kan forklare at omsorgspersonen
egentlig ikke vil være slik.
8. Vrangforestillinger og psykoser
Hva med en omsorgsperson som tenker at vi blir bestrålt fra
verdensrommet? Det er skremmende og farlig for barna om
foreldre går inn i en psykose.
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skjønne hva det handler om og være trygge på at deres kjære
blir tatt vare på. Vi skal løfte ansvaret vekk fra deres skuldre.
9. Psykisk syk omsorgsperson
Det er en myte at psykisk syke er farlige, de ønsker ikke å
skade noen men lider av svekket dømmekraft. Noen går inn i
en forestillingsverden hvor de blir mistenksomme. Det finnes
tilfeller hvor noen har drept eller forsøkt å drepe i psykose, ofte
for å redde flere andre.
10. Når omsorgspersonen tar selvmord
Når omsorgspersonen tar sitt eget liv, etterlater det mye
reparasjonsarbeid. Barn kan føle skyld og frykt for å miste flere
til selvmord. Det vil skje at elever mister foreldre i selvmord,
sier Wittrup Djup til lærerstudentene. Det blir viktig å ivareta
barnet om det skjer.
BARN TRENGER HJELP TIL REGULERING
Barn trenger voksne til å regulere dem i oppveksten, foresatte
som tolker og imøtekommer behov. Omsorgspersoner som
løfter opp, vugger og synger til barnet som gråter, altså
imøtekomme behovet med en handling. Gjennom de voksnes
respons lærer barnet å lokalisere og få kontakt.
Barn som ikke har lært å regulere seg blir veldig utagerende,
og får symptomer som er vanskelig å skille fra ADHD.
Hvis barnet lever i frykt eller er uregulert kan det gå ut over
skolefaglige prestasjoner. Det kan være vanskelig å skille
mellom lærevansker og barn som er dårlig regulert.
BARN SOM PÅRØRENDE
Innenfor helsevesenet er det nå lovpålagt at barn som
pårørende skal bli ivaretatt. Det skal være en barneansvarlig
når foresatt er til behandling. Det skal føres i journalen
om pasienten har barn. Barn skal få støtte, informasjon og
forståelse for hvorfor omsorgspersonen har det sånn, de skal

Skolen har en viktig rolle i sorgprosessen. Barn trenger å få
være barn og ha det gøy, skolen er et fristed når noen er syke
hjemme. Men bekymringer og sorg er fortsatt tilstede, og det
er viktig at hele barnet blir ivaretatt.
Under forelesningen deler Wittrup Djup om da hun som
trettenåring fikk vite at faren hennes hadde kreft og som
døde et år senere. Hun forteller om hvordan hun opplevde
det med smerter, frykt og hvordan hun måtte finne svarene
på egenhånd. Samtidig som hun opplevde at farens sykdom
var tabu og at hun selv ikke ville at andre skulle vite noe.
En morgen sa læreren til henne: «Jeg vet at du ikke har det
så lett for tiden fordi faren din har kreft». Wittrup Djup
fikk hjerteklapp, men det var godt og viktig høre det, å bli
bekreftet.
Vi vil helst ikke snakke om forferdelige vonde ting, men når
det er tilfelle så er det viktig å snakke om det, sier Heidi til
lærerstudentene. Hvis vi som naboer, venner og lærere vet at
omsorgspersonen til en gutt eller jente har det vanskelig, må
vi tørre å være utpå der å snakke med barnet. Det holder å si
at vi vet at dette har skjedd, at det er veldig dumt og trist - og
du må vite at du kan snakke med meg om ting om du trenger
det. Som lærer kan det være greit å snakke med eleven og
foresatte om hvordan dette skal håndteres, om andre elever
skal informeres. Det er viktig å ikke anta noe, men heller finne
ut av situasjonen slik at kan håndteres riktig.
Barnehage, skoler og fritidsarenaer har en unik posisjon og
rolle i barnets liv – vi må bruke mulighetene dette gir til å
støtte og ivareta barna. Det er ikke bare en læringsarena, men
et sted man skal bli godt ivaretatt og være trygg. Der er den

Heidi Wittrup Djup er daglig leder og klinisk psykolog ved Klinikk for krisepsykologi. Hun
er mekler for familie-kontorene (Bufetat) og tar oppdrag som barnefaglig sak-kyndig for
barneverntjenesten og rettsapparatet i tillegg til undervisnings- og veiledningsoppdrag for
ansatte innen helse- og sosialsektoren. Hun er oppnevnt som medlem i Norsk psykologforenings
Menneskerettighetsutvalg (MRU), som jobber for å sikre grunnleggende rettigheter for barn og
sårbare grupper som personer med psykiske lidelser og asylsøkere. Wittrup Djup er også med i et
forskningsprosjekt som tar for seg barn og naturkatastrofer gjennom forskningsnettverket Nordic
Centre of Excellence on Resilience and Societal Security (NORDRESS).
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BARN BRUKER SINE FORESATTE SOM KOMPASS FOR Å KARTLEGGE OMGIVELSENE SINE OG BEKREFTE EGNE FØLELSER. FOTO: ISTOCK

ene læreren som viser interesse og omsorg.
GI PLASS TIL SORGEN
Wittrup Djup oppfordrer de kommende lærerne til å ha en
plan for hvordan tilbakeføringen skal skje for eksempel etter et
dødsfall. Det er viktig at lærerne forbereder seg på hvordan de
skal snakke om dette.
Barn lever lenge som lykkelig uvitende om virkeligheten. Den
dagen de skjønner at voksne kan dø begynner de å bekymre
seg. Den uskyldige og gode tilværelsen blir snudd på hodet.
Det blir viktig at omsorgspersonene bidrar til å dempe angsten
og forsikre barnet om at de blir ivaretatt og passet på om noe
skjer.
I en situasjon der et søsken, eller omsorgsperson er syk og
døende er det viktig å involvere barna. Gi de muligheten til å
være i dette, selv om det er forferdelig å si at en omsorgsperson
skal dø. Det er bedre at barn reagerer enn å håpe på noe
urealistisk. Samtidig er det viktig å gi barn lov til å leke og ha
det gøy selv om foresatt eller søsken er syke.
Vanlige reaksjoner hos barn når foresatt er syk:
•

tanker: Hva kommer til å skje? Blir han eller hun frisk
igjen? Er det min skyld?
• følelser: sinne, bekymring, redsel, håp, omsorg,
alenefølelse, skam, sjalusi, tristhet.
• atferd: omsorgsfull, urolig, (endrer atferd), beskyttende,
stille, hjelpsom, passiv, trekker seg unna.
• de minste barna kan bli urolige, søke bekreftelser eller gi
opp å få kontakt med foreldrene.
HVORDAN HJELPE BARN SOM PÅRØRENDE
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Det er viktig å gi alderstilpasset informasjon om sykdommen
og prosessen videre, noe omsorgspersoner selv kan håndtere
eller gjennomføre i fellesskap med for eksempel egen
behandler eller den barneansvarlige. Noen barn kan føle
det enklere å snakke med andre trygge voksne, fordi de ikke
ønsker å belaste foresatte ytterligere eller spørre om noe som
gjør de triste. Andre barn kan ha behov for samtaler alene –
uten omsorgsperson til stede.
For skolebarn kan det være nyttig at skolen vet om
situasjonen til eleven, slik at eleven blir møtt med forståelse
og raushet.
En tillitsfull og åpen dialog mellom hjem og barnehage/skole
er viktig for at barnet skal bli godt ivaretatt i hverdagen.
Det er essensielt at støtten til barn og familier som er
rammet av sykdom ikke kun overlates til det profesjonelle
hjelpeapparatet, men at nærmiljøet og andre i omgivelsene
involverer seg og gir den støtten som trengs.
RUTINER OG FORUTSIGBARHET GIR TRYGGHET
Det er viktig for barn å få beholde så mye normalitet i
hverdagen som mulig, både når det gjelder fritidsaktiviteter
og tid sammen med venner og familie. Wittrup Djup påpeker
at det er veldig viktig med rutiner og rammer for barn (og
voksne), særlig i kriser. Ytre rammer bidrar til å dempe indre
uro.

Teksten er en kombinasjon av notater fra forelesning og direkte sitat fra
Heidi Wittrup Djups presentasjon under forelesning.
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Forelesning
medTomIrgan

Relasjoner som verktøy

12
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Aktivt bruk av relasjonen mellom lærer – elev som verktøy i
pedagogisk arbeid er kompetanse som krever mye trening og
bygges over tid. Grunnmuren for denne relasjonen er intensjon og
tillitt og må utøves med takt eller skjønn.
Våren 2019 holdt Tom Irgan forelesninger på HVL og NLA
om relasjonskompetanse i regi av prosjektet «Forebygging
gjennom økt kunnskap, trygghet og bevissthet». Dette var
tredje året for dette prosjektet, og studentene har tidligere
vært igjennom forelesninger med ulike temaer som har
sagt noe om hvordan lærere kan være viktige personer i det
forebyggende arbeidet.
Med utgangspunkt i kjennetegn hos barn og unge i risiko
spurte han studentene hva er en relasjon, og hva skiller
relasjoner i fra andre møter mellom menneskene. Å etablere
gode og vedvarende relasjoner kan være avgjørende for å
fremme læring hos barn og unge med psyko-sosiale vansker,
men å få dette til kan ofte være utfordrende. Flere av
studentene hadde egne erfaringer i fra praksis og kom med
gode refleksjoner om hva de opplevde som utfordringer med
å etablere relasjoner til elever.
Irgan tok teoretisk utgangspunkt i eksistensfilosofi og
symbolsk interaksjonisme for å definere innholdet i relasjoner
mellom mennesker, og viste videre til hvordan relasjoner kan
brukes profesjonelt for å fremme læring innen pedagogisk

arbeid. Han gikk konkret igjennom hva som kjennetegner
en god relasjon og hvordan man som pedagog kan jobbe
praktisk for å etablere gode pedagogiske relasjoner til
elevene.
Studentene både på HVL og HLA deltok aktiv i diskusjonen
om hva som kjennetegner en god relasjon, og ut ifra egne
erfaringer viste de til eksempler på at de oppleve å ha for liten
tid med elvene og at det kan være vanskelig å vite hvordan
man praktisk kan bruke relasjoner for å fremme læring.
Avslutningsvis viste Irgan til at en pedagogisk relasjon
må være bygge på intensjon og tillit og utøves med takt
eller skjønn. Pedagogisk takt og pedagogisk skjønn er
erfaringbasert kompetanse som lærere må utvikle over tid i et
fagmiljø. Å bli god på å bruke relasjoner i pedagogisk arbeid
krever derfor øvelse og felles refleksjon i et fagmiljø over tid.
Som en av studentene oppsummerende sa: «Det er lettere å
snakke om relasjoner her enn å gjøre noe med relasjoner i
klasserommet».

RELASJONER OG RELASJONSBYGGING KAN BLI GODE VERKTØY HVIS DU FORSTÅR INNHOLDET OG RAMMENE TIL RELASJONENE. FOTO: RUSFRI OPPVEKST
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Hege fra Forandringsfabrikken forklarer hvordan et samarbeid er
mer effektivt og ønskelig enn å tilby hjelp eller støtte.

L

a oss høre litt om dere! Studentene blir utfordret til å si
navnet sitt og en ting de liker å gjøre. Vi som sitter i salen
kjenner at vi blir litt stresset. Stresset mens man venter og
stresset av å vente på tur. Blir dere stresset, spør Hege som
leder forelesningen. Ja, vi blir litt stresset når vi blir stilt slike
spørsmål og får et fokus på oss. Og tenk..., det gjør vi med
barn i klasserom hver dag. Husk det trygge rommet, viktig
når vi skal åpne oss og dele. Vi som er her i dag kjenner ikke
hverandre, og da er ikke rommet trygt nok til at vi er kan
dele med hverandre uten at vi blir litt svett av situasjonen.

FAKTA
Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som innhenter
oppsummert kunnskap fra barn for å forandre skole og
hjelpesystemer.
Kunnskapssenteret løfter frem barn og unge som «proffer»,
fordi de er proffe på systemene de er i. Rundt 300 unge
er aktive i Forandringsfabrikken som BarnevernsProffer,
PsykiskhelseProffer eller SkoleProffer rundt i Norge.
Siden 2008 har Forandringsfabrikken systematisk innhentet
kunnskap fra barn og unge om hvordan de opplever møtene
med barnevern, justismyndigheter, psykisk helsevern og
skole, og hvilke råd barna vil gi for at systemene skal bli
bedre. Dette gjøres på samlinger og i samtaler, ved hjelp av
metoden ForandringsMetodikk. Metoden er egenutviklet og
bygger på Participatory Learning and Action (PLA), som er
en deltagende, og godt evaluert metodikk.
Forandringsfabrikkens arbeid kan deles inn i fire
hovedkategorier:
•
•
•
•

Kunnskapsinnhenting
Kunnskapsformidling
Fagutviklingsarbeid
Råd til politikere og myndigheter

Forandringsfabrikken er organisert som en ideell stiftelse,
og ble grunnlagt i 2004.
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Ha med hjertet i jobben

13
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Et trygt rom dere... det er viktig. Husk at dere som lærere
skal skape et trygt rom når dere skal ut i jobben. Trygghet er
viktig for barn. Det er i det utrygge rommet en blir lei seg,
mobbet og at ting skjer. Barn trenger å vite at det er trygt for
dem. Er det trygt her i dette rommet, er det trygt å snakke
med denne personen, er det trygt for meg? Hvordan kan dere
skape trygghet og hvor viktig er det for at barn skal lære?
PROFFER MED EGNE ERFARINGER
Fem unge mennesker står dere fremme og presenterer
seg. Vi spoler litt tilbake i tid og spør de unge hvem de
var da de begynte på skolen. Vi får høre om ADHD,
urolighet, sinneutbrudd og voksne som ikke klarer å romme
barnets utfordringer eller å forstå barnets behov. Slike
utfordringer førte til problemer med utenforskap, dropout og rusproblemer. Det er ikke bare sinneutbrudd og
adferdsutfordringer som det fortelles om. Det er òg de som
var ensomme, ble mobbet og brukte mat til å håndtere sine
følelser.
Disse fem som har kommet her i dag vil veldig gjerne dele
av sine erfaringer. De vil hjelpe. De vil at disse kommende
lærerne skal forstå hvor viktige de vil være i barns liv. Spesielt
de barna som allerede har det vanskelig hjemme og på
skolen.
En av ungdommene sier at han var lærerens verste mareritt
og at det begynte allerede i 1. klasse. Den unge ler mens han
sier det. Jeg ser du ler, sier Hege som leder samtalen, men det
er litt vondt å høre det du sier. Ungdommen bekrefter at det
var vondt og forteller videre om hvordan han ble stemplet
som problembarnet og at han ofte ble sendt ut av klassen.
Det var aldri rom for at han fikk være en del av fellesskapet.
Hva gjør vi når vi sender et barn ut av klasserommet?
Noen barn er urolige, hva må til for at de skal finne roen
og være mottagelige for læring? Hva gjør det med et barn
når det blir stemplet som noe? Hege venter ikke på svar fra
noen, men svarer med et spørsmål selv. Jo, man vil vel leve
opp til denne rollen? Det er ikke tvil for oss som hører på
disse ungdommene at lærere har en viktig rolle i barns sin
skolehverdag.
Den ene ungdommen forteller at hun var veldig stille. Det
var aldri rom for at hun fikk snakket hjemme eller på skolen.
Det var aldri trygt å si at hun ikke hadde det bra. Vi må
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huske å skille mellom de som er stille, og de som har det slik
at de blir stille.
Det blir snakket om hva mobbing egentlig er, og hva gir man
som råd til lærene? Prøv å se hver elev. Smil til dem. Det er
så lite som skal til for en som ikke har det bra.
En annen sier at hun hadde mye vondt i magen, men for alle
de rundt henne var hun blid, fornøyd, skoleflink og utadvent.
Nei, det er ikke enkelt å se at ting er vanskelig da. En kan bli
utestengt og mobbet når man er skoleflink også. Denne unge
sier at de andre barna var slemme da hun ble sett på som
lærerens favoritt. Det endte opp med at hun gikk fra å være
en av de beste i klassen til å slutte å gå på skolen.
Det som går igjen er at det var vanskelig å bruke ord, for det
hadde man ikke. Manglende ord ga en kropp som reagerte
negativt.
HVA ER FORANDRINGSFABRIKKEN?
Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter. De snakker med
barn i systemet for å finne ut hva det er som hjelper. De har
et ønske om å hjelpe systemene til å bli bedre.
Hvordan lærer barn godt? De må trives er svaret til Proffene
fra Forandringsfabrikken. Hvis vi voksne skiller oss eller
går gjennom en krise i livet, sier de rundt oss: sykemeld
deg, du trenger litt tid. Men, hva med barn da? De kan ikke
sykemelde seg. Barn blir sendt til skolen hver dag selv om det
ikke har det bra der. Og der er det dere voksne som skal møte
de, sier Hege.
Forandringsfabrikken har snakket med mange tusen barn
og unge. Bak disse fem unge menneskene står det 6000
erfaringer!
I Forandringsfabrikken liker de ikke å bruke adferd. En
ønsker heller å bruke uttrykket smerteuttrykk. Smerteuttrykk
kan være at en gråter, skriker, slår, spiser mye, spiser for lite,
bruker stygge ord.
STRAFF
Hvordan blir adferd møtt? Med straff! Ikke få gå ut i
friminuttet, kastet ut av skolen, samtaler med rektor. Hvorfor
funker det ikke med straff? spør Hege. Det tar vekk språket
vårt, sier en av de unge. Og en blir bare sintere, når en ikke
forstår oss. Hvorfor fortsetter vi da, hvis det ikke funker,
spør Hege. De voksne tenker jo at det funker, sier den unge.

BARN BLIR OFTE AVVISENDE NÅR DE FØLER SEG AVVIST. FOTO: ISTOCK
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I FORANDRINGSFABRIKKEN BRUKER DE IKKE BEGREPET ADFERD, MEN HELLER SMERTEUTTRYKK. FOTO: ISTOCK

De tror straff hjelper, for straff er jo ubehagelig. Man får
stempler på seg, en inntar en rolle. Roller kan være: den
flinke, den stille, klovnen, mobberen, offer, ADHD-ungen,
den urolige.
Når vi skal skape et trygt rom er det viktig at alle deler. Om
dere har besøk av vaktmester en dag, da må dere og sørge for
at han er en del av den tryggheten i rommet.
Når barn forteller noe, er det viktig at en bevarer tillitten til
barnet. Hvis en elev forteller dere noe, har den valgt dere. De
voksne som får høre at et barn blir slått hjemme, haster ofte
med ting. Barna har ofte levd med dette i årevis, en uke til
er ikke det som er avgjørende. Hvis barnet trenger tid, er det
viktig at det blir møtt av dere voksne. Forandringsfabrikken
mener at det er barnet som er lærernes nærmeste
samarbeidspartner. Det er mange historier om barn som
mister tillitten.
Belønning – straff er det Forandringsfabrikken vil ha bort.
Jobb heller klokt. Det er vondt å være den som aldri får
belønning fordi en ikke klarer.
GODE RÅD
Vær åpen, del av deg selv og vær ærlig mot barnet om at du
må si dette videre. Det gjør deg til en person og ikke bare til
lærer. Hvis læreren deler, så kan det gi en åpning til barnet.
Det er forskjell på samarbeid og hjelp. Barna ønsker oftere
samarbeid. Det er ikke de voksne som skal bestemme
hvilken hjelp barnet trenger. Barnet har ofte tanker på hva
det trenger og sammen med en voksen kan en ofte finne en
løsning som fungerer. Ydmykhet er viktig i arbeid med barn.
Det betyr at en kan by på seg selv. Si unnskyld hvis du har
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gjort noe feil. Lytt til barnet. Kjærlighet viser at du genuint er
interessert i barnet. Det handler like mye om forventninger
til barnet, som forståelse. Jeg forstår at du ikke vil komme på
skolen, men jeg forventer at du kommer for det. Jeg vil ha deg
her.
Læring er enklere når ting er gøy. Kjærlighet er viktig i
relasjonsarbeid. Tillitt er viktig. Studentene blir utfordret i
å si et ord om hvem de var som barn på skolen. Mange som
kjenner seg igjen i de fem proffene og mange som blir rørt i
det de kjenner. Samarbeid og muligheter er det som er vår
anbefaling til Norge! Husk: hva handler det egentlig om? De
reagerer fordi det er en grunn.
Ett råd: selv om barna gjør noe slemt, betyr ikke det at
barnet er slemt. Ha med hjertet i jobben og tanken på at barn
er mennesker de òg. Et smil betyr mye. Smil når du går forbi
noen. Dere er bra nok hvis et barn velger dere. Ikke send
det videre til noen andre. Ta deg tid. Ha et bra forhold med
klassen. Mobbing skal stoppes med varme. De som mobber
eller blir mobbet må ikke få høre at dette er greit. Dere skal
samarbeide med barn, og da er det viktig at barna blir hørt,
sett og forstått.
Forelesningen begynner å nærme seg slutten og Hege spør
studentene hva de tar med seg fra de tre timene de har hatt
med Forandringsfabrikken. Studentene svarer ivrig: bli
kjent med elevene, inkludere eleven i samarbeid, ta elevens
side, legge av nok tid til alt, fokus vekk fra læring og ha
menneskelig fokus, erfaringene til Proffene. Studentene
får anerkjennende blikk fra de fem ungdommene og Hege
takker for dem og ønsker studentene lykke til med det viktige
arbeidet sitt.
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Nå kan vi ivareta våre elever
Lærerstudentene Vilde Kronhaug Martinussen og Kristin Fluge forteller hvordan
forelesningene i ØKH-prosjektet skiller seg ut fra øvrige forelesninger. Nå føler de
seg rustet til å møte sine fremtidige elever med deres gleder, sorger, temperement,
nysgjerrighet og utfordringer.

G

jennom fire år av grunnskolelærerutdanningen har
vi lyttet til flere hundre forelesninger, men dessverre
opplever vi at ikke alle har hatt relevans for lærerhverdagen
vi går i møte.
Dette er ikke tilfellet for forelesningene i regi av Rusfri
Oppvekst. På disse forelesningene har vi fått et reelt bilde av
muligheter og utfordringer vi vil møte læreryrket, malt av
eksperter på ulike områder. Engasjerte forelesere og elever
i dagens skole har frimodig delt sine tanker, kunnskaper og
erfaringer om viktige temaer, og har dermed gitt oss nyttige
redskap for å best mulig ivareta våre fremtidige elever.
SÅ MYE VI HAR LÆRT
Nå vet vi hvordan vi skal møte eleven som har opplevd
seksuelle overgrep, hva vi bør si til eleven som forteller om
vold i hjemmet, og hvordan vi kan hjelpe eleven som sørger.
Vi har også lært om ulike ledetråder elever gir lærere for at
de skal bli sett i vanskelige situasjoner, og hvordan vi videre
handler ut fra ledetrådene.
I tillegg har vi fått nyttig kunnskap om skolens hjelpeapparat,
elevene og lærernes rettigheter og hvilke plikter vi har i
møte med elevene. Det vi ramser opp her er bare en brøkdel
av kunnskapen vi har fått fra forelesningene vi har hatt,
så du kan jo tenke deg hvor mye kunnskap vi nå sitter på.
Kunnskap vi ikke hadde fått, hadde det ikke vært for Rusfri
Oppvekst. Vi ville ikke vært disse forelesningene foruten.
TAKK FOR VERDIFULL INNSIKT OG KUNNSKAP.
FRA VENSTRE: VILDE KRONHAUG MARTINUSSEN OG KRISTIN FLUGE

BEDRE UTRUSTET TIL Å SE OG MØTE ELEVEN
Det er ingen tvil om at denne kursrekken burde være
obligatorisk for alle lærerstudenter. Det har gitt oss viktig
kunnskap som ikke har blitt tilstrekkelig dekket av fagene
i lærerutdanningen. Selvfølgelig er det betydningsfullt å
ha gode matematiske ferdigheter, vite hvilket pedagogisk
grunnsyn egen undervisning bygger på og hvordan man
vurderer en elevtekst. Men det hjelper deg ikke når elever
gråter i timen, utfordrer undervisningen med tull og tøys
eller sitter igjen i klasserommet med vondt i magen. Det er
her forelesningene til Rusfri Oppvekst er verdifulle!

De utruster oss til å møte elevene med deres gleder, sorger,
temperament, nysgjerrighet og utfordringer. De har med
andre ord vært svært givende. Faktisk så givende at en
studiekamerat som ikke engang bor i Bergen, spurte oss om
hun var så heldig at hun fikk med seg en Rusfri Oppvekstforelesning mens hun var hjemme på ferie.
Med dette vil vi takke for at vi har fått muligheten til å gå på
kurssrekken til Rusfri Oppvekst. Vi synes synd på studenter
og fremtidige kollegaer som ikke har fått denne muligheten.
Men det er kanskje mest synd på elevene de skal møte?
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Forelesning
medKari L. Mogstad

Generasjon nett
Dagens lærere må vite hvordan nettet påvirker barn, både når
det gjelder selvbilde, søvn og kosthold. Å kun fokusere på unges
skjermtid er å ikke se helheten.

J

eg snakker mye med unge mennesker, sier Kari og da
liker jeg å begynne dagen med å spørre: Hvordan har du
det i dag? Det er viktig å huske at vi er forskjellige. Noen er
våken og opplagt på morgenen, andre er helt borte og trøtte
og så har vi de som ikke har det bra fordi de ikke føler seg fin
nok. En kvise, dårlig hår-dag eller feil klær er småting som
kan påvirke unge til å ikke ville gå på skolen eller være med
venner.
DAGENS UNGE
De unge i dag er kjent som generasjon presentasjon/
generasjon perfekt/generasjonskikkelig/glasurgenerasjonen/
curlingbarna/pornogenerasjonen. Utseendepress og seksuell
press er noe unge mennesker opplever mye av i dag. Det
er ikke greit for dagens unge å være «normale» og leve et
hverdagsliv. De opplever ikke at å leve et godt liv er bra
nok. Det er altfor mange inntrykk fra sosiale medier som
glorifiserer et liv som blogger, youtuber eller kjendis, etc.
Dagens nettbrukere er prøvekaniner på nett både unge,
voksne og ikke minst de som skal bli lærere.
HVA STRESSER DE UNGE?
Stress er av Verdens helseorganisasjon (WHO) definert som
en av de tre største helseproblemene i verden. Så mange som
en av tre er kronisk stresset. Men hva stresser de med da?
Skole er nr. 1 på den stresslisten, kropp kommer som nr. 2.
Videre kommer venner, trening og sosiale medier på listen
over det som stresser unge mennesker i dag.
Kari L. Mogstad er fastlege
og fembarnsmor, med stort
engasjement innen temaer
som angår barn, ungdom,
svangerskaps- og barselmedisin.
Hun har sittet i Nasjonalt Fagråd
for svangerskapsomsorgen
og arrangert flere kurs i
svangerskapsmedisin for leger.
I tillegg jobber hun som lektor
ved NTNU, der hun underviser
nybakte legestudenter.
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Dagens og fremtidens lærere har en viktig rolle i å skape trygge
rom for de unge, slik at de trives og får nye venner på skolen.
Tweens står for «in between», de er mellom det å være barn og
ungdom, ofte brukt for barn mellom 8 – 12 år. Det betyr at de
er i ferd med å bevege seg fra lekens til tenåringens verden med
alle de følelser, dilemmaer og problemstillinger det innebærer.
Det er et enormt fokus på at barn ikke får være barn lenge nok
i dag.
DØGNÅPNE MENNESKER
Vi er alltid tilgjengelig på telefon og sosiale medier, og spesielt
er de unge veldig opptatt av alt som skjer på sosiale medier.
Forskning viser at norske ungdommer sover i gjennomsnitt to
timer for lite hver dag. Når foreldre ikke klarer å legge ungene
sine til riktig tid, er det dere lærere som møter og forholder seg
til trøtte elever. Søvn er utrolig viktig for helse og utvikling, og
det at barn ikke sover er et økende samfunnsproblem.
Vi ser at aldersgrensen på kroppsfokuset stadig går ned, og
20% av ti-åringene er misfornøyd med kroppen sin. Alle, unge
som voksne, skal ha sommerkropp, midjer og sixpack. Det er
et fåtall som er opplyst om at det er mye genetikk i hvordan
kroppen vår ser ut. Kun 7-8% av befolkningen har gener
til å få definerte muskler. Altså går de unge som ønsker å få
definert kroppen sin inn i et umulig prosjekt.
Hvordan har unge jenter det i dag?
• 50% av jentene synes de er for tykke
• 25% av jentene har depressive symptomer,
• 3 av 10 sier at alt er slit,
• 20% har daglige smerter,
• 50-70% bruker reseptfrie midler
I tillegg til dette er det flere og flere unge som utfører
kirurgiske inngrep. Voksne trenger å være obs på
kroppsidealene deres. Jentene leker med Barbie og er eksponert
for tynne damer i reklamer. Gutter ser menn som har sixpack
og som har markerte kropper på TV og sosiale medier.
Det virker som om alle har det fælt i dag, men det er ikke slik.
Det er mange unge som har det bra, og en av hovedgrunnene
til det er tilstedeværende foreldre og venner. Samtidig er dette
unge som er litt mer immune mot sosiale medier og har et
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DAGENS NETTBRUKERE ER PRØVEKANINER PÅ NETT. FOTO: ISTOCK

bredt anlagt selvbilde. Et bredt anlagt selvbilde vil si at man
har flere ting å falle på.
Mogstad sier at pauser gir en mulighet til å gjespe og strekke
seg ut, noe som er kjempesunt og bidrar til å redusere
stressnivået. I følge Mogstad er pausetid et godt verktøy i
klasserommet og som lærere bør bruke.
VOKSNE PÅ NETT OG MOBIL
Mogstad påpeker at hun er klar over at hun sitter i glasshus
når hun snakker om voksnes mobilbruk. Det er vanskelig
for dagens voksne å legge fra seg mobilene sine når de er
med barna sine. I følge undersøkelsene til Medietilsynet sier
dagens unge at foreldrene bruker for mye mobil, og barn vil at
foreldrene deres skal veilede de på nett. Et viktig funn er at de
unge selv ser på foresatte som de viktigste forbildene sine.
Det er òg viktig at voksne husker hvordan de omtaler egen
kropp overfor barn og unge. Det er viktig å huske at man
tillegger verdier til det man velger å snakke om.
FORESATTE TILRETTELEGGER DE UNGES MATVANER
Mogstad forteller hvordan kostholdet har endret seg, og fokuset
på hva man tåler å spise har økt, både for voksne og barn.
Ofte bestemmer foresatte hva barnet deres tåler og ikke tåler

Det er mange unge som har det bra,
og en av hovedgrunnene til det er
tilstedeværende foreldre og venner
– Kari L. Mogstad

uten å ha bekreftet dette med legen. Og dette er noe lærere
må forholde seg til. Det er viktig at lærere ser på kostholdet
til elevene sine: de som har loff med Nugatti, de som ikke har
matpakke, de som ikke har nok mat..., ofte er det noe mer
som ligger under der. Matpausene gir læreren muligheten til
å observere og se elevene sine, derfor er det viktig å legge inn
god tid til matpauser.
KJØNNSIDENTITET
I Norge er vi heldigvis mer åpne om å snakke om
kjønnsidentitet, men vi har fremdeles et stykke å gå. Vår
toleranse er ofte knyttet til andre. Med en gang det kommer
inn på oss og vi må forholde oss til det er vi mindre tolerante.

Teksten er en kombinasjon av notater fra forelesning og direkte sitat fra Kari L. Mogstads presentasjon under forelesning.
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Aktiviteter 2019
Hvordan bruke
kunstterapi i
arbeid med barn
Osterøy, januar
Er du foresatt, jobber med barn og
unge? Opplever du at dine egne følelser
kan være vanskelige å håndtere? Aud
Nathalie Aksetøy Fodnes, utdannet
kunstterapeut og barnevernspedagog,
begynner kurset med disse
spørsmålene.
Det vi opplever og det vi føler er ikke
alltid lett, og ikke alle av oss klarer å
sette ord på det vi kjenner inni oss.
Gjennom kreative metoder kan man
fremdeles bearbeide det som ligger i
underbevisstheten. Kunstterapi kan
blant annet bidra til mindre stress,
bedre relasjoner og økt livskvalitet. Det
blir vist til hvordan en kan bruke pust
og meditasjon til å regulere følelser.

Vinterkurs
Hurdal, februar

Å

rets første vinterkurs ble holdt i
Hurdal. Da det var vinterferie
på Østlandet ble kurset holdt fra
onsdag til fredag denne gang. Som
alltid var svømmebassenget, quizen og
grille pølser på bål de mest populære
aktivitetene. Selv om det snødde noe
gjennom dagene, var det noe mindre
snø enn vanlig. Men, de mest ivrige av
oss fikk seg en skitur eller to. I år hadde
vi noen nye deltakere på vinterkurset og
det var veldig kjekt å høre at de så frem
til å være med igjen en annen gang.
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Hvorfor en
bedre SFO?
Hurdal, februar

D

et har de siste årene vært velkjent at
dagens unge har dårligere psykisk
helse. De er stresset, de har angst, smerter
i kropp og er mindre fornøyd med egen
kropp. Når begynner så dagens unge å vise
symptomer på dårligere psykisk helse og
når skal en begynne å jobbe forebyggende.
Rusfri Oppvekst mener at SFO og
barnetrinnet må jobbe mer bevisst rundt
den psykiske helsen til barn.

Den krevende
foreldrerollen
Hammerfest, mars

Nordisk
Godtemplar Råd
Finland, februar

I

2019 representerte styreleder
Jan Arnestein Liknes og daglig
leder Tasim Karim årsmøtet
til Nordisk Godtemplar Råd.
Årsmøtet ble holdt i snødekte
Nord-Finland. Med minusgrader
og hvitkledd natur er Kittila litt av
en vinterparadis.
Helgen ga samvær med flere av
våre nordiske kollegaer innenfor
rusfeltet og frivilligheten, gode
foredrag og hva som gjøres av
forebyggende arbeid, den politiske
utviklingen på rusfeltet i Norden,
skiturer og ikke minst snøbading
og opptil flere turer innom
badstuer.

D

et å være foresatt er ingen
enkel oppgave. Gjennom dette
kurset snakket Willy Tore Mørch
og Magne Raundalen om hvordan
foreldre kan styrkes gjennom
oppfølging og veiledning. Det ble
vist til De Utrolige Årene som er
et gruppebasert tilbud, utviklet
for å forebygge eller behandle
atferdsvansker hos barn. Tilbudet
består av en programserie med åtte
ulike moduler.
Et overordnet mål med
programserien er å fremme gode
og utviklingsstøttende relasjoner
mellom barn og nære voksne, samt
fremme positive samspill barn
imellom.

Vinterkurs
Sirdal, mars
Den 8. mars ankom 47 store og små
Sirdal Høyfjellshotell for å delta
på årets andre vinterkurs. Denne
helgen har blitt populær hos mange
barnefamilier i Rogaland og vi ser
at det er mange kjente ansikter som
vender tilbake til Sirdal.
Helgen ble fylt med disco, bading,
aking, grilling, skiturer, foredrag,
god mat, spill og sosialt samvær.
Deltakerne melder at de ser frem til
dette arrangementet hvert år og vi i
Rusfri Oppvekst ser allerede frem til å
arrangere disse vinterkursene for våre
medlemmer.
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Alle visste det...
Hamer, mai

I

oktober arrangerte Rusfri Oppvekst
Bergen sin årlige fagdag i Åsane.
Tema for dagen var utfordringer knyttet
til rusbruk. Gerd Helene Irgens er
avdelingsleder ved Bergensklinikkene
og snakket om hvordan rusavhengighet
påvirker både den som bruker og dens
pårørende. Paal Andre Grinderud
fortalte deltakerne hvordan det var
å vokse opp med en rusavhengig
mor, og hvordan han som 10-åring
ble hennes omsorgsperson. Begge
foredragsholderne understreket hvor
viktige de som jobber med barn og
unge daglig er i det forebyggende
arbeidet.

Bedre hjelp til traumatiserte barn...
Stavanger, juni

M

agne Raundalen har vært en av
de mest brukte foredragsholderne
til Rusfri Oppvekst gjennom 2019. Og
det er ikke uten grunn at hans foredrag
har så mange deltakere. Raundalen
deler raust av sin kunnskap og sine
erfaringer, og han er veldig tydelig på
at barn og unge som vokser i utsatte
livssituasjoner må bli møtt av trygge og
kompetente voksne. Ifølge Raundalen
kan alle hjelpe.

Hvordan
møte barnet

Lotteriet 2019
Bergen, juni

F

relsesarmeen arrangerte Rusfri dag
for første gang den 8. juni 2011. Dagen
skal være en dag for solidaritet og ansvar
med dem som har rusproblemer selv eller i
sin familie. Det er ønskelig at vi alle avstår
fra bruk av rusmidler denne dagen. Siden
2011 har flere aktører hatt fokus på denne
dagen. I 2019 arrangerte Rusfri Oppvekst
lotteri tredje år på rad i forbindelse med
Rusfri dag. Lotteriet ble trukket 12. juni og
totalt ble det solgt 750 lodd og trukket 19
vinnere. Tusen takk til alle som bidro med
premier og hjertelig takk for at dere støtter
opp under vårt arbeid for gode og trygge
oppvekstvilkår for barn og unge.

Lisbon Addictions
2019
Portugal, oktober

Fredrikstad, september

D

enne gang snakker Willy Tore
Mørch og Magne Raundalen om
hvordan fagpersoner kan møte barn
og unge i utsatte livssituasjoner. Det å
kunne møte barn som trygge voksne
er ikke alltid enkelt. Det er viktig at
de som møter barn og unge daglig har
noen verktøy i sitt arbeid. Magne prøver
å skape en forståelse for hvordan barn
med ulike traumer kan møtes og Willy
Tore snakker om hvilke utfordringer
fagpersoner møter i sitt arbeid med de
som har adferdsutfordringer.

I

2019 deltok Rusfri Oppvekst første gang
på Lisbon Addictions, en internasjonal
konferanse som gir et innblikk i hva som
er siste nytt på rusfeltet i verden. Med
økt tilgjengelighet, åpne grenser og et
internasjonalt fokus på legalisering av
cannabis er også Norge påvirket av det som

Hvordan sikre
en god oppvekst
Etne, september

F

or en umulig oppgave sier Arne Klyve.
For en høy forventning å ha til foreldre
fortsetter han. Arne Klyve er samfunnsviter,
forfatter og pedagog. I sitt arbeid innen
rusfeltet har Arne hatt en bevisst holdning
til hvordan foreldre er viktige bidragsytere i
det forebyggende arbeidet. Han appellerer til
foreldre og sier at de må investere i barnas liv.
Det er ikke enkelt å være foresatt. Om man
klarer å være tilstede og følge opp til ungene
er 17 år gamle er en med på å skape robuste,
gode og trygge voksne som klarer å være
en del av samfunnet. Der hvor foreldre
ikke klarer å være tilstede for barna sine på
grunn av ulike utfordringer er det viktig at
barnehager og skoler trår inn og gjør det som
er deres plikt. Klyve understreker at voksne
som jobber med barn og unge er viktige i det
forebyggende arbeidet og legger til at ansatte
i barnehager og skoler verdsettes ikke nok
med det viktige arbeidet de gjør.

skjer i landene rundt oss. Konferansen
er enorm og det er ikke mulig å få med
seg alt, men det vi fikk med oss gir så
absolutt et godt bilde av hvordan bruken
av rusmidler har tatt seg opp de siste årene
og hvordan det påvirker både land og
mennesker.

29

RUSFRI
OPPVEKST

Våre nye lokallag
Rusfri Oppvekst Trysil

RUSFRI OPPVEKST TRYSIL FEIRER STIFTELSE AV NYTT LOKALLAG. FOTO: RUSFRI OPPVEKST

L

okalavdelingen ble satt i gang 12. desember foregående
år så vi har kort historie. Laget har 15 medlemmer. Så
noen stor aktivitet har vi ikke rukket enda. Årsmøtet ble
gjennomført 6. februar. På dette møtet hadde vi fokus på hva
vi kunne bidra med av lokal aktivitet. Undertegnede som er
styreleder gleder seg over den entusiasme som de frammøtte
viste. Første året vil vi legge vinn på å bli synliggjort i vårt
område.
Det ble vedtatt en aktivitetsplan for 2020. Det første
tiltaket blir infostand på «Lasskjørerkvil`n» som er en
lokal kulturdag på Østby 1. mars. Vi vil også gjennomføre
ytterligere to tilsvarende markeringer i Trysil derav en inne
på Trysilsentret (kjøpesenter) i sentrum av Trysil. Vi ønsker
også å synliggjøre vår forening gjennom de lokale avisene
Østlendingen og Lokalavisa-Trysil og Engerdal.
For å nå ut til barnehageansatte, lærere og andre som
arbeider med barn vil vi være aktive rundt planleggingsdager
og seminarer.
Laget stiller på landsmøtet i april med to representanter samt
undertegnede og hans kone. Vi sees der.
Hilsen
Rusfri Oppvekst, Trysil
Ole Arild Bovolden, leder

30

Rusfri Oppvekst Nordkapp

STYREMEDLLEMMENE I RUSFRI OPPVEKST NORDKAPP.

FOTO: RUSFRI OPPVEKST

F

or en fantastisk dag 30. september 2019 ble. Etter
mange år fikk Rusfri Oppvekst et nytt lokallag med
navnet Rusfri Oppvekst Nordkapp. Stiftelsesmøte ble holdt
og laget er registrert i Brønnøysund. Det hele ble avsluttet
med blomster, kake og mye klemming. Syv fantastiske og
engasjerte medlemmer har stiftet lokallaget og er klare
for å jobbe for bedre oppvekstvilkår for barn og unge
i sitt nærmiljø. Daglig leder, Tasim Karim var med på
stiftelsesmøte og hun meldte at det er ekstra kjekt å være
daglig leder på slike dager når man møter mennesker som
viser slik engasjement for det arbeidet vi gjør.
Bare kort tid etter stiftelsesmøte startet lokallaget med
å planlegge og utføre aktiviteter som favner både unge
mennesker, familier og de gruppene i samfunnet vårt som er
mer utsatte. Nordkapp er også en kommune som har fått inn
flere flyktninger og Rusfri Oppvekst har også arbeidet for å
lage et aktivitetstilbud for denne gruppen. Rusfri Oppvekst
Nordkapp ønskes lykke til videre med det viktige arbeidet i
sitt nærmiljø.
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Aktuell Litteratur
Våre samarbeidspartnere anbefaler litteratur med relevante tema som passer til barn
og ungdom, foreldre og alle som jobber med barn og unge.

Markedsfundamentalismen de rikes revolusjon
Jon Severud, Arne Klyve og Trond Hofvind

D

et nyliberale menneskesynet
dominerer. Mennesket fremstilles som
egoistisk og individualistisk av natur, med
konkurransemani som eneste drivkraft.
Mekansisk, stakkarslig, vulgært, banalt,
anorektisk og feil – mener forfatterne.
Boken tar for seg viktige deler av offentlig

sektor som utdanning og helsevesen,
post, jernbane, kraftforsyning og luftfart eksempler på samfunnets sammenknytninge
og infrastruktur.
Hvilke krefter selger unna og river ned? Hvor
finnes motkrefter? Kan markedsgjøringen og
destruksjonen stoppes, og hva kan repareres ?

Boktittel Forfatter

D

enne fagbarneboken håper jeg blir å finne
på alle kontorer, skoler, institusjoner
og hos alle som er i kontakt med barn som
pårørende. Historien om brødrene Kristian
og Magnus er basert på sanne historier, det
vil si hverdagen til mer enn 90 000 barn i
Norge. Storebror passer på lillebror mens mor
ligger døddrukken i sengen hver kveld. Det er
ubehagelig og sårt, men forfatter Anne Kristine
Bergem klarer å formidle med en skånsom,
men bestemt stemme at dette ikke er barnas

skyld, at mamma eller pappa er syk og at de kan
få hjelp. Underveis har hun laget snakkebobler
med spørsmål til leseren. Boken er ment å være
et verktøy for å komme i gang med å snakke
med barn og unge om vonde følelser og det som
skjer eller har skjedd hjemme. Forfatteren
Bergem har skrevet boken i samarbeid med
Marius Sjømæling, som er grunnlegger og
generalsekretær i organisasjonen Barn av
rusmisbrukere (BAR).

Boktittel Forfatter

D

enne fagbarneboken håper jeg blir å finne
på alle kontorer, skoler, institusjoner
og hos alle som er i kontakt med barn som
pårørende. Historien om brødrene Kristian
og Magnus er basert på sanne historier, det
vil si hverdagen til mer enn 90 000 barn i
Norge. Storebror passer på lillebror mens mor
ligger døddrukken i sengen hver kveld. Det er
ubehagelig og sårt, men forfatter Anne Kristine
Bergem klarer å formidle med en skånsom,
men bestemt stemme at dette ikke er barnas

skyld, at mamma eller pappa er syk og at de kan
få hjelp. Underveis har hun laget snakkebobler
med spørsmål til leseren. Boken er ment å være
et verktøy for å komme i gang med å snakke
med barn og unge om vonde følelser og det som
skjer eller har skjedd hjemme. Forfatteren
Bergem har skrevet boken i samarbeid med
Marius Sjømæling, som er grunnlegger og
generalsekretær i organisasjonen Barn av
rusmisbrukere (BAR).
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Strategikonferansen 2019
Annet hvert år arrangerer Rusfri Oppvekst strategikonferanse.
I 2019 var denne lagt til 13. – 15. juni på Solborg Folkehøgskole i Stavanger.

D

enne gangen prøvde vi noe nytt rundt
strategikonferansen. De siste årene har dette vært en
samling hvor administrasjonen og landsstyret har presentert
arbeidet til Rusfri Oppvekst og deltakerne har kommet med
innspill til hvordan organisasjonen kan arbeide videre.
I 2019 kombinerte vi strategikonferansen med en fagdag
for våre frivillige og en hel dag med foredrag. Torsdag 13.
juni besøkte deltakerne Norsk barnemuseum, de fikk høre
hvordan Stavanger kommune jobber med frivilligheten
gjennom en egen koordinator og de fikk innblikk i andre
frivillige organisasjoners arbeid. Fredag 14. juni ble det
arrangert foredrag med Magne Raundalen med tema
Bedre hjelp til traumatiserte barn etterfulgt av enda et
museumsbesøk og festmiddag senere på kvelden.

OMVISNING VED JERNALDERGÅRDEN.
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FOTO: RUSFRI OPPVEKST

De 140 stolene i auditoriet på Solborg Folkehøgskole ble
fylt opp med både foreldre og fagpersoner som jobber med
barn og unge. Lørdag 15. juni hadde Rusfri Oppvekst en
dag hvor administrasjonen sammen med landsstyret og
andre frivillige jobbet med organisasjonens visjon. Dagen
ga administrasjonen flere innspill på hva det burde arbeides
med videre i organisasjonen, samtidig som det ble bekreftet
at det arbeidet Rusfri Oppvekst gjør er i tråd med de tankene
som ligger i organisasjonen rundt dets arbeid for barn og
unge.
Denne strukturen for strategikonferansen ble vel mottatt av
medlemmene og det ble gitt tilbakemeldinger på at det var
ønskelig med flere slike samlinger i fremtiden.
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ØVERST F.V: HANS EIRIK AAREK, TORSTEIN TORBJØRNSEN, WELAT KURDISTAN, ARNE BYGSTAD, JAN ARNSTEIN LIKNES, SOLVEIG KOLNES, OLE ARILD BOVOLDEN, NORVALD VEDÅ, JON KÅRE MORK,
RUNE BIRKELAND, RIGMOR VEDÅ, MARIT BARNE, UNNI BERTELSEN, JOHN ALMENDINGEN, MARIT FOSSÅ, MØYFRID F. BIRKELAND, KAREN MARGRETHE MORK, TASIM KARIM, LILIAN AAREK,
GUNVOR BERGE, ODD ARNE FOSSÅ, TONE TEPPEN, KOLBEIN KOLNES. FOTO: RUSFRI OPPVEKST

OMVISNING PÅ NORSK BARNEMUSEUM FOTO: RUSFRI OPPVEKST

OMVISNING PÅ NORSK BARNEMUSEUM FOTO: RUSFRI OPPVEKST

FESTMIDDAG LØRDAG 15. JUNI. FOTO: RUSFRI OPPVEKST

FULLSATT SAL MED MAGNE RAUNDALEN FREDAG 14. JUNI.. FOTO: RUSFRI OPPVEKST

STYRELEDER JAN ARNSTEIN LIKNES TAKKER
FOREDRAGSHOLDER FRA RØDE KORS. FOTO: RUSFRI OPPVEKST
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JamLab:

Møteplassen for ungdommer
Etter gjennomført prosjekt har ungdommene som deltok
med seg en mestringsopplevelse uten like. Det at de fikk
lære å spille instrumenter og synge er ren bonus. Vi har
søkt midler for videreføring av prosjektet.

H

østen 2018 prøvde Rusfri Oppvekst noe nytt ved å starte JamLab. JamLab
var en åpen møteplass for ungdommer. Her fikk de unge føle samhørighet
ved å møte jevnaldrende, trygge voksne og samtidig være med i et band.
Pilotprosjektet var et tilbud til fire ungdomsskoler i Loddefjord bydel i Bergen.
Gruppene ved de forskjellige skolene ble fulgt av musikkterapeuter i tillegg til
Rusfri Oppvekst. Ved hver samling var sosial samhandling og felles måltid en
viktig del av undervisningen.
MESTRINGSFØLELSE UTEN LIKE
Tilbudet hadde oppstart høsten 2018 og våren 2019 ble prosjektet avsluttet med en
konsert. Her fikk elevene som har fått musikkundervisning mulighet til å vise seg
frem for venner og familie. I tillegg til elevene hadde Rusfri Oppvekst invitert med
kjente artister fra Bergen som spilte i tillegg til ungdommene. Mange spente og
nervøse ungdommer som stod på scenen 11. april 2019 og mange stolte voksne som
fulgte de gjennom kvelden.
Hva har en egentlig oppnådd med dette tilbudet? I tillegg til at de
ungdommene som deltok i prosjektet har klart å gjennomføre har de med seg en
mestringsopplevelse uten like. Det at de fikk lære å spille instrumenter og synge ble
bonus.
OPPMUNTRING OG STØTTE ER VIKTIG
Rusfri Oppvekst har bevisst valgt musikkterapeuter til dette prosjektet.
Musikkterapi har dokumentert effekt på bedre psykisk helse. Gjennom dette
prosjektet har ungdommene måtte jobbe med relasjoner, både til voksne og andre
unge. For mange var ikke dette enkelt. Det å stå på scenen var òg en utfordring for
mange. Men, etter at de gjennom støtte og oppmuntring klarte å gjennomføre var
det ikke vanskelig å se hvor stolte de var over egen prestasjon. I tillegg til Rusfri
Oppvekst og musikkterapeutene ble elevene fulgt av ulike voksne på de enkelte
skolene. Gjennom samlingene og på selve konsertdagen var det ikke vanskelig å se
hvor viktige disse voksne var for den enkelte eleven.
Det ble søkt om tilskudd for videreføring av dette prosjektet i 2019, men vi fikk
avslag. Det er søkt om midler for 2020 og Rusfri Oppvekst håper en ser verdien av
slikt arbeid i skolene og bevilger prosjektet tilskudd.
Tusen takk til prosjektlederen vår, alle som sponset dette prosjektet og takk til den
fantastiske gruppen med ungdommer som ga av seg selv gjennom samlingene og
på konserten.
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BABY HEARTLESS AVSLUTTER BERGEN VEST FESTIVAL 11. APRIL 2019.
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Avsender: Rusfri Oppvekst, P.B. 45, 5881 Loddefjord

Rusfri Oppvekst jobber for bedre oppvekstvilkår for barn og unge.
Vårt mål er å gi fremtidige lærere økt kunnskap og handlingskompetanse.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt?
Medlemskontingent:
Ordinær/støttemedlemskap: kr. 100 i året.
Bedriftsmedlemskap: kr. 500/1000 i året.
Medlemmer under utdanning betaler halv kontingent.
Meld deg inn via vår hjemmeside www.rusfrioppvekst.no
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