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Innledning til SLT handlingsplan 
SLT-modellen (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) er et av regjeringens 

satsningsområder innen forebygging av kriminalitet blant barn og unge. 

 

SLT-samarbeidet er forankret både i nasjonale og kommunale føringer: 

 Stortingsmelding nr. 17 (1999–2000) «Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet» 

 Regjeringens handlingsplan «Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet» (2005-2008) 

 Regjeringens kriminalitetsforebyggende handlingsplan «Gode krefter» (2009) 

 Åsnes kommune besluttet å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Åsnes 

lensmannskontor gjennom SLT-modellen. (2006, jfr. FSK-081/06)2.  Mål og delmål for 

SLT-samarbeidet i Åsnes kommune 

Mål og fokus for SLT-samarbeidet i Åsnes kommune 

Hovedmål  

Hovedmålet er å etablere og videreføre et tverretatlig forebyggende arbeid i Åsnes kommune, for å 

forhindre og redusere menneskelige lidelser. 

Koordinering av resurser sett i et helhetlig perspektiv er sentralt i dette arbeidet. 

Delmål 

1. SLT skal bidra til en forpliktende og god samordning av tiltak som virker forebyggende og som 

reduserer utvikling av psykiske problemer, atferdsproblemer, rusmisbruk og kriminalitet 

blant barn og unge. 

2. Barn og unge i Åsnes kommune skal gjennom SLT sikres bedre rammer om 

oppvekstsvilkårene sine, slik at de velger å leve livet sitt på en måte som er positiv for seg 

selv og andre. 

3. Tiltak som er igangsatt gjennom SLT, skal støtte opp om, utvikles og forankres i ordinær 

virksomhet. 

4. I SLT-samarbeidet er foreldre og ungdom, frivillige organisasjoner, privatpersoner, politi, 

næringsliv og andre enheter viktige samarbeidsrelasjoner. Samarbeidet kan også inkludere 

fylkeskommunen, konfliktråd og nabokommuner. 

Målgruppe 

SLT-samarbeidet i Åsnes kommune har generelt hovedfokus på barn og unge primært i alderen 12-19 

år, samt deres foreldre i enkeltsaker. Der hvor det allerede er igangsatt tiltak etter barnevernloven 

før fylte 18 år, kan aldersgrensen forlenges til 23 år. 

Åsnes kommune ønsker at SLT skal ha fokus på tidlig intervensjon ovenfor ungdomskriminalitet. 

Kartlegging av problemområder, oppretting av tiltak og evaluering av tiltakene er SLT-ordningens 

arbeidsområde. 

SLT-handlingsplan 2017 - 2019 
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Tiltak 

 

Målgruppe Målsetting Beskrivelse Ansvar Kostnad Evaluering Prioritert 

oppstart 

1.  Natteravn Ungdom i alderen  

12 – 18 år 

Å være til stede for barn 

og unge når de ferdes 

ute på kvelds- og 

nattetid, ta ansvar og 

vise omsorg når de unge 

trenger det. 

 

Natteravnenes 

tilstedeværelse bidrar 

også til å redusere vold, 

hærverk og kriminelle 

handlinger. 

 

Samarbeid med Tryg-

Forsikring 

 

SLT i Solør skal 

kartlegge behovet for 

natteravningen 

gjennom hele året. 

 

FAU v/Åsnes 

ungdomsskole skal 

rekruttere Natteravner. 

 

SLT koordinator 

 

 

SLT koordinator 

 

 

 

FAU 

Midler fra: 

Tryg-forsikring 

og Frivillighets 

Sentralen i 

Åsnes 

Hver høst i 

SLT og 

Politiråd 

Videreføres 

2. Olweusprogrammet 

mot mobbing og 

antisosial atferd 
 

 

 

Elevene ved 

Åsnes 

ungdomsskole 

Redusere eller 

fullstendig fjerne 

eksisterende mobbing i 

og utenfor skolemiljøet. 

 

Forebygge forekomsten 

av nye 

mobbeproblemer. 

 

Etablere bedre 

kameratrelasjoner 

 

Olweusprogrammet 

mot mobbing og 

antisosial atferd er et 

tiltaksprogram med 

vitenskapelig 

dokumentert effekt, 

som ikke krever store 

økonomiske 

investeringer; det 

dreier seg framfor alt 

om ungdommens 

holdninger, atferd og 

rutiner. 

 

 

 

 

 

Rektor Gratis Egen 

handlingsplan 

som evalueres 

årlig 

Videreføres 
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Tiltak 

 

Målgruppe Målsetting Beskrivelse Ansvar Kostnad Evaluering Prioritert 

oppstart 

3. Fri Elevene ved 

Åsnes 

ungdomsskole 

Holde de unge røyk og 

snusfrie 

FRI handler først og 

fremst om å forebygge 

tobakk, men også om å 

styrke ungdoms evne 

til å ta selvstendige 

valg på andre 

livsstilsområder. 

 

 

 

 

Sosiallærer Gratis program Ny 

gjennomgang 

og nye 

kontrakter 

hver høst. 

Videreføres 

4. Utsett! Foresatte ved 

Åsnes 

ungdomsskole 8,9 

og 10 trinn 

Gi foresatte økt 

kunnskap om alkohol og 

drikkevaner. 

  

Fremme 

foreldresamarbeid. 

 

Motivere til 

holdningsarbeid i 

forhold til ungdom og 

alkohol. 

Hensikten med Utsett! 

er å forebygge tidlig 

alkoholdebut, redusere 

alkoholbruk og andre 

normbrudd blant 

ungdommer gjennom å 

påvirke foreldres 

holdning til at unge 

drikker alkohol. 

 

 

Ungdomskolen 

v/rektor for 

tilrettelegging av 

foreldremøter 

 

Kursholderne 

Gratis program Årlig Videreføres 

5. Åpent ungdomshus 
 

 

Barn og unge fra 

4 klasse til de er 

18 år fordelt på 2 

grupper 

Ungdommen i Åsnes 

skal ha et fritidstilbud 

med kontinuerlig drift 

og aktiviteter tilpasset 

aldersgruppen. 

Ungdommer skal ha en 
trygg og inkluderende 
møteplass. 
 

Det er juniorklubb en 

gang i måneden, og 

åpent for de eldre 

ungdommene hver 

fredag under skoleåret.  

 

Leder ved Flisa 

ungdomshus 

 

Eget budsjett Skoleslutt i 

juni hvert år 

Videreføres 



3 

 

Tiltak 

 

Målgruppe Målsetting Beskrivelse Ansvar Kostnad Evaluering Prioritert 

oppstart 

6. Samtalegrupper for 

barn som har opplevd 

samlivsbrudd eller har 

foreldre som ikke bor 

sammen. 

Barn og ungdom i 

barneskole og 

ungdomsskole 

Forebygge, da forskning 

viser at barn som har 

opplevd samlivsbrudd er 

noe mer utsatt for å få 

problemer enn andre 

barn. 

- Redusere utvikling av 

psykosomatiske 

symptomer hos 

barn/ungdom som har 

opplevd samlivsbrudd. 

- Gi økt konsentrasjon 

og bedre trivsel på 

skolen. 

- Gjøre barn/ungdom 

mindre utsatt for rus og 

kriminalitet. 

Samtalegruppe ved 

den enkelte skole, for å 

gi hjelp og støtte til å 

bearbeide krisen og 

reagere følelsesmessig.  

 

6 møter i skoletiden, 

mulig 

oppfølgingsmøte i 

etterkant. 

 

Tema: Hvordan det er 

å være 

barnet/ungdommen da 

foresatte har gått fra 

hverandre. 

 

 

Skolehelsetjenesten 

og hver enkelt skole.  

 

 

 

Inngår i arbeids-

oppgavene til 

personell fra 

skolen, 

helsesøster/ 

Helse-personell.  

 

 

1 gang per år.  Tiltak i 

kommunen 

siden 2007.  

 

Hver skole 

vurderer 

fortløpende 

oppstart av 

grupper. 

7. Ferieklubb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn uten 

mulighet for 

kostbare tilbud 

Gi de med få ressurser 

en ”ferieopplevelse” slik 

de fleste jevnaldrende 

opplever om sommeren. 

 

Et gratis 

aktivitetsprogram 

gående over en uke i 

sommerferien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari Syversen Enger 

Gunvor Husberg 

Aaslie 

 

 En gang i året Videreføres 
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Tiltak 

 

Målgruppe Målsetting Beskrivelse Ansvar Kostnad Evaluering Prioritert 

oppstart 

8. Økonomisk veiledning 

for ungdom 

Elevene i 9. og 

10. trinn 

Bevisstgjøring elevene i 

forhold kloke valg om 

økonomi. 

Fokus - arbeide godt 

på skolen - utdanning 

som gir sikker inntekt 

som voksen. Tema: 

sparing, kredittkort, 

forbrukslån og renter. 

 

Bruker konkrete case i 

forhold til det å bo for 

seg selv, skaffe seg 

inntekt og styre sin 

egen økonomi. 

 

Skolen  

Samarbeider med 

lokal bank på det 

faglige 

Gratis 

 

Årlig 

 

Videreføres 

9. Tenåringsforeldre Foreldre til 

ungdom i 8. 

klasse 

Styrke foreldre i rollen 

som tenåringsforeldre 

Foreldremøte med 

foredragsholdere på 

sentrale tema ved det å 

ha ungdom i huset. 

Hovedfokus er 
hvordan støtte 
ungdommen vår i 
utviklingen av en god 
og robust nok psykisk 
helse. 

Barne- og 

familieteamet   

 

Rektor og FAU  

 

Videreføres 

10. Temakveld  9. trinn, 

april 

Foresatte og 

ungdom i 9. trinn 

Bevisstgjøre elever og 

foresatte om holdninger 

til alkohol, rus, nettvett 

og psykisk helse. 

Opplyse om 

foreldrenettverk og 

viktigheten med dette.  

Alkoholdebut 

Rus 

Nettvett 

Foreldrenettverk 

Psykisk helse 

Politi 

SLT koordinator 

ROS 

Rektor 

Sosial lærer 

 Årlig Videreføres 
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Tiltak 

 

Målgruppe Målsetting Beskrivelse Ansvar Kostnad Evaluering Prioritert 

oppstart 

11. Barn i rusfamilier 

 

Ansatte i: 

barnehager, 

barneskoler, SFO, 

helsestasjon, PP-

tjenesten og 

barnevernet. 

 

Heve kompetansen om 

tidlig identifikasjon og 

tidlig intervensjon blant 

ansatte som kommer i 

kontakt med 

risikoutsatte barn og 

unge. 

Opplæringsdager for 

ansatte 

Egen prosjektgruppe 

Ledende helsesøster  

KoRus-øst og 

kommunen 

Årlig Videreføres 

12. Tema og fagdager Alle ansatte som 

jobber med barn 

og unge 

Alle ansatte som er i 

nærheten av barn og 

unge bør ha oversikt 

over hva de skal se etter, 

hva som skal meldes og 

hvor de skal melde 

Radikalisering SLT-koordinator  Årlig Videreføres 

13. ROS 
 

 

 

Barn/ungdom/ 

unge voksne 

Ha fokus er tidlig 

intervensjon i forhold til 

problemområdene 

psykisk helse, rus og 

spill-problematikk. 

 

Prosjektmedarbeiderne 

er mobile ute i felten 

for lettere å kunne nå 

de aktuelle 

målgruppene 

Spesialist-

helsetjenesten i regi 

av DPS Kongsvinger 

har arbeidsgiver-

ansvar 

Løpende 

kontrakt med  

1 års 

oppsigelsestid. 

Årlig Videreføres 

14. 

Opplevelseskortet/kultur

kort 

 

 

Fra småbarnsalder 

til 18 år.  

Gi barn og unge fra 

lavinntektsfamilier 

mulighet til å delta på 

ulike aktiviteter og 

kultur opplevelser på lik 

linje med andre. 

 

Opplevelseskortet gir 

gratis adgang til ulike 

aktiviteter i regi av 

kommune, private og 

frivillige. 

Kultur/ 

Ungdomsrådet 

Kommunen 

bidrar med 

billetter til kino, 

basseng og 

ungdomshus. 

Årlig Videreføres 

15. Oppfølging av 

skolefravær 

Skolebarn  Sikre ajourførte fraværs-

registre som kan 

begrunne tidlig innsats i 

forhold til elever med 

bekymringsfullt fravær. 

 

«Rutinebeskrivelse for 

oppfølging av og tiltak 

ved skolefravær i 

grunnskolen i Åsnes» 

Skolen 

 

  Videreføres 
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Tiltak 

 

Målgruppe Målsetting Beskrivelse Ansvar Kostnad Evaluering Prioritert 

oppstart 

16. Ungdataundersøkelse 8,9 og 10 trinn Ungdata dekker 

helheten i ungdoms liv 

og omfatter et bredt 

spekter av 

temaområder (foreldre 

og venner, skole, 

lokalmiljø, 

fritidsaktiviteter, helse 

og trivsel, 

rusmiddelbruk, 

risikoatferd og vold) 

hhv. 8-10. trinn hvert 
3. år 

Skole 

SLT koordinator 

KoRus Øst 

Gratis Årlig Uke 9 2018 



Vedlegg 1 
 

Navneliste SLT-styringsgruppe/politiråd 2014: 

Lensmann  Jørn Arild Flatha 

Ordfører  Ørjan Bue, Wenche Huser Sund, Lise Berger Svenkerud 

Rådmann  Stein Halvorsen, Geir Kvisten, Eyvind Alnæs 

SLT-koordinator Jan Bjerktun 

 

Møteplan 2017 / 2018 for SLT-styringsgruppe/politiråd: 

Uke 02: 10.01.18 kl. 13.00 Åsnes 

Uke 17: 25.04.18 kl. 12:00 Åsnes 
Uke 34: 22.08.18 kl: 12:00  Grue 
Uke 42: 17.10.18 kl. 12:00 Våler 
 
Møtene holdes i alle tre kommuner på rundgang. 

 

Navneliste SLT-koordineringsgruppe 2017: 

SLT-koordinator    Jan Bjerktun 

Politiet      Marianne Udneseth/ Jørn Flatha  

Rektor ved Åsnes Ungdomsskole  Tom-Remi Eriksmoen 

Avdelingsleder elevtjenester Solør vgs  Anders Olastuen 

Ledende helsesøster/ Helseleder  Linda Strand 

Virksomhetsleder kultur   Ingvild Arnesen 

Barneverntjenesten    Merete Juule 

Prosjektkoordinator BVT   Reidun Reikerås 

Leder v/ Flisa ungdomshus   Nancy Hamza 

NAV-ungdomsteam    Mari Syvertsen Enger/ Malèn Kristiansen Kjensmo 

Avdelingsleder psykisk helse og rustjeneste Ann Heidi Vingeng 

Ruskonsulent     Lene Korntorp 

DPS Kongsvinger / ROS    Marianne Langbrumoen/ Pernille Halvorsen 

       

Møteplan-2017 - 2018 for SLT-koordineringsgruppe: 

Dato Kl: 

14.09.17 1230 - 1430 

26.10.17 0900 - 1100 

07.12.17 1230 - 1430 

18.01.18 0900 - 1100 

01.03.18 0900 - 1100 

12.04.18 0900 - 1100 
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24.05.18 0900 - 1100 

Vedlegg 2 

Organisering og struktur 

SLT-modellen i Åsnes kommune 

SLT i Åsnes kommune er forankret hos øverste myndighet innen kommune og politi. 

Organisasjonen er delt inn i tre nivåer (styrings-, koordinerings- og utøvende nivå) 

 

SLT-modellen kan illustreres på denne måten: 

 

 

Felles Politiråd/SLT-

styringsgruppe 

 

 

SLT-koordineringsgruppe 

 

 

SLT-arbeidsgrupper 

Felles Politiråd/SLT-styringsgruppe 

Ved innføringen av politiråd i Åsnes kommune den 15. januar 2008 ble det vedtatt at politirådet også 

skal fungere som SLT-styringsgruppe (jfr. KST-003/08).  

 Felles Politiråd/SLT-styringsgruppe består av: 

Ordførere I Grue, Åsnes og Våler kommune 

Rådmenn i Grue, Åsnes og Våler kommune 

Lensmann i Solør 

SLT-koordinator i Solør 

 

Mandat SLT-styringsgruppe:  

 Utveksle informasjon og etablere en felles forståelse av de utfordringer som finnes i 

kommunen. 

 Ha kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til de prioriteringer og beslutninger som 

må foretas innenfor den enkelte sektor. 

 Ta initiativ til utviklingsarbeid innen de områder som hører under SLT’s arbeidsområde. 

 Sørge for at etablerte tiltak i samhandling mellom kommunen og politiet fungerer til det 

beste for innbyggerne og samfunnet. 
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 Ha ansvar for framdrift i SLT-arbeidet og etablering av overordnede rammer for kommunens 

totale innsats, for å fremme god helse og forebygge kriminalitet. 

 Behandle SLT-handlingsplan og SLT- årsrapport. 

 Sikre forankring av forebygging blant barn og unge i både kommunens og politiets planverk. 

 Politiråd/SLT-styringsgruppe møtes 4 ganger pr. år.  

 

SLT-koordineringsgruppe i Åsnes kommune 

SLT-koordineringsgruppe skal bestå av: 

Faste medlemmer: 

SLT-koordinator 

Forebyggende politi 

Avdelingsleder elevtjenester Solør videregående skole 

Rektor ved Åsnes ungdomsskole 

Ledene Helsesøster 

Helseleder 

Enhetsleder psykisk helse- og rustjeneste 

Ruskonsulent 

Fagleder Barnevernstjenesten 

Leder ved Flisa ungdomshus 

NAV-ungdomsteam 

DPS Sykehuset innlandet 

 

 

 Mandat SLT-koordineringsgruppe 

 Ha ansvar for den praktiske koordineringen av det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Åsnes 

kommune og skal gjennom SLT- koordinatoren kontinuerlig informere politirådet/SLT-

styringsgruppe om gruppas arbeid. 

 Medlemmene skal årlig utforme en SLT-handlingsplan på bakgrunn av gruppas kunnskap og 

kompetanse når det gjelder oppvekstsvilkår i kommunen. SLT-handlingsplan fremlegges 

politiråd/SLT-styringsgruppe for godkjenning. 

 Ivareta og bekjentgjøre SLT- tiltak/prosjekt innenfor eget ansvarsområde, samt sørge for at 

tiltakene/prosjektene nedfelles i interne handlingsplaner/virksomhetsplaner og at de 

iverksettes/implementeres. 

 Innhente informasjon fra eget område om barne- og ungdomsmiljøene til møtene 

(medlemmene får noen minutter hver på møtene). 

 På bakgrunn av felles analyse komme med forslag til prosjekter/strategi/tiltak på tvers av 

sektorgrenser. 

 Medlemmene skal sørge for at egen enhet bidrar med ressurser til gjennomføring av 

planlagte SLT-tiltak/prosjekt. 

 Avslutte tiltak som ikke gir resultater eller av annen grunn ikke fungerer. 
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 Framstå som en ressursgruppe i barne- og ungdomssaker og som en rådgivende gruppe ved 

behov (overfor styringsgruppa og arbeidsgruppene/prosjektene). 

 Ha ansvar for kompetanseheving om kunnskap innenfor ungdomskriminalitet til politikere og 

ansatte som arbeider med barn og unge i Åsnes. 

 SLT-koordineringsgruppe har beslutningsmyndighet om opprettelse av arbeidsgrupper. 

 SLT-koordineringsgruppe møtes hver 6. uke. Andre aktører kan inviteres til møtene etter 

behov. 

 

Det utførende nivå 

Innen det vi kan kalle det utførende nivå, finner vi rus- og kriminalitetsforebygging i praksis. 

Her finner vi alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Det kan være ansatte i kommunens 

egne virksomheter og forebyggende politi. Her regner vi også med frivillige organisasjoner, kirken og 

lokalt næringsliv, der de har en rolle i det forebyggende arbeidet. 

 

Tiltakene kan være nøye planlagt og langvarige, eller raskt initiert og kortvarige, ut fra tidsaktuelle 

problemstillinger. 

 

For å sikre at Politiråd/SLT-styringsgruppens mål omsettes i praktisk handling på det utførende 

nivået, er det viktig at det utførende nivået har en tett og god kommunikasjon med SLT-

koordineringsgruppe. 

 

 

SLT-koordinatorens rolle 

 Koordinatoren skal legge til rette for et nært og godt samarbeid mellom ulike instanser og 

profesjoner som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. 

 Koordinatoren skal følge konkrete mål fastsatt av politiråd/SLT-styringsgruppe, og handle på 

vegne av den. 

 Koordinatoren har ansvar for å identifisere problemområder, innhente og formidle kunnskap, 

initiere tiltak og gi ansvar, aktiv samordning. 

 SLT-koordinator er ansatt i 100 % fast stilling under ledende helsesøster, er også koordinator 

i Grue og Våler kommune 

SLT-koordinatorens hovedoppgaver: 

 Koordinere samordning/tiltak i SLT 

 Ha et overordnet ansvar for å være pådriver, inspirator, initiativtaker og informasjons-

utveksler i alle ledd av samarbeidet. 

 Ha oversikt over aktuelle prosjektmidler og fremme nødvendige søknader. 

 Ha oversikt over utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten. 

 Være bindeledd mellom kommune og politi. 

 Legge til rette for informasjonsutveksling og kompetanseutvikling. 
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SLT-arbeidsgrupper 
SLT-arbeidsgrupper blir oppnevnt av SLT-koordineringsgruppe ved kartlagt og ønsket behov. 

SLT-koordineringsgruppe bestemmer hvem som skal sitte i de forskjellige arbeidsgruppene, og har 

det overordnede ansvaret. 

Hver enkelt arbeidsgruppe har ansvar for å melde sitt arbeide tilbake til SLT-koordineringsgruppe. 

 

Kompetanseutviklingstiltak 
For at ansatte i Åsnes kommune i størst mulig grad skal ha mulighet til å fange opp barn og ungdom 

som befinner seg i risikosonen for å utvikle et negativt livsmønster, er det viktig at man får en faglig 

oppdatering innfor tidlig intervensjon og forebygging. 

SLT-koordineringsgruppe skal sammen finne måter å heve den generelle kompetansen på disse 

områdene. 

Det er SLT-koordinators ansvar å søke om midler til kompetansehevingstiltak som krever økonomisk 

støtte. 

Disse kompetansehevende tiltakene skal nedfelles i SLT-handlingsplan.  

Mål 
SLT-koordineringsgruppe skal ved inngangen til et nytt år revidere SLT-handlingsplan for påfølgende 

år. 

 

SLT-handlingsplan skal inneholde mål for det konkrete året, samt videreføring av de tiltak man 

allerede har. 

 

SLT-handlingsplan skal evalueres i en årsrapport ved årets slutt og godkjennes i Politiråd/SLT-

styringsgruppe og oversendes til helseleder.  
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Tiltak i SLT handlingsplan 

1.Natteravn i Åsnes 

SLT-koordinator har ansvar for: 

 Hovedavtalen for natteravnordningen og kontakten med Tryg-forsikring. 

 Sørge for å få tilsendt oppdatert utstyr fra Tryg-forsikring. 

 Ha oversikt over arrangementer i kommunen der man har behov for natteravner.  

 Lage liste over arrangementer i Åsnes Kommune (sted, dato og tid). 

Leder ved Flisa ungdomshus har ansvar for: 

 Oppbevare natteravnsutstyr 

 Være kontaktperson under arrangementene. 

 Sørge for bevertning til natteravnene under arrangementene. 

Natteravnene har ansvar for: 

 Møte opp ved Flisa Ungdomshus i henhold til vaktliste. 

 Sette seg inn i de regler som gjelder for Natteravnene i Åsnes. 

 Skaffe stedfortreder og melde navn, adresse, telefon og e-post adresse på sin stedfortreder 

til leder av Flisa Ungdomshus senest 24 timer før avtalt oppmøte. 

 

2.Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd 

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram med vitenskapelig 

dokumentert effekt, som ikke krever store økonomiske investeringer; det dreier seg framfor alt om 

ungdommens holdninger, atferd og rutiner. 

 

Olweusprogrammet har som mål:  

 Ha jevnlige klassemøter. 

 Å øke bevisstheten og kunnskapen om mobbeproblemer samt å fjerne en del myter om 

mobbing og årsaker til mobbing. 

 Å bevisstgjøre ungdom i forhold til atferd. 

 Å innføre noen enkle og klare regler mot mobbing. Følgende fire regler blir brukt i 

programmet:  

 Vi skal ikke mobbe andre. 

 Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet. 

 Vi skal også være sammen med elever som lett blir alene. 

 Hvis vi vet om at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen 

lærer) og de hjemme. 

 Å gi støtte til og effektiv beskyttelse av den mobbeutsatte. 

 Ha egen handlingsplan for programmet 
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3.FRI 

Å kjøpe røyk før man er 18 år er ulovlig i Norge. Likevel er debutalderen for de som starter å røyke 

under 18.år. Røyking gir store helsemessige skader og bør derfor forebygges med tanke på individets 

helse og den samfunnsøkonomiske kostnaden røyking fører til. 

Åsnes ungdomsskole har som et ledd i dette arbeidet brukt FRI 

 

FRI er tilpasset læreplanen og vektlegger spesielt sosial, muntlig og digital kompetanse. Hver leksjon 

dekker flere mål i læreplanen (LK06). 

 

 FRI har egne interaktive sider for elevene. 

 FRI er en ny versjon av den tidligere suksessen VÆR røykFRI, som er evaluert i flere runder 

med meget gode resultater.  

 FRI handler først og fremst om å forebygge tobakk, men også om å styrke ungdoms evne til å 

ta selvstendige valg på andre livsstilsområder. 

 FRI er et satsingsområde i nasjonale helseplaner.  

 FRI utgis av Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.  

 FRI anbefales av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.   

 FRI bygger på sosial kognitiv læringsteori.  

4.Utsett 

Hensikten med utsett er å forebygge tidlig alkoholdebut, redusere alkoholbruk og andre normbrudd 

blant ungdommer gjennom å påvirke foreldres holdning til at unge drikker alkohol. 

 

Målgruppe 

Foreldre til elever i skoletrinn 8-10. 

 

Programmet består av korte foreldre sammenkomster (15-20 minutter) i forbindelse med skolens 

ordinære foreldremøter i trinn 8-10.  

 Sammenkomstene ledes av en foredragsholder som har fått opplæring i metoden.  

 Foresatte får informasjon om: 

 Unges alkoholforbruk og sammenhengen mellom forbruk og foreldres holdning til at 

unge drikker alkohol. 

 Hva man kan gjøre som forelder. Eksempelvis innta en restriktiv holdning til at unge 

drikker alkohol, samt klargjøre denne holdning på en konkret måte for barna. 

 Styrken i at foresatte lager felles avtaler om regler og normer for barna.  

 I slutten på møtet gis foresatte mulighet til å diskutere med hverandre, samt bli enige om 

felles holdninger og avtaler. 
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5. Ungdomshus  

Flisa ungdomshus er åpent hver fredag, og følger skoleåret. Alder fra 13 – 18 år. Juniorklubben 

arrangeres en gang i måneden, alder 4 klasse til 7 klasse. Huset er 640 m2 og har et stort uteområde 

med utescene.  Målsetting for ungdomshuset er at ungdommer har en trygg og inkluderende 

møteplass. Det kjøres store og små arrangementer gjennom året som styres av et ungdomsstyre. Det 

er et rusfritt møtested der ungdommen kan spille biljard, bordtennis, air hockey eller pc spill. 

Ungdomshuset har også et romslig bra kjøkken med godt utstyr. Det er også et disko rom som har et 

bra lydanlegg og musikkutstyr. 

6.Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd eller har 

foreldre som ikke bor sammen 

Samtalegruppe ved den enkelte skole, for å gi hjelp og støtte til å bearbeide krisen og reagere 

følelsesmessig. 

 

Mål: 

 Forebygge, da forskning viser at barn som har opplevd samlivsbrudd er noe mer utsatt for å 

få problemer enn andre barn. 

 Redusere utvikling av psykosomatiske symptomer hos barn/ungdom som har opplevd 

samlivsbrudd. 

 Gi økt konsentrasjon og bedre trivsel på skolen. 

 Gjøre barna/ungdommene mindre utsatt for rus og kriminalitet. 

5.6 jentegrupper 

5.7 guttegrupper med lagtvekt på spillavhengighet 

7.Ferieklubb 

Et gratis aktivitetsprogram gående over en uke i sommerferien 

 

Målgruppe: 

Barn uten mulighet for kostbare tilbud 

8.Økonomisk veiledning for ungdom 

På 9. trinn har elevene en temadag som heter «Økonomi og karrierevalg» i regi av Sparebanken 

Hedmark. Her kommer det eksterne ressurspersoner inn i klasserommet hvor målet er å bevisstgjøre 

elevene i forhold kloke valg om økonomi. Fokuset er plassert på at man må arbeide godt på skolen 

for å få en utdanning som gir sikker inntekt som voksen. Tema er sparing, kredittkort, forbrukslån og 

renter. 

På 10. trinn hentes noe av dette fram igjen i en temauke med vekt på personlig økonomi. Denne 

gjennomføres i samarbeid med NAV, namsmannen og Grue sparebank. I tillegg bruker vi en egen-

revidert utgave av et økonomiprosjekt, «Å sette bo», som DNB tidligere hadde . Her bruker man mer 

tid på konkrete case i forhold til det å bo for seg selv, skaffe seg inntekt og styre sin egen økonomi. 
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Målgruppe: 

Elever på 9. og 10. trinn. 

9.Tenåringsforeldre 

Foreldremøte med foredragsholdere på sentrale tema ved det å ha ungdom i huset. Hovedfokus er 

hvordan støtte ungdommen vår i utviklingen av en god og robust nok psykisk helse. 

Målgruppe: 

Foreldre til ungdom i 8. klasse  

 

10.Temakveld 8. trinn 

Temakveld avholdes i oktober for 8.trinns elever og foresatte på Åsnes ungdomsskole. Det er tre 

stasjoner de skal besøke, Politiet ved Politikontakt og SLT koordinator snakker om ungdom og rus, 

nettvett, tidlig alkoholdebut og foreldenettverk. DPS snakker om nettbruk og nettvett/ psykisk helse 

Kultur snakker om ungdomsklubb og ungdomstilbud i Åsnes. Åsnes ungdomsskole har mobbing som 

tema med påfølgende drøfting/ oppgave for foresatte/elever. 

Det skal være et møte i forkant der skolen melder til foredragsholdere hva skolen tenker er viktig nå, 

hva det er som rører seg og brenner mest akkurat nå. Da har man mulighet for å spisse foredragene 

mye slik at det treffer både elev og foresatt.  

Det skal være en evaluering av temakvelden i etterkant, helst uken etter temakvelden. 

 

11.Barn i rusfamilier 

Vi har kunnskap om at barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et 

rusproblem, har større risiko enn andre barn for å utvikle en rekke problemer og symptomer (ulike 

psykiske problemer, atferdsforstyrrelser og skoleproblemer). Unge voksne som har vokst opp i 

rusfamilier har større risiko enn andre unge for å utvikle emosjonelle, kognitive og sosial vansker. 

 

Forskning er også tydelig på at om barnet og familien får tidlig hjelp, så er det mindre risiko for 

utvikling av varige skader og problemer. 

12.Tema- og fagdager 

Radikalisering: Alle ansatte som er i nærheten av barn og unge bør ha oversikt over hva de skal se 

etter, hva som skal meldes og hvor de skal melde. Dette gjelder alle fra renholdere til rektorer og 

barnehageansatte 

 

13.ROS(Rus-Oppsøkende arbeid-Samhandling) 

Et oppsøkende prosjekt der spesialisthelsetjenesten i regi av DPS Kongsvinger har arbeidsgiveransvar. 

Prosjektmedarbeiderne er mobile ute i felten for lettere å kunne nå de aktuelle målgruppene. 
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Prosjektet retter sin virksomhet mot ungdom/unge voksne hvor fokus er tidlig intervensjon i forhold 

til problemområdene psykisk helse, rus og spill-problematikk.  

 

Målgruppe: Ungdom/ unge voksne fra 16 til 23 år.  

 

Prosjektmedarbeiderne er i Åsnes kommune tirsdager partallsuker. Har tilholdssted sammen med 

Psykisk helsetjeneste i 2. etg. i Sparbyhuset. 

Pernille Halvorsen    tlf.: 901 12 081 Mail: pernille.halvorsen@sykehuset-innlandet.no 

 

Mari Anne Langbrumoen tlf. 902 11 842 Mail: MariAnne.Langbrumoen@sykehuset-innlandet.no 

14.Opplevelseskortet 

Opplevelseskortet gir gratis adgang til ulike arrangementer og aktiviteter i regi av kommune, private 

og frivillige. 

Målet er å gi barn og unge fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta på ulike aktiviteter og kultur-

opplevelser på lik linje med andre.  

15.Oppfølging av skolefravær 

Det er utarbeidet en «Rutinebeskrivelse for oppfølging av og tiltak ved skolefravær i grunnskolen i 

Åsnes». Dette er en informasjonsfolder som beskriver generelle fraværsrutiner og oppfølging ved 

bekymringsfullt fravær. Å unndra barn fra opplæring er å anse som omsorgssvikt. 

 

Formålet med rutinebeskrivelsen er å sikre ajourførte fraværsregistre som kan begrunne tidlig 

innsats i forhold til elever med bekymringsfullt fravær. 

Et annet formål er å øke tilstedeværelsen på skolene slik at læringsutbyttet øker. 

 

16. Ungdata undersøkelsen 

Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og 

fylkeskommuner. Siden 2010 har 439200 ungdommer fra 405 kommuner og fra Svalbard deltatt i 

ungdataundersøkelsene. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i 

dag. 

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. 

Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring 

svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og 

gjennomføres elektronisk. 

Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av 

temaområder (foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, 

rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).  
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