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Bakgrunn/ Situasjonsbeskrivelse: 

I løpet av høsten 2018 ble vi i økende grad bekymret for ungdomssituasjonen i 

Vennesla. Vi fikk informasjon fra ulike hold om økt rusbruk blant ungdom. Det 

ble satt i gang kartlegging og vi drøftet situasjonen jevnlig både i SLT gruppa og 

med Vennesla ungdomsskole. Det var vanskelig å avdekke hvem ungdommene 

var og ikke minst omfanget av problematikken. Vi hadde ulike tips og rykter, 

men få faktiske opplysninger.  

I løpet av våren 2019 var det tre tilfeller av vold, et i og to utenfor skoletiden. 

Politiet igangsatte etterforskning og det ble avdekket at flere ungdomer brukte 

rusmidler, spesielt hasj. Dette gjorde at vi kunne bli mer konkrete i 

kartleggingen av ungdomsmiljøet. Kartleggingen viste at det var ca. ti 

ungdommer som utgjorde kjernen og drev med ulike negative handlinger. 

Ytterligere 15-20 ungdom hadde relasjonen til disse på ulik måte, og av den 

grunn var/ er de i faresonen for negativ utvikling. Det er flest gutter, men og 

noen jenter. I løpet av våren og mot sommerferien, ble det igangsatt ulike tiltak 

både på skolen, hjemme og i fritiden. Eksempler på tiltak:  

- Samtale med elever, foreldre, assisterende rektor, politi og SLT 

koordinator 

- En guttegruppe i regi av Moonlight finansiert av Platform  

- Infoskriv til alle foreldre 

- Økt vakthold i friminuttene på skolen 

- Alternativ skoletilbud til enkelte elever 

- Ulike tiltak i skolen. Det er jobbet spesielt mye med klassemiljø, tiltak fra 

Mobilt team og ressursteam på skolen, samt tettere oppfølging av enkelte 

elever og hyppige samtaler med foreldrene 

- Bekymringssamtaler 

- Kjernegrupper 

- Urinprøver 

- Tilbud om bevisstgjøringssamtaler og hasjavvening 

- Tettere oppfølging av helsesykepleier 

- Ulike tiltak fra barneverntjenesten som råd- og veiledning, MST m.m i 

forhold til enkelte av ungdommene 

- Kortprogrammet- stort foreldremøte med dem vi var mest bekymret for 

slik at foreldrene kunne bli kjent og samarbeide i sommerferien 

- Telefon til foreldre til de som vi karakteriserte var i risikosone for å gjøre 

dem oppmerksom mtp. sommeren 

Tiltaksliste er ikke uttømmende.  

 

Større enn et «skoleproblem» 

Vi som jobber tett med barn og unge i Vennesla kommune (skole, politi, 

Moonlight, barnevern, Oppvekst) er av den oppfatning at dette IKKE utelukkende 

er et skoleproblem, men en etablert ukultur i ungdomsmiljøet i Vennesla. Dette 

krever større innsats fra flere aktører i kommune. Vi er av den oppfatning at 
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både ungdom, foreldre, de frivillige, næringslivet og kommunen må stå sammen 

for å få «snudd» denne utviklingen.  

Følgende hendelser er med på å bekrefte at dette IKKE utelukkende er et 

skoleproblem, men et «Vennesla problem».  

- Ungdomstilbud Innput på menighetshuset måtte stenge i mars på 

grunn av ungdommer som ikke fulgte reglene. SLT koordinator har hatt 

samtaler med menigheten der det er kommet fram at problematikken 

handlet om ungdom som ikke hadde respekt for de voksne, som hadde 

grov språkbruk og gjorde hærverk.  

 

- I forbindelse med årets Sørcup var det mange ubehageligheter på 

overnattings steder med lokale ungdommer som gjorde hærverk, truet 

nattevakter og dugnadsfolk, og plaget gjester.  

Fredagen når gjestene kom ble vasker i 2. etasje i svømmehallen tettet, 

og vann satt på. Når det ble oppdaget måtte en i store arealer bruke 

vannsuger for å få det opp. Kvelden fortsatte med uro og gjester klarte 

ikke sove grunnet bråk fra ungdommer. Politiet måtte varsles, men hadde 

ikke anledning til å prioritere dette da de hadde andre presserende 

oppgaver akkurat da.  

Lørdags ettermiddag fortsatte problemene nå på Moseidmoen skole. Her 

var det flere ungdommer som oppførte seg truende inne i lokalene, på 

rommene og i sengene til gjestende lag. Når de ble bortvist fra skolens 

område utviklet situasjonen seg nesten til håndgemeng hvor de voksne på 

Sørcup ble truet med juling. Politiet ble varslet på nytt og kom til stede, og 

situasjonen roet seg.  

Senere på kvelden dukket en større gjeng opp på området rundt 

Venneslahallen og skolene. Nattevaktene hadde full jobb fram til kl 03.00 

på natta med å fjerne uvedkommende fra lokalene. Politiet ble igjen 

varslet. Situasjonen var nå blitt så alvorlig at arrangørene for de neste to 

nettene (fra og med søndag) engasjerte Securitas vakt som var i området 

fra kl. 19.00 til 03.00.  

Søndagen gikk greit, men mandagen var det i gang igjen. Da ble Securitas 

vakta så trakassert av gjeng på 10-15 stk at han selv måtte varsle politiet. 

Politiet ankom noe senere, men da hadde gjengen trukket seg unna og 

natta forløp rolig.  

 

- Sommerjobbprosjekt på Moonlight beskrives som «den mest 

utfordrende» siden de startet opp med prosjektet. Flere av ungdommene 

hadde ikke respekt, fulgte ikke regler, motarbeidet de voksne, hadde grov 

språkbruk og frekk oppførsel gjennom hele prosjektperiode.  

 

- Politiet forteller også om episoder med ungdom med lite respekt og grov 

språkbruk. Eksempelvis har de tegnet hakekors og spyttet på politibiler. 
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- Barneverntjenesten får stadig meldinger om økt omfang av rusbruk, 

spesielt hasj, samt at det er større tilgang på rus i Vennesla. 

 

- Ungdata viser blant annet økning i vold og trusler, regelbrudd, 

rusmisbruk og psykisk uhelse.  

 

Mandat 

SLT koordinator har fått bestilling fra Oppvekstsjef om å følge opp situasjonen 

etter sommerferien. 

Vi har hatt møte med SLT koordinator Johanne Benitez og Karin Bertelsen fra 

krimteamet for å høre mer om erfaringer i SNU prosjektet i Kristiansand. De var 

tydelig på at den største suksessfaktoren for SNU prosjektet var god forankring i 

toppledelsen, klar mandat og avklart økonomi. SLT koordinator fikk mandat til å 

lede en forsterket innsats hvor hun kunne trekke på resurser fra oppvekst, helse, 

kultur og teknisk sektor. I tillegg bevilget Formannskapet i Kristiansand 1million 

kroner i friske midler til ungdomsarbeidet.  

På bakgrunn av det ovennevnte er vi i Innsatsgruppe (politiet, Vennesla 

ungdomsskole representert ved rektor, assisterende rektor, sosiallærere, Enhet 

for barn og familie representert med barnevern, Moonlight og helsesykepleier) 

enige om at det er nødvendig at rådmannens ledergruppe kommer med et 

tydelig mandat til SLT koordinator.  

Det foreslås følgende mandat: 

«Rådmannens ledergruppe beslutter at SLT koordinator leder en forsterket 

innsats på tvers av forvaltningene og benytte seg av ressurser i oppvekst, samt 

helse, kultur og teknisk sektor ved behov».   

 

Ledergruppa har i oktober gitt sin tilslutning til ovennevnte mandatet. 

12.12.2019 innvilget kommunestyre kr.100 000,- til UTT prosjektet.  

 

Mål: 

Ungdomsmiljøet i Vennesla preges av trygghet og trivsel. 

Delmål:  

Alle som jobber med ungdom tar ansvar for å gjennomføre tiltak det er 

enighet om.   

Ungdom og foreldrene er delaktige og tiltakene gjennomføres i samarbeid 

med dem.  

Frivillige lag, foreninger, menighet og næringslivet er delaktige og tiltak 

gjennomføres i samarbeid med dem.  
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Organisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situasjonsanalyse med opprettholdende faktorer  

Utfordring Opprettholdende faktorer 

Rus Spenning 
Kjedsomhet, lite å gjøre 
Selvmedisinering  

Gruppepress/ status/ kult 
Holdninger og ufarliggjøring 

Lett tilgang / billig 
Geografisk lett å finne egnet sted for å ruse seg 
Foresatte med manglende ruskunnskap 

Økt forbruk av el-røyk 
Noe manglende/ systematisk informasjon og 

holdningsarbeid angående rus 
 

Skadeverk Spenning 

Kjedsomhet, lite å gjøre 
Gruppepress/ status/ kult 

Holdninger  
Opposisjon mot voksne, manglende respekt 
Manglende relasjoner til voksne 

Kommunens svikt i å handle og sette tiltak ved hærverk 
 

 

 

 

SLT styringsgruppa (En til to ganger i året) 

Innsatsgruppe (I oppstartsfasen hver 14 dag, senere en 

gang i måned) 

Vennesla ungdomsskole, Helsesykepleier, Politi, 

Barneverntjenesten, Moonlight, og SLT koordinator 

 

Utførende nivå 

Alle som gjennomfører tiltak 
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Vold Gruppedynamikk (status og ledelse) 

Rettferdighetsprinsippet 
Ta saken i egne hender 

Gjengmentalitet 
Holdninger til vold 
Manglende foreldreferdigheter 

Bagatellisering og aksept hos foresatte 
Makt 

Kampsport 
 

Trusler Gruppedynamikk (status, ledelse) 

Oppnå makt- skape frykt 
Gjengmentalitet 

Manglende foreldreferdigheter og arbeid med holdninger 
Kommunens svikt i å jobbe forebyggende med informasjon 
og gode holdninger 

 
Psykisk uhelse Mangler tiltak i kommunen for å møte utfordringer innenfor 

psykisk uhelse blant barn og unge 
Vanskelige relasjoner til voksne 
Manglende mestringsfølelse 

Krav fra omgivelsene 
Ustabile hjemmeforhold 

Biologiske faktorer 
 

Manglende respekt Autoritære voksne 
Ungdommene kjenner sine rettigheter og bruker det mot 
oss 

Mangler rammer og grensesetting 
Maktforholdet i hjemmet er snudd 

Ungdommene «tar» kontroll 
Voksnes svikt i relasjonsbygging  
 

Negativ 
gruppedynamikk 

Tilhørighet 
Utenforskap 

Negativ leder styrer gruppa 
Lav selvbilde 
Felles trøst 

Manglende positive opplevelser og innputt 
Kjedsomhet, lite å gjøre 

Felleskap/ egosentrisk forståelse 
Manglende voksnes tilstedeværelse og god kommunikasjon 
med ungdommen 

Manglende arbeid med klassemiljø og forebygging 
 

Lav skolemotivasjon Ulik overgang fra barne- til ungdomsskolen 
Lite rustet til å takle motgang og utfordringer 
Vant til å bli underholdt 
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Faglige utfordringer 
Ulik diagnostikk som gir utslag i skoleprestasjoner 

Psykiske vansker/psykisk sykdom 
Vanskelig livssituasjon 
Lite faglig mestringsopplevelse 

Lite variert undervisning  
Utfordrende klassemiljø 

Utenforskap  
For lite utfordring på skolen 
Lav grad av positiv klasseledelse 

Hjelp gis altfor seint 
Lite tilpasning for dem som er mer praktisk anlagt 

 

Oversikt over tiltak 

Navn på tiltaket Innhold Ansvar og tid 

Individ tiltak eller 

hendelsens tiltak:  
 
Bekymringssamtaler 

 
 

 
Bevisstgjøringssamtaler  
 

 
 

 
Hasjavvening 

 
  
 

Kjernegrupper 
 

 
 
 

 
 

 
 
Drop in 

 
 

 
Støttesamtaler med 
helsesykepleier 

 
 

 
Støttesamtaler med 

 

 
 
Samtaler med ungdom 

om bekymring (straffbare 
forhold) 

 
2-3 samtaler med 
ungdom om rus og 

konekvenser av 
rusmisbruket 

 
Individuelle programer 

for ungdom som ønsker  
å bli rusfri 
 

Individrettet, lavterskel 
og løsningsorientert tiltak 

for å samordne arbeidet 
rundt ungdommen og 
igangsette raskt 

hensiktsmessige tiltak på 
flere arenaer (skole, 

fritid, hjem) 
 
Oppfølging i skoletiden 

for å bedre ungdommens 
skolehverdag 

 
Individuelle samtaler 
med helsesykepleier på 

skolen om utfordringer 
ungdom opplever 

 
Individuelle samtaler 

 

 
 
Politiet, foretas ved 

behov 
 

 
Moonlight, ved behov 
 

 
 

 
Moonlight, ved behov 

 
 
 

Koordineres av skolen v/ 
sosial lærer, ved behov 

Fasterepresentanter fra 
barnevern, politi, 
helsestasjon og 

Moonlight 
 

 
 
Moonlight, ved behov 

 
 

 
Helsesykepleier, ved 
behov 

 
 

 
Sosiallærer, ved behov 
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sosiallærer på skolen 

 
 

 
Melding til 
barneverntjenesten 

 
 

«Venneslabroa» 

med sosiallærer på 

skolen om utfordringer 
ungdom opplever 

 
Bekymringsmelding 
sendes til bvtj. jfr. 

Opplæringsloven §15-3 
 

Prosjektet på Vennesla 
videregående skole som 
har som mål å forhindre 

drop out problematikk. 

 

 
 

 
Skoleledelse 
 

 
 

Skoleledelse 

Skoletiltak: 

Nullvisjon 
 

 
 
Fri programmet – 

undervisning  
 

 
 

Psykisk helse 
undervisning 
 

 
ART (Aggression 

Raplacement Training) 
grupper  
 

Bruk av politiet i 
foreldremøter  

 
 
 

Sosial handlingsplan 
 

 
 
Lærere tar opp 

utfordringer i klassen  
 

 
 
 

Bruk av 
elevrådsrepresentanter 

 
 
 

 
 

 

Undervisning om 
narkotiske stoffer og 

alkohol  
 
Undervisning om tobakk 

og snus. 
Kontraktsinngåelse med 

ungdom om røykfrihet. 
 

Alle har en psykisk helse. 
Psykologisk førstehjelp. 
Undervisning i grupper.  

 
Program for trening av 

sosialkompetanse  
 
Politiet informerer 

foreldre om ulike 
utfordringer i 

ungdomsmiljøet 
 
Ulike tiltak som fremmer 

sosial kompetanse og 
godt klassemiljø.  

 
Ved spesielle hendelser 
tar lærere opp det som 

skjedde i klassen. Viktig 
med refleksjon og 

forebygging av nye 
hendelser.  
 

Ved spesielle utfordringer 
bør 

elevrådsrepresentanter 
involveres, rådføres om 
tiltak og engasjeres slik 

at de er med i samtaler 
med klassene   

 

Nullvisjon og skole 
9.trinn 

 
 
Skole, 8.trinn 

 
 

 
 

Helsesykepleier og  
Sosiallærer, 8 og 9. trinn  
 

 
Ressursteamleder  

 
 
Politiet og skole, 

Foreldremøter 8, 9, 10 
trinn 

 
 
Leder av ressursteam, 

Helsesykepleier og 
sosiallærer 

 
Skoleledelse, 
kontaktlærer 

 
 

 
 
 

Sosiallærer 
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Økt voksentetthet i 
friminuttene 

 
 
Ressursteam  

 
 

 
Mer variasjon i 
undervisningen 

 
Praktisering av gode 

rutiner i overgangen 
mellom barne- og 
ungdomsskole, og 

ungdomsskole- og 
videregående skole.  

 
 

Fokus på relasjonsarbeid 
og traumebevisstomsorg  
 

Opprettelse av 
«gatemegling» 

 
 
 

 

Ekstra lærere, Moonlight, 
dagravn, politi synlige i 

friminuttene 
 
Jobber med skolemiljø på 

individ, gruppe og 
systemnivå.  

 
Digil satsingen 
 

 
Viktig at en «sikrer» god 

overføring av 
informasjon rundt elever 
med utfordringer slik at 

de får god og tett 
oppfølging 

 
 

Opplæringspakka fra 
RVTS. 
 

Kursing av ungdommer i         
ikke-volds 

kommunikasjon 
 

 

Skoleledelse, Moonlight, 
Frivillighetssentralen 

 
 
Ressursteamleder 

 
 

 
Skoleledelse, kontinuerlig 
 

 
Skoleledelse, kontinuerlig 

 
 
 

 
 

 
 

Seksjon for oppvekst, 
kontinuerlig 
 

SLT koordinator sjekker 
ut muligheten (kan det 

evt. gjøres som i Kr.sand 
i regi av Rødekors) 

Foreldretiltak: 
Kortprogrammet 

 
 

 
 
 

 
Foreldrenettverksgrupper 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Informasjon til foreldre 
 
 

 
 

 
Informasjon til foreldre 

med ungdom i 
risikosonen om rus og 

andre utfordringer. 
Etablering av 
foreldrenettverk. 

 
Foreldredrevet grupper 

hvor det diskuteres ulike 
problemstillinger knyttet 
til ungdom. En har 

mulighet til å bli enige 
om felles regler, og en 

blir godt kjent med 
hverandre slik at det er  
Lettere å ta kontakt ved 

behov.  
 

Ved alvorlige hendelser 
vurderes det straks om 
det er nødvendig med 

info til foreldrene og 
hvordan denne skal gis. 

 
Politiet, Moonlight, SLT 

koordinator, ved behov 
 

 
 
 

 
Foreldre, 2-4 ganger i 

året 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Innsatsgruppe, 
Skoleledelse, SLT 
koordinator, ved behov 
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COS (Circle of security) 
kurs for tenåringsforeldre 

Infoskriv, informasjon på 

kommunens nettside, 
informasjon i Vennesla 

Tidende 
Trygghetssirkelen- kurs 
for tenåringsforeldre som 

gir dem kunnskap om 
hvordan de kan forstå 

sitt barn, samt hjelpe og 
veilede ungdommen på 
en god måte  

 

 

 
 

 
Barn og familie, to kurs i 
året 

Fritidstiltak: 

 
Ulike aktivitetsgrupper 

som jentegruppe, 
guttegruppe, fotogruppe 
etc. 

Skategruppe (Lage en 
film og presentere det for 

VBUR og kommunestyre- 
ønskelig med en 

«ordentlig» plass for 
skatere.  
 

Fritid med bistand 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Hjelp til ungdom til å 
komme seg ut i 

organiserte 
fritidsaktiviteter. 

 

 
Moonlight, kontinuerlig 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Moonlight 

 
Nærmiljøtiltak: 
 

Natteravn 
 

 
 
Dagravn 

 
 

 
 
 

 
Økt patruljering av 

politiet 
 
 

 
 

Gjennomføre 
trygghetsvandring  
Vurdere tiltak som økt 

 
 
 

Tilstedeværelse av 
voksne på kveldstid der 

hvor ungdommene 
treffes 
 

Tilstedeværelse av 
voksne på dagtid 

 
 
 

 
Økt patruljering på 

skolen, Moonlight, 
sentrumsområdet 
(spesielle plasser hvor 

ungdom ferdes) 
 

Trygghetsvandring er en 
metode for å skape 
trygge lokalsamfunn. 

 
 
 

Moonlight og 
Frivilligssentralen, fredag 

og lørdag kveld 
 
Moonlight og 

frivillighetssentralen, Ved 
oppstart av skoleåret, 

ved behov grunnet 
utfordrende 
ungdomsmiljø 

 
Politiet 

 
 
 

 
 

SLT koordinator, ved 
behov på utsatte plasser 
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belysning, beskjæring av 

busk og rydding av kratt, 
foreldreinvolvering m.m 

 

 

 

 
 

 
 

 
Tverrfaglig samarbeid 
 

Innsatsgruppe 
 

 
 
 

Miljøarbeiderteam 
 

 
 
 

Inkluderende Vennesla  
 

 
 

 
SLT arbeidsutvalg og 
styringsgruppa 

 
 
 

Møter med skole, politi, 
Moonlight, barnevern, 

helsesykepleier og SLT 
koordinator  
 

Møter med Moonlight, 
Frivillighetssentralen, 

sosiallærer, barnevern og 
SLT koordinator  
 

Møteplass mellom 
kommunen og frivillige 

lag, foreninger og 
menigheter  

 
SLT modellen i praksis 

 
 
 

Koordineres av SLT 
koordinator, annenhver 

uke i oppstarten  
 
 

Leder Moonlight og SLT 
koordinator, annen hver 

uke 
 
 

Koordineres av SLT 
koordinator, ved behov 

jmf. mandatet 
 

 
SLT koordinator, 
Arbeidsutvalg hver 

6.uke, styringsgruppa 1-
2 ganger i året 

 

Budsjett 

Det er avgjørende at vi har midler som kan brukes til å igangsette og 

gjennomføre nødvendige tiltak. Et beløp på kr.300 000,- vil gi oss 

mulighet til å igangsette strakstiltak som vurderes som nødvendige. (Det 

ble innvilget kun kr.300 000). Pengene brukes på ulike tiltak på 

ungdomsskolene Skarpengland og Vennesla (egen prosjektskisse 

utarbeides for Skarpengland på et senere tidspunkt).  

I tillegg vil SLT koordinator søke Fylkesmann, Bufdir, Kfk og andre om 

tilskudd for relevante fremtidige tiltak som ikke krever umiddelbar 

iverksettelse. 

Fremdriftsplan 

OppOp 

 

 

 

 

Utarbeidelse av      Avklaring med ledelsen    Opprettelse av       Gjennomføring   Evaluering 

prosjektskisse        og forankring                   samarbeid med      av tiltak  

          aktuelle aktører 

Innen 25.09.19       Innen 15.10.19                Innen 15.11.19     Fortløpende       Innen 30.06.20 
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Evaluering 

Evaluering med styringsgruppa innen utgang av juni 2020. Ellers vil det bli 

lagt til rette for jevnlig evaluering (ca hver tredje måned) i innsatsgruppe.  

 

 

DELPROSJEKT:  

UNGDOM TRYGGHET TRIVSEL- Skarpengland skole  

Sammenheng 

På mellomtrinnet v/ Skarpengland barne- og ungdomsskole har det dannet seg 

en «gjeng», og som sprer utrygghet på skolen, særlig i friminuttene. Det dreier 

seg om en kjerne på 14.gutter i 5, 6 og 7trinn. Noen er mer sentrale enn andre, 

og disse prøver å rekruttere flere inn i gjengen.  

Guttene omtaler selv som en gjeng. De stiller opp for hverandre i konflikter. 

Disse opptrer også som “borgervern”, og de sørger for å opprettholde konflikter, 

og de eskalerer også konflikter som i utgangspunktet var harmløse.  

Med «gjengmentalitet» menes det: Det er avgrenset hvem som er med i 

gjengen. Innad i gjengen er man inneforstått med at man stiller opp for 

hverandre, og for venner og familiemedlemmer. De som ikke vil være ut av 

gjengen utsettes for kontinuerlig plaging, helt til de blir med igjen. Nye 

medlemmer rekrutteres etter en «rangordning». 

 

Opprettholdende faktorer 

At noen av disse opptrer i flokk. 

At de har mulighet til å finne sammen i friminuttene. 

At de mest sentrale er populære, og klarer å styre de andre til å henge med på 

konflikter 

 

Målsetninger 

Oppløsning av "gjengen" og positiv utvikling. 

1 Innen 15. Juni ser vi ikke lenger gjengmentalitet.  

2 Innen 15. Juni har alle guttene på mellomtrinnet tilhørighet i et positivt 

«de12vennemiljø  
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Tiltak 

1 

Samarbeid med andre kommunale ressurser, SLT koordinator og mobilt team. 

Møter med aktuelle foreldre. 

Samtaler med aktuelle foreldre. 

Tiltak i friminutt for å holde ulike klassetrinn fra hverandre. 

Holde enkeltelever borte fra ordinære friminutt 

Hyppige samtaler med elever. 

Igangsettelse av kjernegrupper. 

 

2  

Positive tiltak på skolen for de som ønsker, og som vil følge instruksjoner. 

Positive tiltak på fritiden der guttene blir del av et positivt miljø som treffes 

jevnlig, der ingen holdes utenfor, og foreldre er aktive. 

Samarbeid skole- foreldre, og foreldre imellom. 

 

 3 

Ivaretakelse av de andre barna i skolemiljøet. 

Informere hele foreldregruppen. Sende ut info.brev og fortelle om utfordringer 

på generelt grunnlag og hva slags tiltak igangsettes. Viktig at enn begrenser 

«rykteflom» og utrygghet i foreldregruppa.  

Kontaktlærere snakker om dette i klassene til barna slik at de vet hvem de skal 

si ifra til dersom de opplever situasjonen som utrygt.  

Samtaler med enkeltelever som opplever uttrygghet, utføres av helsesøster eller 

sosiallærer. 

Ekstra vaktholdhold i friminuttene.  

 

Ønsket tiltak:  

Miljøvert på skolen. Søknad sendes fylkesmannen. Har hatt god virkning i 

Kristiansand. En person som kan etablere relasjon og bli kjent med guttene og 

jobbe systematisk med disse, særlig i friminuttene. Denne personen skal også 

sikre at de andre elevene opplever trygghet.  
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Tegn 

Vi ser at det er lettere for gutter å ikke henge seg på negativ aktivitet. 

Vi ser at gutter tar aktivt avstand og forlater konfliktsituasjoner. 

Vi ser at gutter trives bedre på skolen fordi de vet at de har venner. 

Vi ser at gutter snakker med voksne og får hjelp 

Vi hører at gutter forteller at det er bedre å være på skolen enn før.  

Vi hører gutter si at de vil være vennlige mot hverandre.  

 

Evaluering 

Dette evalueres jevnlig på samarbeidsmøter på skolen, på møter med foreldre og 

i samtaler med gutter. 

 

 


