


Hvorfor har vi dette møtet?

"Jeg skulle ønske mamma og pappa 
visste mer om hvordan jeg egentlig 
har det…"



Sex, drugs and Rock´n roll på Ullern

Østlandssendingen

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA97101018/10-10-2018#t=1m20s


R-team





Ung i Oslo 2018



Til mor og far: 

"Kjære mamma og pappa.Takk for alt dere gjør <3"

"Jeg er veldig glad i dere <3" 

"Vi liker dere, selv om det ikke alltid virker sånn <3" 

"Takk for støtte!"



Oslo over tid – perioden 1996 – 2018 

- I de tidligere undersøkelsene, både i 2006, 2012 og i 2015, fant man at 
ungdommen ble stadig mer veltilpasset, hjemmekjær og «straight»

- Det ser ut til at mye fortsetter å gå i «riktig retning» 

- Flere trives på skolen i dag enn før 

- Flere bruker mye tid på lekser

- Flere bruker mye tid hjemme



Andel som har røkt hasj eller marihuana sist år

• Store forskjeller mellom US og VGS i alle bydeler 
• Høyt nivå på VGS i mange bydeler 

Ullern bydel 30 % av ungdom på videregående skole
(nesten på topp)



Alkoholvaner

 Ullern sammen med Bydel Frogner, topper statistikken for bruk av 
alkohol med 44% 

(20 prosent er ungdomsskoleelever og 74 prosent er videregående skoleelever
Ung i Oslo, 2018)

• Ungdom i Oslo vest drikker mer enn landsgjennomsnittet 

• VGS: Har du drukket deg tydelig beruset ? 70 % 74 % 59%

(Nordre Aker)                       (Ullern)                              (Oslo) 



Stress og press



Psykisk helse



Flere jenter har depressive symptomer 

•Klar økning blant jenter over tid
•Bortimot dobling fra 1996 til 2018
•Økning fra 23 prosent i 2012, til 26 prosent i 2015 

•Få inngående studier på hva som skaper variasjoner over tid 
– Media (usunne kroppsidealer) + sosiale medier 
– Endrede medievaner (dataspill) 
– Lite søvn 
– Cannabisbruk 
– Endrede familieformer
– Skole- og utdanningspress 
– Økt ulikhet/statusjag 
– Biologiske faktorer (samspill) 

•NOVA-prosjekt: UIO-undersøkelsene kan bidra 



Press



« Noen ganger trenger jeg bare en klem og 

ingen spørsmål ! «



Foreldrerollen



Ikke vær så engstelig mamma, det 
går bra <3 



UNGDOM, (KJÆRLIGHET) OG SEX

Historien til Even gjenfortalt av Axel

https://www.youtube.com/watch?v=fDnX77iF2ds


EGEN KROPP, FØLELSER
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Hva gjør vi:

SEX,DRUGS,ROCK & ROLL

HAP

URINKONTROLL



SCREENING



Russetid



Russ



RULLING

VG1 & VG2 POLITI

VEIVESEN

SKOLE

OPPOVER/NEDOVER

BETALING

HJEMREISE

DAGEN DERPÅ

MAT

DRIKKE

PROMILLE

LYDLØS

EXAMEN



Elevene assosierer oss blant annet med: 



Hvilke andre arenaer er vi tilstede på?

• Revyfester

• Wall of shame (facebook)

• Fadderopplegg

• Alle for Ullern 

• Russestyret

• Vg3 – ballet 

• Og alle andre elevstyrte

grupper på skolen… 



Kjære foreldre, Ikke fortell oss hva vi ikke skal føle. Hvis jeg sier at jeg 
er stresset eller forelsket, så er jeg det. 

Jeg skulle ønske dere visste at jeg har det så vondt av og til, og det er 
angående ting jeg ikke tørr å fortelle dere om gutter, f.eks. 

Ikke si ting du ikke vet. Dere gjetter dere bare til mye av det. 

Ikke si hva du mener om vennene mine til meg. 

Jeg har røyket hasj og drukket på de fleste fester. 

Jeg skulle ønske mamma og pappa visste hvor ille kroppspress er. 

Jeg blir redd av å få kjeft, det hjelper meg ikke. 

Jeg vil at foreldrene mine skal vite at jeg synes det var mye tøffere å 
starte på videregående enn hva jeg trodde det skulle være. 

Kjære mamma og pappa, jeg skulle ønske dere var med åpne med meg 
<3 

Det er vanskelig å være ungdom i dag.



Våre erfaringer… 

- Skynde seg langsomt

- Ikke ha enorme forventninger umiddelbart

- Lytt mer enn du snakker

- Ikke sitt med fasiten- vær nysgjerrig

- Anerkjenn at ungdom ruser seg fordi det er digg

- Hold tilbake pekefingeren og moraliseringen

- De er sjelden motiverte for å slutte selv om de er avslørte

- Et rusproblem kommer sjeldent alene. Derfor er 
samarbeidspartnere kjempeviktig. 

- Ikke lat som du kan mer enn du kan. Det er ikke flaut eller farlig å 
snakke om rus selv om du ikke har ekspertise. 

- Jo mer konkret en er i bekymringen, jo bedre. 



Så… hva vil de at en skal gjøre da?

• Vis- og si at dere er glade i meg. Jeg kan ikke få hørt nok at jeg er bra nok! 

• Si til meg at dere ikke vil bruke det jeg sier til dere mot meg. Og stå i det. 
Med mindre det er veldig alvorlig. Da er det ok. 

• Øvelseskjør! Masse! Det er en god arena å snakke på. Lage mat, dekke 
bordet og rydde bordet er også en fin arena. 

• Ikke snakk stygt om vennene mine. Dere plasserer meg i en veldig 
vanskelig situasjon. 

• Tilby dere å hjelpe meg med leksene mine. Da ser dere hvor mye jeg 
faktisk har å gjøre i forhold til skolearbeid. 

• Ikke snakk så mye karakterer og snitt. Jeg gjør det nok på skolen.

• Jeg trenger gjerne alenetid på rommet mitt. Det betyr ikke nødvendigvis 
at noe er galt. Jeg er bare litt sliten. 

• Jeg vet selv når jeg har gjort noe dumt. Kanskje er det greit at vi snakker 
om det når jeg har fått roet meg litt/ blitt edru. 

• Dersom jeg vet at jeg blir møtt med mye kjeft når jeg kommer hjem på 
kvelden, blir det lettere for meg å lyve for dere og overnatte med en 
kompis. 

• Jeg er veldig glad i dere, selv om jeg ikke alltid er så flink til å vise det. 



«Jeg skulle ønske dere spurte oftere om hvordan dagen min 
har vært.»

«Jeg skulle også ønske at dere visste hvor mye energi jeg 
legger inn i å ville prestere på skolen, trene mye og samtidig 
være sosial» 

«Fortell om egne feil.»



Revyfest 29. oktober 

Vi ønsker foreldrevakter sammen 
med R-team!

Skriv deg på listen som sendes 
rundt!
Eller mail ti: 
jorgen.aanderaa@ude.oslo.kommune.no



Viktig dato:

Foreldremøte for Vg1 angående 
fagvalg

10. desember kl. 18.00


