
Tanker om russetid:  
 
Vi har et svært fint vg3-kull som vi opplever som svært ansvarsfulle og åpne med oss. Vi har en tett 
og åpen dialog med både russestyret og kullet generelt. Elevene våre samlet også totalt inn over 200 
000,- i krafttak mot kreft. Til tross for at mange av de opplevde å få "døra i fleisen" fortsatte de og 
gikk alle rodene sine. Det er ingen selvfølge! Elevene starter på "plussiden" og vi har stor tiltro til at 
de kommer til å klare seg svært godt gjennom russetiden   
 
Samtidig har vi lang erfaring med russ og tenker at det kan være noen gode råd å ta med seg på 
veien:  

 

 Vi vil ha flere møter med de i lunsjen framover, hvor både vegvesenet, politiet, 
sanitetsforeningen og R-team kommer til å snakke med de om holdninger og regler i 
russetiden. Skolereglementet gjelder og vi vil ikke ha busser, stor ståhei eller bråk i nærheten 
av skolen. Vi deler bygg med andre og naboen vår er Radiumhospitalet. Elevene våre har 
heller ikke lov til å gå i kiosken på radiumhospitalet. Vi vil følge med på dette og sanksjonere 
de som går dit for å handle. Russen pleier å få tilbud i kantinen i forhold til suppe/ toast/ 
kaffe og drikke.   
 

 R-team slipper eget konsept med egne russekort. Vi ønsker å prioritere russen og følge de 
tett opp framover. Vi ønsker også informasjon fra både russ og foresatte dersom en får nyss i 
at noe ugreit foregår, blant annet beefing med andre busser/ konsepter. Vi har dessverre 
erfaringer at terskelen i forhold til munnhuggeri, beefing og slåssing blir betydelig lavere når 
russedressen er på og alkohol inntas. At våre ungdommer blir involvert i større slagsmål mot 
andre busser/ konsepter er dessverre noe vi opplever stort sett hvert år. Vi oppfordrer derfor 
elevene til å ikke oppsøke busser på andre kanten av byen, med mindre dette er venner og 
godt bekjente. Konflikter oppstår både blant jenter og gutter.  

 

 Snakk med ungdommene om at de er pliktige til å vise legitimasjon dersom politiet spør om 
dette. Det er smart å være høflig og grei i samtaler med politiet. Uansett hva ungdommene 
måtte oppleve eller tenke om en situasjon, så har politiet alltid rett når de står i situasjonen. 
Klage kan en gjøre i etterkant når en er edru. Vi har fine politikontakter fra Majorstua 
Politikammer som ønsker elevene våre en god, trygg og positiv russetid. Disse kan en komme 
i kontakt med gjennom både russestyret og skolens ressursteam.  

 

 Full russ på skolen eller mistanke rus generelt vil bli fulgt opp i henhold til skolens rusplan og 
ordensreglement. Elever som griser til skolen med klistremerker eller logoer blir pålagt å 
fjerne dette. 
 

 Rulling: Russebussene ruller på natten. Viktig å være litt "taktiske" her. Planlegge i forhold til 
vurderinger. Lurt av mamma og pappa å legge en taxipenge under dørmatta, slik at en vet at 
ungdommen kan komme seg hjem dersom de mister kompiser og bussen i løpet av natten. Vi 
oppfordrer også foresatte til å holde seg edrue gjennom russetiden. Det er fint for 
ungdommene å vite at de kan ringe hjem dersom noe skulle gå galt. Ensomme russ som går 
rundt alene på nattestid er spesielt utsatt. Ikke bare av medruss, men også andre med ugreie 
hensikter. En nødlader til mobilen kan også være gull å ha i russebuksa.  
 

 For gutta: Vær en kjernekar! For mamma og pappa: Ungdommene bor fortsatt under deres 
tak. Dere har lov til å legge noen premisser og bli enige om noen kjøreregler i forkant.  
 



 Vi kommer også til å snakke med elevene om konsekvensene av skjenking av mindreårige på 
bussene. Vi vet at de fleste bussene tar på både vg1 og vg2 – elever. Noen tar også på 
tiendeklasseungdom. Dette faller ikke i god jord hos politiet dersom de blir stoppet. Det er 
straffbart. Russetiden er for russen. Bruk av stoffer på narkotikalisten kan også medføre 
sanksjoner mot hele bussen dersom politiet finner dette og ingen vedkjenner seg det. De 
fleste bussene har skrevet kontrakter på nulltoleranse på narkotika i bussen.  

 

 Svært viktig å ha dialog rundt- og oversikt over fravær. Russ har røket på 10%-regelen før. Vi 
tilrettelegger ikke rundt rulling og fest.  
 

 Vi har hatt elever med alkoholabstinenser under norskeksamen. Dette er fryktelig dumt.  
 

 Vi vet at mye filmes og deles på sosiale medier, bilder og videoer både med og uten seksuelt 
innhold. Vi oppfordrer de hjemme til å snakke med ungdommene om dette. Konsekvensene 
av å dele filmer og videoer kan potensielt være straffbart. Det er ikke alt som behøves å 
deles.  
 

 Helse: De som ikke har tatt vaksine mot hjernehinnebetennelse oppfordres til å ta kontakt 
med helsesøster. Mange blir også syke i etterkant. Vi ser alltid halsbetennelser, influensa og 
generelt dårlig allmenntilstand hos elevene både i og etter russetiden. Dette i kombinasjon 
med eksamensperiode = not so good. Lurt å være sikker på at elevene får i seg nok mat og 
drikke i russetiden. Passe på at de spiser godt før de skal ut på rulling og at de har et bevisst 
forhold rundt eget alkoholinntak. En sjokomelk, vann og litt mat i sekken når en drar ut er 
lurt.  En ulltrøye og stillongs i sekken har også vist seg å være gull!  
 

 Mamma og pappa: Ha en åpen og nysgjerring/ undrende dialog med ungdommene. 
Foresatte er de viktigste støttespillerne til ungdommene denne perioden. Elevene opplever 
svært mye og ikke alltid "den viktige samtalen" bør tas om natten eller morgenkvisten når 
ungdommen er sliten, kanskje lei seg og ruset. Da trenger de som regel først og fremst 
omsorg, kanskje en klem og litt trøst. Jo flere regler en blir enige om på forhånd – jo bedre!  
 

 Ta kontakt med skolen dersom spørsmål eller info! Også dersom en har mistanke om at 
ungdommene ruser seg på andre ting enn alkohol. Vi ønsker å hjelpe- og det er bedre at vi 
kommer tidlig på enn at det går for langt og at en sak havner hos politiet.  

 


