
Oslo kommune

Utdanningsetaten

27.11.2018

Velkommen til foreldremøte 26.november 2018
Hvordan hjelpe ungdommen til å ta valg som utgjør minst mulig risiko for dem selv og andre ?

Skøyenåsen skole



Mål for møtet:

- Sette fokus på aktuelle tema

- Arena for refleksjon og diskusjon 

- Gi hverandre støtte i dilemmaer knyttet til oppdragelse

- Styrke laget rundt ungdommen på Skøyenåsen

It takes a village to raise a child



Agenda for møtet:

- Mål for møtet

- Presentasjon av dem som er til stede og rolleavklaring

- Introduksjon til temaet gruppepress og rus 

- Arbeid med case i grupper

- (Hvordan snakke med mitt barn om vanskelige tema?)

- Oppsummering

- Kort informasjon om tur til Rjukan på 10.trinn v/Vibeke

It takes a village to raise a child



Presentasjon av dem som er til stede og rolleavklaring:

- Politiet v/politikontakt Anders Fagerhus 

- Utekontakt Per Andersen

- Helsesøster Oddveig Vollan

- Sosiallærer Anne Vold-Johansen

- Rektor Vibeke Kjesbu

- Trinnansvarlig leder, 9.trinn Klara Dalen Sørbøl

It takes a village to raise a child



Introduksjon til temaet

- Erfaringsmessig et tema som blir mer og mer aktuelt utover 9.trinn

- Hører summing i gangene om alkohol og festing 

- Vært noen alvorlige episoder

- Resultater fra trivselsundersøkelsen på 9.trinn/elevundersøkelsen

- Behov for forebygging  

- Behov for et sterkt lag av voksne rundt ungdommene våre

It takes a village to raise a child



Politiet informerer

Rusmidler

–Cannabis / alkohol

–Myter og fakta

–Hva opplever politiet? 

–Rusmidler er sosialt

Gruppepress

–Hvorfor dras man med?

–Noen tanker om hvordan motstå gruppepress

It takes a village to raise a child



Case 1:

Din sønn kommer hjem fra fest og har med seg en venn. Vennen virker sløv og det er tydelig at 
han er beruset. Han er derimot ikke så full at du vurderer at han trenger legehjelp. Gutten ber 
deg pent om at du ikke sier noe til foreldrene hans. 

Hva velger du å gjøre?

Veivalg A: Du synes det er leit å bryte tilliten til både din sønn og hans venn, og sier ikke noe til 
guttens foreldre

Hvilke konsekvenser kan din avgjørelse få?

Veivalg B: Du sier fra til foreldrene

Hvilke konsekvenser kan din avgjørelse få?

Veivalg C:

It takes a village to raise a child



Sønnen din kommer hjem fra fest, og er tydelig beruset. Du spør barnet ditt hvor han har fått 
tak i alkohol og han forteller at noen bekjente hadde fått tak i smuglersprit fra en bil. Han 
forteller at dette er en helt vanlig måte å skaffe sprit på. Han ber deg om ikke å gi denne 
informasjonen videre fordi han frykter at de andre skal finne ut at han har "sladret".

Hva gjør du?

Veivalg A: Du tar kontakt med foreldrene til de nærmeste vennene til din sønn og forteller hva 
som har skjedd

Hvilke konsekvenser kan din avgjørelse få?

Veivalg B: Du forteller ingenting til noen

Hvilke konsekvenser kan din avgjørelse få?

Veivalg C: annet?

It takes a village to raise a child



Case 3:

Det er torsdag, og datteren din spør om hun kan overnatte hos en venninne fra fredag til 
lørdag. Du spør hvem hun skal overnatte hos, og hun oppgir et navn som du ikke kjenner. 

Hva gjør du?

Veivalg A: Du sier ja til overnattingen fordi du har full tillit til din datter. 

Hvilke mulige konsekvenser kan din avgjørelse få?

Veivalg B: Du sier nei til overnattingen fordi du ikke kjenner jenta din datter vil overnatte hos

Hvilke konsekvenser kan din avgjørelse få?

Veivalg C: annet?

It takes a village to raise a child



Case 4:

Datteren din kommer hjem og har sett at en medelev er blitt banket opp på 
skoleveien. Hendelsen er blitt filmet. Datteren din har sett videoen, men har den 
ikke selv på sin mobil. En venninne av datteren din har den lagret, men ønsker ikke 
at hun skal fortelle dette videre.

Hva kan dere som foresatte gjøre i denne situasjonen? 

It takes a village to raise a child



Oppsummering av case

Spørsmål?

It takes a village to raise a child



Agenda:

- Faglig for- og etterarbeid

- Foreløpig program

- Kostnader 

Tur til Rjukan uke 35, 2019



• Beslutning; skoletur 2019/20. Driftsstyret må ta stilling til om skolen skal fortsette 
med denne turen og bestemme hvordan turen finansieres. 

• Lærere og elever ønsker å fortsette med tur til Rjukan. De foresatte er også 
positive til å videreføre denne turen. Turen til Rjukan gir et godt faglig utbytte og 
er positivt for det sosiale miljøet blant elevene i klassene. Prisen er også vesentlig 
mye lavere enn for eksempel Polentur.

• Driftsstyret er positive til tur. Det presiseres at klassekontaktene og foreldrene 
på trinnet som skal reise, må beslutte om de ønsker å gjøre jobben med 
innsamling av penger eller ikke. Pengene som dekker utgiftene til tur gis som 
gave til skolen på vegne av foreldregruppa i klassen.

Skoletur til Rjukan 2018/19 – behandlet  i driftsstyret 14.11.17



Faglig for- og etterarbeid:

- Kompetansemål i samfunnsfag

- 2.verdenskrig tema i samfunnsfag våren 2019

- Tverrfaglig prosjekt i samfunnsfag og naturfag 1.skoleuke på 10.trinn om 
2.verdenskrig i Norge og tungtvannsaksjonen på Vemork

- Kompetansemål i kroppsøving

- Planlegge og gjennomføre overnattingstur i telt 

Tur til Rjukan uke 35, 2019



• Tur med to overnattinger (en i telt og en i hytte)

• Omvisning på Vemork

• Guidet tur i Rjukan med ønsket faglig innhold, informasjon om industrisamfunnet 
Rjukan

• Tur til Gaustadtoppen

• Gaustabanen med omvisning

• Krossobanen

Tur til Rjukan i uke 35 – høst 2019



- Hver klasse må samle inn: kr. 85 0000 (dekker elevene i klassen og to foresatte pr 
klasse)

- Summen dekker all transport, mat, opphold og innhold

- Pengene må være samlet inn og overført til skolen før skolens avbestillingsfrist: 
1.juni 2019

• Alle penger som samles inn gis som gave til klasseturen. 

- Gaver refunderes ikke, men unntak for elever som flytter/bytter skole og som skal 
på tur med ny skole

Kostnader



• Hver klasse må ha en foresatt som tar på seg ansvaret for å lede arbeidet med 
innsamlingen av penger og som holder kontakten med rektor og trinnansvarlig 
om dette (kontaktlærerne har ansvar for faglig innhold på turen og organisering 
av elevene på turen, ledelsen har det økonomiske ansvaret.)

• All informasjon om klasseturen sendes klassekontakt og økonomiansvarlig

• Navn på økonomiansvarlig må sendes trinnansvarlig innen 15.1.19. Samtidig må 
det gis tilbakemelding på om klassen ønsker å delta på tur eller ikke. 

Organisering



Takk for oppmøtet!


