
 

Referat fra politisk arbeidsgruppemøte for rusmiddelpolitisk handlingsplan  

 

Dato: 22.09.2020 

Tid : 15.00-16.45 

Sted: Møterom Fredrikshald, gamle rådhus 

Tilstede: Anders Wingren, leder (Rødt)Simen Murud Gundersen(H), Solveig Vitanza(Ap), Dagfinn 
Stærk(Krf), forfall: Heidi Raude(V) 

Sekretær: Gun Kleve (administrasjonen) 

Innleder: Ole Jacob Stensvik, sosiallærer ved Rødsberg ungdomsskole.  

 

Ole Jacob orienterte om skolens arbeid med å forebygge rusbruk blant ungdom, og arbeid med 
oppfølging av elever som bruker alkohol eller hasj.  

Opplevelsen til lærerne er at rusbruk er et marginalt problem i ungdomsskolen.  

Forebyggende rusarbeid for elvene er innbakt i skolens ordinære fag.  Arbeid opp mot foreldrene 
gjøres på 8. og 9. trinn i programmet «Utsett» og rus er tema på 9.trinn.  Målet er å utsette debuten 
for å bruke alkohol. Mange elever får befatning med alkohol mellom 9. og 10. trinn.  

Foreldre er viktige i denne fasen. Utfordring for skolen at det er ca. 60% av foreldrene som deltar på 
temakveldene.  Det er også ulik holdning blant foreldre av hva som godtas når barna drikker alkohol.  
Skolen kontakter hjemmene hvis de får vite at barna har vært på fest med alkohol. Noen foreldre er 
glad at skolen gir beskjed mens andre blir sinte for innblanding i privatlivet.  

Når det gjelder hasj så sier elevene at tilgangen er god. Det hender noen barn i ungdomsskolen 
bruker hasj, og i de tilfellene innkaller skolen foreldrene til samtale. Noen ganger går det bra og 
bruken stopper, andre ganger ikke.  
 
Skole og miljøsentrum på Risum (SMS) og politiet er viktige ressurser for ungdomsskolen. 

Simen orienterte fra møte i ungdomsrådet.  

Ungdommene sier at debuten med rus er tidligere enn før.  

De sier at det ikke finnes særlig tilbud på helgene for ungdom. Kirkene har tilbud, men ikke alle vil gå 
dit.  Ungdommene sier at det brukes mer alkohol og hasj enn andre stoffer.  

Russetida ødelegger for mange. For noen er det en årelang fest som går utover skolearbeidet. Det 
oppleves drikkepress.   

Ungdommene ønsker trygge steder å være både i ukedager og i helger.  

Anders orienterte fra samtale med leder for ungdomstilbudene i kommunen. Domino og Rockehuset. 
De har flere ungdommer som får oppfølging over lengre tid. Åpningstider er ukedager. Det er mange 
innvandrergutter på Domino. Leder opplever at det er voksenkontakt som er viktig for de som 
kommer på domino, ikke bare aktivitetene i seg selv. Hun ser behov for et ungdomsteam som kan 



ivareta utsatte ungdommer.  Savner også et samarbeidsforum for ungdomstilbudene i byen. Se 
videre tilsendt referat. 

Gun presenterte et videre utviklet utkast til plandokumentet,  dette er et arbeidsdokument. 

Anders hadde en kort gjennomgang av tidsplan og  mulighetsrommet i denne planen.  

Gruppen ga Leder og sekretær mandat til å arbeide videre med dokumentet som er påbegynt, og 
legger utkastet fram for gruppa den 6. okt.  

 

Neste møte 6.okt. kl. 15.00-17.00, møterom Fredrikshald i gamle rådhus.  

 

 

Ref. Gun Kleve 


