
R-team



Om mamma og pappa… 

"Jeg vil at mamma og pappa skal vite at jeg er utrolig glad i dere og 
setter utrolig stor pris på alt dere gjør for meg. "

"Jeg skulle ønske at foreldrene mine visste hvordan jeg egentlig føler det 
inni meg. Og at de visste hvor glad jeg egentlig er i dem, selv om jeg 
ikke viser det i det hele tatt og hvor lei jeg blir når jeg tenker over 
hvordan jeg oppfører meg mot dem." 

"Jeg vil si til dem at jeg er veldig glad i dem, selv om jeg ikke alltid viser 
det godt nok. Jeg bryr meg veldig mye om hva de gjør for meg og jeg er 
utrolig takknemlig for alt jeg har, takket være dem. Noen ganger kan litt 
mye skje og da vil jeg ikke alltid snakke om det med foreldrene mine, 
men det er veldig godt å vite at jeg alltid har muligheten." 



Oslo over tid – perioden 1996 – 2015 

- I de tidligere undersøkelsene, både i 2006 og i 2012, 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



Ung i Oslo 2015



Hvorfor har vi dette møtet?

"At de forsto mer av hvordan ungdomslivet er, så jeg kan si at jeg er på 
fest uten å lyve."

" Jeg skulle ønske mamma var flink til å ha samtaler med meg om 
alkohol og sex og det å være ungdom."

"At de viste mer forståelse om hvordan det er å være ungdom i dag. Det 
er ikke 60 – 70 tallet lengre" 

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



"At det er et stort press på å drikke og 

feste." 

"Vi er mye mere, og har mange flere 

hemmeligheter enn dere tror." 

"Det skjer mye som dere ikke får med 

dere."





Sørkedalen

https://www.nrk.no/norge/_-her-ligger-ungdommene-strodd-1.12632821










"Vi vil jo liksom at man skal kunne snakke sammen 
med foreldrene. At man kan være åpne. Det er 
mange foreldre som blir veldig strenge og alltid sier 
nei og blir sinte. Jeg tror at det er enda farligere. For 
det er de ungdommene som sniker seg ut og som 
også er redde for å dra hjem. Og de som ofte blir 
fullest. Og da vet jo foreldrene ihvertfall ikke hvor de 
er og hvem de er sammen med?" – vg2elev

"Mamma og pappa og jeg har en avtale om at jeg 
alltid sier fra hvor jeg skal dra og at jeg alltid har 
telefonen på. Vi er også enige på forhånd om når 
jeg skal være hjemme og at jeg skal ringe de om 
noe skjer. Det funker bra for alle parter."- vg2elev



Hvordan har jeg det?

"Jeg skulle ønske mamma og pappa visste at 
jeg har slitt med anorexi i flere år."

"Jeg skulle ønske at mamma og pappa visste 
hvor hardt jeg jobber med skolen, at jeg hører 
hva de snakker om på kveldene, at jeg sliter 
med sosial angst, at jeg vil slutte på håndball, at 
jeg er redd."

"Jeg skulle ønske mamma og pappa visste at 
jeg har hatt det vondt."





REVY





"Vi har ikke auditions. Vi har vorspiel, 

henger sammen og fester sammen. Etterpå 

stemmer vi anonymt ja eller nei om hun 

skal få være med. Men det er ikke audition. 

Det er jo begrenset med plasser på bussen, 

så alle kan ikke være med."



"Ja, vi hadde faktisk en 

audition. Det var jo sykt 

dårlig gjort. Men vi skal jo 

liksom henge veldig mye 

sammen, så da er det jo 

viktig at det ikke er folk en 

ikke tåler trynet på."

"Hadde jeg vist at det 

vorspielet var audition, så 

hadde jeg jo vært mye 

morsommere."

"Jeg gruer meg til russetiden, jeg. 

Nå er alle venninnene mine på

samme buss og den er full…"

"Jeg driver mye med ski, men nå er

det ikke så gøy på trening lengre for 

alle de andre er på samme buss."



Hva tenker de om dette?

Vi må jo stemme over hvem som skal være 

med. Det er egentlig ikke greit. Jeg hadde 

en kompis som ikke ble med på bussen vår, 

men han fant heldigvis en annen buss. Man 

vil jo ikke være den som holder folk utenfor. 

Men det er liksom bare sånn.                 

Vg3-elev.



Ungdommen om ensomhet: 

"Ensomhet er real deal"

"Jeg skulle ønske at mamma og pappa 
visste at jeg ble holdt mye utenfor på 
barneskolen av de jeg pleide å kalle 
"mine nærmeste". Skulle ønske at jeg 
var mer åpen da de spurte meg om hva 
som er galt i stedet for å si at alt går fint." 



Her er elevaktivitetene vi har 

skoleåret 2017-18:
• Fadderopplegget

• Idrettsstyret

• Ladies` Night utviklet til - Alle for Ullern

• Årboken

• U-prosjekt

• Revy

• Årboken

• Elevrådet



Ungdommen om sex: 

"Større åpenhet om sex blant ungdom. Det er normalt (i dag)!"

"Jeg skulle ønske at foreldrene mine visste at jeg har hatt sex flere ganger"

"Jeg skulle ønske at mine foreldre visste at jeg ikke har lyst på kjæreste og hvorfor. 
Fordi jeg ser at de tenker og lurer på hvorfor jeg ennå ikke har hatt en kjæreste på så 
mange år. Det føles veldig dømmende og mamma har til og med spurt meg om jeg er 
lesbisk. Jeg er veldig sikker på min seksuelle legning, men er bare for usikker på 
verden og alle andre personer rundt meg."

"Sex er normalt"



UNGDOM, (KJÆRLIGHET) OG SEX



EGEN KROPP, FØLELSER



SOI (seksuelt overførbare 

infeksjoner)





Ungdommen om rus: 

"Jeg skulle ønske de visste at jeg drikker."

" Jeg skulle ønske at foreldrene mine visste at jeg 
drikker alkohol og at vi kunne snakket om det." 

"At jeg har drukket meg bevisstløs."  



CANABIS



KOKAIN



MDMA



SCREENING





KONSEKVENSER



RULLING

VG1 & VG2 POLITI

VEIVESEN

SKOLE

OPPOVER/NEDOVER

BETALING

HJEMREISE

DAGEN DERPÅ

MAT

DRIKKE

PROMILLE

LYDLØS

EXAMEN



RUSHANDLINGSPLAN

VED ULLERN VGS

Et flytskjema som viser

«hva som skjer når»



• Kjentmann: 
Guro og Robin.

Førsteinstans mellom skolens personell 
og elevene i forhold til rus. Kjentmann 
har formell kompetanse innenfor 
rusfeltet og oversikt over ulike tiltak. 
Arbeider også inn mot bydel (SALTO) 
og samarbeider med politiet. 

• Tegn og symptomer: 
Guro, Robin, Cathrine

Avlesningsteknikk for å konstatere bruk 
av rusmidler. Kompetanse erverves 
gjennom studier ved politihøgskolen. 

Hvem er vi?



«Tatt på fersken» (observert m/inntak av rusmidler/ 

sterk mistanke om at elev er ruset)

Kontakte «Kjentmann»

-> samtale

Konsekvenser:

(Utvisning/bortvisning)

Nedsatt orden/oppførsel

Politi/barnevern

Tilbud om oppfølging:
Gjøres med avtale med politiet. 

Politiet har primæransvar for 

oppfølging.

Rektor orienteres 

Kjentmann gjennomfører "Tegn og 

symptomer" (alltid to personer inne

Politikontakt orienteres og tilkalles/ ev. 

02800

Ved frafall av mistanke etter samtale og 

Tegn og symptomer: Eleven innkalles til 

oppfølgingssamtaler.



Mistanke om rus/»rykter»

Samtale m/kontaktlærer

Informere om kontakt 

med «Kjentmann», evt. 

anmerkning

Kontakte «Kjentmann» -

samtale

Fortsatt mistanke: 

«Tegn og 

symptomer»Fortsatt mistanke:
o/18 år - Samtale m/rektor (*foresatte)

u/18 år – samtale m/foresatte og rektor

Ikke lenger mistanke: 

Ta bekymringen videre -> 

hva er årsaken til atferd?

Tilby videre oppfølging: 

HAP  

(motivasjonssamtaler)

Urinprøvekontrakt

Urinprøvekontroll for å 

bekrefte/avkrefte mistanke 

Bekymrin

g meldes 

til Politiet

*Dersom eleven har samme 

bostedsadresse som foresatte, 

må skolen kontakte foresatte 

selv om eleven er over atten 

år. 



"Det er forvirrende, av og til virker alt 

meningsløst, mens det neste dag gir 

mening." 

"Foreldre må ikke bli skuffet/ overrasket 

eller sure når vi spør eller avslører/ sier 

ting som er uventet." 

"At noen ganger trenger man bare 

en klem og ingen spørsmål."

"Være støttende, ikke motsi hele tida. 

F.eks hvis man spør om en øl, så kan 

de godt si nei. Men ikke starte med å 

kjefte på at man må være 18 år og si 

at det ikke var sånn når de var unge."



Så… hva vil de at mamma og 

pappa skal gjøre?
• Vis at dere er glade i meg. Jeg kan ikke få hørt nok at jeg er bra nok! 

• Øvelseskjør! Masse! Det er en god arena å snakke på. 

• 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. 



Dette var mye informasjon… 

Men husk… 

Det går over! 



Sist, men ikke minst. 

Hva skjer framover?

Revyfest 12.12.17. 

Vi trenger foreldrevakter! 

Ny temakveld 08.02.18.

Tema:  Overgrep og voldtekt


