


1 

 

1. Innledning ........................................................................................................................... 4  

2. Sammendrag ....................................................................................................................... 5 

3. Bakgrunnen for prosjektet ................................................................................................... 6 

3.1.  Hvordan håndterer de forskjellige skolene rusrelaterte vansker hos elever eller i deres 

nære relasjoner? ...................................................................................................................... 6 

3.2. Konferanser om rusmiddelarbeid i videregående opplæring ....................................... 7 

4. Organisering av arbeidet/ prosjektet ................................................................................... 8 

4.1. Partnerskap og ressursjakt i videregående opplæring .................................................. 8 

5. Verktøy i arbeidet ............................................................................................................... 9 

5.1. Veilederen fra bekymring til handling ......................................................................... 9 

5.2. Rundskriv Udir-10-2012 ............................................................................................ 10 

5.3. Støttemateriell – Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen – forslag til 

læringsaktiviteter .................................................................................................................. 10 

5.4. Ungdata ...................................................................................................................... 10 

6. Utviklingen av en felles plan for rusarbeid ....................................................................... 12 

7. Iverksettingen av Plan for rusarbeid ................................................................................. 13 

7.1. Verktøyet DelTa ........................................................................................................ 13 

8. Implementeringsarbeidet ved den enkelte skole ............................................................... 13 

8.1. Hvordan gikk de ulike skolene frem i implementeringsarbeidet? ................................. 13 

9. Oppsummering fra Fagerlia videregående skole .............................................................. 15 

9.1. Mål og tiltak ............................................................................................................... 15 

9.2. Resultater av arbeidet ................................................................................................ 16 

9.3. Hva var nyttig i prosjektperioden? ............................................................................ 17 

9.4. Hva mer ønsker skolen å få til? ................................................................................. 17 

9.5. Hva var utfordrende underveis i prosjektperioden? .................................................. 18 

10. Oppsummering fra Volda videregående skole .............................................................. 19 

10.1. Mål og tiltak ........................................................................................................... 19 

10.2. Resultater av arbeidet ............................................................................................. 20 

10.3. Hva var nyttig i prosjektperioden? ......................................................................... 21 

10.4. Hva Mer ønsker skolen å få til? ............................................................................. 21 

10.5. Hva var utfordrende underveis i prosjektperioden? ............................................... 21 

11. Oppsummering fra Atlanten videregående skole .......................................................... 22 

11.1. Mål og tiltak: .......................................................................................................... 22 

11.2. Resultater av arbeidet ............................................................................................. 22 

11.3. Hva var nyttig i prosjektperioden? ......................................................................... 23 

11.4. Hva mer ønsker skolen å få til? .............................................................................. 23 

11.5. Hva var utfordrende underveis i prosjektperioden? ............................................... 23 

12. Oppsummering fra Kristiansund videregående skole ................................................... 24 



2 

 

12.1. Mål og tiltak ........................................................................................................... 24 

12.2. Resultater av arbeidet ............................................................................................. 25 

12.3. Hva var nyttig i prosjektperioden? ......................................................................... 25 

12.4. Hva mer ønsker skolen å få til? .............................................................................. 25 

12.5. hva var utfordrende underveis i prosjektperioden? ................................................ 25 

13. Oppsummering fra Molde videregående skole ............................................................. 26 

13.1. Mål og tiltak ........................................................................................................... 26 

13.2. Resultater av arbeidet ............................................................................................. 26 

13.3. Hva var nyttig i prosjektperioden? ......................................................................... 27 

13.4. Hva mer ønsker skolen å få til? .............................................................................. 27 

13.5. hva var utfordrende underveis i prosjektperioden? ................................................ 27 

14. Oppsummering fra Romsdal videregående skole .......................................................... 28 

14.1. Mål og tiltak ........................................................................................................... 28 

14.2. Resultater av arbeidet ............................................................................................. 28 

14.3. Hva var nyttig i prosjektperioden? ......................................................................... 29 

14.4. Hva mer ønsker skolen å få til? .............................................................................. 29 

14.5. Hva var utfordrende underveis i prosjektperioden? ............................................... 29 

15. Oppsummering fra Borgund videregående skole .......................................................... 30 

15.1. Mål og tiltak ........................................................................................................... 30 

15.2. Resultater av arbeidet ............................................................................................. 31 

15.3. Hva var nyttig i prosjektperioden? ......................................................................... 31 

15.4. Hva mer ønsker skolen å få til? .............................................................................. 31 

15.5. Hva var utfordrende underveis i prosjektperioden? ............................................... 32 

16. Fellesnevnere for arbeidet ved pilotskolene .................................................................. 33 

17. Avslutning ..................................................................................................................... 34 

18. Referanser ...................................................................................................................... 37 

19. Vedlegg: ........................................................................................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

Fra bekymring til handling   

Plan for rusarbeid i videregående opplæring  

 

Utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune og Kompetansesenter rus – Midt 

Norge vil takke dyktige samarbeidspartnere for innsatsen i forbindelse med prosjektet ”Fra 

bekymring til handling” - et utviklingsarbeid for å sikre etablering og forankring av Plan for 

rusarbeid i videregående opplæring. Med engasjement, kreativ innsatsvilje og oppfinnsomhet 

har en arbeidsgruppe med representanter fra sju pilotskoler i Møre og Romsdal, i samarbeid 

med utdanningsavdelingen Møre og Romsdal fylkeskommune og Kompetansesenter rus- Midt 

-Norge, vært med på å utarbeide en plan for rusarbeid for alle de videregående skolene i 

fylket. Planen er delt inn i tre innsatsområder: forebygging, tidlig innsats og gode rutiner som 

skal følges ved bekymring og mistanke om rusmisbruk. Hovedmålet med Plan for rusarbeid er 

å skape et trygt og inkluderende miljø gjennom tiltak der alle elevene blir sett og tatt vare på, 

og dessuten å hjelpe og støtte risiko-elever til å komme seg ut av en vanskelig situasjon, og på 

den måten bidra til at de lettere kan fullføre utdanningen sin.  

 

Fra pilotskolene har følgende personer deltatt i arbeidsgruppen: Elisabeth S. Halvorsen, 

avdelingsleder for elevtjenesten ved Borgund videregående skole, Åshild Skaret, rådgiver ved 

Atlanten videregående skole, Signe Kjøl og Rune Nordhaug, begge avdelingsledere fra 

Atlanten videregående skole, Paula Reitan Lie og Mone Lund Grønseth, begge fra 

elevtjenesten ved Kristiansund videregående skole, Trond Hjelseth, rektor ved Volda 

videregående skole, Marit Seljeseth Stokke og Kjell Inge Ugelvik, henholdsvis lærer og 

assisterende rektor ved Romsdal videregående skole, Knut Haugros, avdelingsleder ved 

Molde videregående skole, og Stine Lerheim, rådgiver ved elevtjenesten ved Fagerlia 

videregående skole. Sammen med skolepersonell, elevråd, ulike hjelpetjenester fra 

kommunene og spesialisthelsetjenesten har de sju pilotskolene på konstruktive måter 

implementert Plan for rusarbeid på sine respektive skoler. 

 

Berit Brudeseth, -rådgiver ved utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune 

Rita Rødseth, - rådgiver og prosjektleder ved Kompetansesenter rus - Midt- Norge 
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1. INNLEDNING  
 

Utdanning er den enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet. I tillegg 

er utdanning den aller mest beskyttende faktoren for utsatte barns langsiktige og positive 

utvikling (Vinnerljung 2013). Et av hovedmålene for grunnopplæringen i Norge er at alle 

elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring og få 

kompetanse som kan kvalifisere til videre studier, eller til arbeidslivet (Meld. St20 (2012–

2013). Selv om Møre og Romsdal ligger over landsgjennomsnittet i gjennomføringsgrad, har 

fylket problem med frafall i videregående opplæring, noe som er en utfordring både for 

samfunnet og for dem det gjelder. Oppmerksomheten rundt frafallsproblematikken er stor, 

ikke bare i Norge, men i alle de landene vi vanligvis sammenligner oss med. Fordi mange 

andre land også forsøker å redusere frafall i skolen og finne ut hva som kan gjøres for å øke 

gjennomføringsgraden, forskes det mye på å finne forklaringer til det økende frafallet, og 

hvilke tiltak man kan igangsette. Et viktig funn er at faktorer utenfor skolen er like viktige 

årsaker til frafallet som rent skole-interne faktorer. Eksterne faktorer kan være 

rusmiddelmisbruk eller andre sammensatte psykososiale vansker (Kunnskapssenteret for 

utdanning 2015). Felles for de ulike årsakene til at elever slutter underveis i opplæringsløpet, 

er at det gjerne dreier seg om komplekse og sammensatte vansker elevene har på flere 

livsområder enn på skolen alene, og at det er tids- og ressurskrevende å rette opp disse 

vanskene. Plan for rusarbeid i videregående opplæring er et viktig bidrag i arbeidet for å 

forebygge frafall.  

 

Hvor mange som har skulket skolen siste år – etter graden av psykiske helseplager 

 

Ungdatatall fra vg1 og vg2 i Møre og Romsdal (2012-2014) 
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Hvor mange som har vært tydelig beruset – etter graden av psykiske helseplager 

 

Ungdatatall fra vg1 og vg2 i Møre og Romsdal (2012-2014) 

 

 

2. SAMMENDRAG 

 

Denne rapporten handler om hvordan arbeidet med å implementere av fylkeskommunens Plan 

for rusarbeid i videregående opplæring kan foregå.  I rapporten beskriver vi måten målene i 

planen ble implementert på ved den enkelte skole, og hvordan hver enkelt pilotskole jobbet i 

prosjektperioden. Vi trekker også frem hvilke konkrete tiltak de ulike skolene har iverksatt 

som et resultat av dette arbeidet. Prosjektet har vært praksis-nært, det vil si at søkelyset i 

hovedsak har vært rettet mot skolenes egne erfaringer i det rusforebyggende arbeidet; Har 

skolene retningslinjer for rusarbeid? Er prosedyrer for hva skolen skal gjøre når de er 

bekymret, innarbeidet og klare til bruk? Hvordan samarbeider skolene med ulike kommunale 

instanser? Har skolene kjennskap til ulike læringsverktøy som de kan bruke for å bringe nye 

tanker og ideer inn i skolens hverdag i dette arbeidet?  Det er store forskjeller mellom de 

enkelte pilotskolene med hensyn til hvordan de prioriterer og organiserer det rusforebyggende 

arbeidet, og hvordan de har gått frem i arbeidet med å implementere planen i 

prosjektperioden, noe vi utdyper i rapporten. Vi redegjør også for hvordan skolene har brukt 

de tilgjengelige verktøyene og gjennomført ulike tiltak ut fra målene i Plan for rusarbeid i 

videregående opplæring.   
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3. BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET 

 

3.1.  HVORDAN HÅNDTERER DE FORSKJELLIGE SKOLENE RUSRELATERTE 

VANSKER HOS ELEVER ELLER I DERES NÆRE RELASJONER? 

I en undersøkelse som Kompetansesenter rus - Midt Norge gjennomførte i 2011 på de 

videregående skolene i Møre og Romsdal, ble skolene spurt om hva de gjør når de er 

bekymret for om en elev har et rusproblem, eller når en elev lever i en situasjon hvor hun eller 

han blir påvirket negativt av andres rusproblem. Skolen ble også spurt om hvilke rutiner de 

har i den forbindelse, og hvilke av andre hjelpeinstanser de samarbeider med. I tillegg ble det 

spurt om hvorvidt det er behov for mer kunnskap rundt temaet, og om hva de gjør eller kan 

gjøre i samarbeid med elever og foresatte for å forebygge rusrelaterte vansker. Av 23 skoler 

som ble spurt om å være med i undersøkelsen, takket 17 skoler ja. Nedenfor oppsummerer vi 

viktige tilbakemeldinger fra de 17 skolene som svarte på undersøkelsen. 

 

 14 skoler hadde ikke gjennomført noen spørreundersøkelse om elevenes rusvaner de to siste 

årene.  

 11 skoler registrerte elever med rusproblemer ved sin skole fra 2009-2011. Det var stor 

forskjell i antall registrerte elever. De fleste skolene oppga fra to til fem elever og flere av 

skolene var bekymret for at de på grunn av manglende kunnskap ikke evnet å oppdage elever 

med problemer tidlig nok.   

 12 skoler oppga at de hadde gode nok handlingsplaner for hva de skal gjøre når de er 

bekymret for en elev, men rutinene i disse handlingsplanene var utarbeidet på generelt 

grunnlag og var ikke spesifikke for rus. Tilsatte fryktet dessuten at rutinene ble praktisert 

forskjellig. Skolene oppga at praksisen og utøvelsen av rutinene var avhengig av kunnskapen 

til de tilsatte, hvorvidt rutinene hadde ledelsesforankring, og hvor godt utviklet samarbeidet 

med det øvrige hjelpeapparatet var. 

 15 skoler oppga at de hadde et system som sikret at handlingsplanen var kjent for alle ansatte.  

 6 skoler oppga at de hadde systemer som skulle sikre at handlingsplanen også var kjent for 

alle elever og foresatte. 

 4 skoler oppga at de praktiserte frivillig urintesting i samarbeid med helsepersonell.  

 15 skoler oppga helsetjenesten, helsesøster og politi som viktige samarbeidspartnere. 

 10 skoler oppga lege, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og tverrfaglig ressursteam i 

kommunen somviktige samarbeidspartnere i tillegg til helsetjenesten, helsesøster og politi.  

Svært få av skolene oppga barnevernet som en viktig samarbeidspartner 
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 11 skoler svarte at de hadde behov for kunnskap for å oppdage og fange opp elever med 

rusmiddelproblemer samt kunnskap om å samarbeide med eleven og de foresatte. 

 9 skoler oppga at de hadde nødvendig kunnskap om hjelpetjenestene gjennom sitt samarbeid 

med disse.  

 8 skoler oppga at de trengte mer kunnskap om hjelpetjenestene. Barneverntjenesten i 

kommunene ble trukket frem som den hjelpetjenesten det i størst grad var nødvendig og 

ønskelig med mere kunnskap om. I tillegg oppga disse skolene at de trengte mer kunnskap om 

hvilke tilbud spesialisthelsetjenesten har til ungdom med rusmiddelproblemer. 

 12 skoler oppga at de ikke hadde noe samarbeid med ungdomskolene i sin kommune for å 

forebygge rusproblemer.  

 14 skoler oppga at de trenger kunnskap om metoder i rusforebyggende arbeid.  

3.2.  KONFERANSER OM RUSMIDDELARBEID I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

På bakgrunn av undersøkelsen/ kartleggingen som ble gjennomført i 2011 ble det i 2012 

avholdt to konferanser om rusmiddelarbeid i videregående opplæring i regi av 

utdanningsavdelingen og kulturavdelingen i Møre og Romsdals fylkeskommune og 

Kompetansesenter rus - Midt- Norge.  På konferansen deltok 10 av de 17 skolene som hadde 

vært med i undersøkelsen i 2011, i tillegg til representanter fra helsetjenestene i kommunene 

og fra spesialisthelsetjenestene. Ungdomsrepresentanter fra elevråd og ungdomsråd var også 

til stede og kom med nyttige innspill. De påpekte at det var viktig at de ble tatt med i dette 

arbeidet og at alle kjente til planene som skolen utarbeidet. Noen av ungdommene trakk også 

frem barnevernets rolle her. De var opptatt av at barnevernet var deres representant og at 

skolene må ta sitt ansvar og melde fra hvis de er bekymret for en elev. De påpekte at 

barnevernet kunne hjelpe, og de viste til sterke eksempler hvor ungdom hadde fått hjelp fra 

barnevernet. Konklusjonen etter konferansene var at skolene ønsket at videregående 

opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune skulle ha en felles plan for rusmiddelarbeid 

som signaliserte skoleeiers ansvar. De ønsket at planen skulle inneholde alt fra retningslinjer 

for forebyggende arbeid og ulike strategier i det forebyggende arbeidet til ulike prosedyrer og 

retningslinjer for hva skolene skal gjøre når de er bekymret for en elev. 
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4. ORGANISERINGEN AV ARBEIDET/ PROSJEKTET 

 

4.1.  PARTNERSKAP OG RESSURSJAKT I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 

 I 2013, altså året etter at de to konferansene hadde blitt avholdt, inngikk ulike instanser et 

samarbeid om prosjektet «Fra bekymring til handling - et utviklingsarbeid for å sikre 

etablering og forankring av Plan for rusarbeid i videregående opplæring».  

Det ble nedsatt en prosjektarbeidsgruppe, og følgende instanser deltok i partnerskapet:  

 Møre og Romsdal fylkeskommune ved utdanningsavdelingen  

 Sju pilotskoler i videregående opplæring (Kristiansund videregående skole, Atlanten 

videregående skole, Molde videregående skole, Romsdal videregående skole, Volda 

videregående skole, Fagerlia videregående skole og Borgund videregående skole)   

 Kompetansesenter rus (KoRus) - Midt-Norge  

I tillegg kom det i stand samarbeid med hjelpetjenestene i kommune og 

spesialisthelsetjenesten.  

 

Hovedmålene i prosjektet var å lage en felles plan for rusarbeid innen videregående opplæring 

i Møre og Romsdal, og skape et tettere og bedre samarbeid mellom skolene og 

hjelpetilbudene i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. 

        

Deler av prosjektarbeidsgruppen. Fra venstre: Marit Seljeseth Stokke, Romsdal videregående skole , Rita Valkvæ, 

seksjonsleder KoRus, Berit Brudeseth, ,fylkeskommunen ved utdanningsavdelingen, Arne Tangen, Borgund videregående 

skole, Rita Rødseth, prosjektleder KoRus  og Åshild Skaret, Atlanten videregående skole.     
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5. VERKTØY I ARBEIDET 

 

Nedenfor beskriver vi noen av verktøyene som ble brukt i prosessen med å utvikle Plan for 

rusarbeid. Verktøyene ligger også inne på ressurssidene i selve planen. Disse verktøyene kan 

benyttes dersom skolene ønsker å utvikle tiltak, og de kan benyttes når skolene trenger 

hjelpemidler for å håndtere utfordringer.  

 

5.1. VEILEDEREN FRA BEKYMRING TIL HANDLING 

Skolen er en viktig arena for å oppdage barn og ungdommer som sliter og er derfor spesielt 

betydningsfull når det gjelder samarbeid med andre instanser. Når læreren blir bekymret for 

en elev, skal hun eller han snakke med ungdommen, eventuelt snakke med de foresatte og 

søke tverrfaglig samarbeid. I 2010 kom Helsedirektoratet ut med veilederen «Fra bekymring 

til handling” – en veileder om tidlig intervensjon på rus-området. I veilederen står det hva 

som kan gi grunn til bekymring, og hva man kan gjøre når man står overfor et rusrelatert 

problem, og det står beskrevet ulike metoder og tilnærmingsmåter man kan benytte seg av i 

slike situasjoner. Helsepersonell, lærere og andre i offentlige tjenester kan ved å bruke 

veilederen, få større mulighet til å skape et samarbeid med en ungdom som har et rusproblem, 

eller som lever i en familie med rusproblemer. Målet er å komme raskt fra bekymring til 

handling og å henvise til relevant hjelpeinstans. Forskning og erfaringer som er oppsummert i 

fagrapportene som kom ut i forkant av veilederen, viser i mange tilfeller at   

 vi venter for lenge med å erkjenne at et barn, en ungdom eller en voksen har 

problemer.  

 vi venter for lenge med å ta opp bekymringen vår med den det gjelder, og den 

nærmeste familien. 

 vi venter for lenge før vi kontakter instanser som har ansvar for eller kompetanse til å 

hjelpe (-IS-1455- 2007). 

                                                                                              

Veilederen ble brukt som grunnlag for undersøkelsen i skolene, og den ble også brukt som et 

viktig verktøy i utarbeidelse i prosessen med å utarbeide Plan for rusarbeid og i det videre 

arbeidet med å implementere planen i pilotskolene. Plan for rusarbeid kan være med på å lette 

lærerens hverdag, som består av mange oppgaver og et stort tidspress slik at hun eller han i 

større grad kan få konsentrert seg om å legge til rette for et godt læringsmiljø og opptre som 

kompetanseformidler. \ 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet
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5.2. RUNDSKRIV UDIR-10-2012 

Rundskrivet om skolepersonalets opplysningsplikt til barnevernstjenesten som kom fra 

Utdanningsdirektoratet i 2012 (Udir-10- 2012 «Skolepersonalets opplysningsplikt til 

barneverntjenesten.»), har også vært viktig og nyttig å ha med i prosessen med å utarbeide og 

implementere planen for rusarbeid. Hensikten med dette rundskrivet er å veilede skoleeiere og 

skoleledere om skolepersonalets opplysningsplikt til barnevernstjenesten. Rundskrivet handler 

om hvem reglene om opplysningsplikt gjelder for, og i hvilke situasjoner taushetsplikten må 

vike for opplysningsplikten. I rundskrivet står det i tillegg noe om hvordan skolepersonalet 

bør oppfylle opplysningsplikten. 

 

5.3. STØTTEMATERIELL – RUSMIDDELFOREBYGGENDE ARBEID I SKOLEN – 

FORSLAG TIL LÆRINGSAKTIVITETER 

Støttemateriell - rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter, som 

Helsedirektoratet ga ut i 2012, har også vært et nyttig redskap å ha med i prosessen med å 

utarbeide og implementere Plan for rusarbeid.  

Støttemateriellet er først og fremst en støtte til undervisningen om rusmidler, tilpasset 

relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. I materiellet pekes det også på andre sentrale 

elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som godt læringsmiljø, lokale forebyggingsplaner, 

samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere og foreldremøter på 

skolen. (Forebygging.no/skole ). 

 

5.4. UNGDATA  

Fra 2013 fikk videregående opplæring tilbud om Ungdata gjennom kommunen. Ungdata er et 

verktøy som kan brukes for å kartlegge helse og oppvekstbetingelser for ungdom mellom 13 

og 18 år. Gjennom kartlegging av oppvekstsituasjonen lokalt gir Ungdata et 

kunnskapsgrunnlag som kan brukes i utviklings- og forebyggingsarbeid rettet mot ungdom. 

Derfor har tall fra Ungdata også vært nyttig å ha med i arbeidet med å iverksette Plan for 

rusarbeid. Det viser seg at når tallene blir presentert, blir bildet ofte mer nyansert og det viser 

seg også at tallene stemmer godt med inntrykket som både skolene og hjelpetjenesten har av 

ungdomsmiljøet i kommunen. På den måten kan verktøyet bidra til å fremme dialog mellom 

både ungdom, foresatte, skoler, helsetjenesten og andre lokale aktører. Ungdata kan også være 
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et viktig verktøy i arbeidet for å styrke samarbeidet mellom den videregående opplæringen og 

kommunen om forebyggende oppgaver. 
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6. UTVIKLINGEN AV EN FELLES PLAN FOR RUSARBEID 

 

Plan for rusarbeid ble utarbeidet av prosjektarbeidsgruppen og godkjent av 

utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune. Planen ble så forankret politisk i 

fylkestinget. Det er fylkeskommunen som nå eier planen og den ligger ute på hjemmesiden til 

utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, samt på hjemmesiden til 

pilotskolene. Plan for rusarbeid inngår som en del av arbeidet med å forebygge frafall i 

videregående opplæring, noe som er en viktig del av gjennomføringsarbeidet i Møre og 

Romsdal. Målet er at alle de videregående skolene i Møre og Romsdal skal ta i bruk planen. 

Planen ligger altså på internett og den blir der presentert over tre hele sider. Den første siden 

dreier seg om forebygging og presenterer ulike forebyggingsstrategier, og man kan enkelt 

klikke seg direkte inn på ulike verktøy som ligger i ressursbanken. Den andre siden handler 

om tidlig innsats og viser til hva man kan gjøre når man er bekymret for en elev, enten man er 

skolepersonell, medelev eller foresatt. Den tredje siden i planen viser til rutiner som skal 

følges ved bekymring, og hvilke prosedyrer som skal gjelde. I ressursbanken ligger det lenker 

til andre hjelpetjenester som man kan henvende seg til for å få bistand (vedlegg: Plan for 

rusarbeid)
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7. IVERKSETTINGEN AV PLAN FOR RUSARBEID 

 

7.1. VERKTØYET DELTA 

Det å implementere noe er en kompleks prosess som strekker seg over tid, og som fordrer 

både en langsiktig og systematisk tilnærming.  Som en del av iverksettingen i prosjektet 

benyttet vi arbeidsverktøyet DelTa, et verktøy som er Kompetansesenter rus - Midt-Norge sin 

faglige arbeidsmetodikk. I DelTa ligger det planleggingsverktøy som er til god hjelp for å 

skaffe seg oversikt, og maler for handlingsplaner, møter og arbeidsseminar. I tillegg ligger det 

i DelTa en mal for evaluering. Den fungerer som et nyttig hjelpemiddel og dessuten et 

korrektiv i arbeidet med å etterse både hva man har fått gjort, hva man har oppnådd og hva 

man bør jobbe mere med. Formålet med DelTa- verktøyet er å mobilisere, utvikle og 

kvalitetssikre rusfaglige tiltak i samarbeid med ulike samarbeidsinstanser (vedlegg DelTa 

verktøy) 

I prosjektet ble det laget en aktivitetsplan for en toårsperiode der et arbeidsseminar på den 

enkelte pilotskole skulle være en del av opplegget. Aktivitetsplanen ble laget for å øke 

interessen for de rusrelaterte utfordringene, og for at det skulle bli lettere å ta planen i bruk. 

Hver skole fikk tilbud om informasjonsmøte, arbeidsseminar og evalueringsmøte. 

 

8. IMPLEMENTERINGSARBEIDET VED DEN ENKELTE SKOLE 

 

8.1. HVORDAN GIKK DE ULIKE SKOLENE FREM I IMPLEMENTERINGSARBEIDET? 

Informasjonsmøtene på de ulike pilotskolene ble gjennomført i perioden fra oktober 2013 til 

slutten av januar 2014.   

På det første informasjonsmøtet med pilotskolene introduserte Kompetansesenter rus – Midt 

Norge DelTa - verktøyet som et hjelpemiddel for planleggingsgruppene på de ulike skolene 

for å få bedre oversikt over og struktur i arbeidet. Skolene ble oppfordret til å invitere både 

kommunen og spesialisthelsetjenesten og andre tjenester som skolene allerede hadde 

samarbeid med, eller som de tenkte kunne være en fremtidig samarbeidspartner på dette 

området. Målet var at det skulle settes ned en tverretatlig og tverrfaglig arbeidsgruppe der 

både skolepersonell, elevråd, kommune og spesialisthelsetjenesten skulle være representert, 

som skulle planlegge, og arrangere et arbeidsseminar.  
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Ulike praksiser 

Det viste seg å være ulike praksiser på skolene for hvordan dette arbeidet ble organisert og 

utført i planleggingsfasen. I følge noen skoler var det umulig å få til en tverrfaglig/ tverretatlig 

gruppe, på grunn av både manglende tid og manglende ressurser. Pilotskolene tok tak i 

implementeringsarbeidet på ulike måter og i erfaringene fra prosessen var det viktig at den 

enkelte skole gjorde Plan for rusarbeid til sin. For at planen skal bli brukt, må det være 

fleksible løsninger med hensyn til hvordan arbeidet på rusområdet utføres, altså hvordan 

planen faktisk blir brukt.  

 

Fra plan til tiltak 

Hvordan ble så målene i Plan for rusarbeid omsatt til aktive tiltak og handlinger ved den 

enkelte skole? Nedenfor oppsummerer vi hvordan pilotskolene jobbet i prosjektperioden. Vi 

trekker frem hvordan implementeringen av målene i planen ble løst på de forskjellige skolene 

og hvilke konkrete tiltak de ulike skolene iverksatte som et resultat av dette arbeidet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     ”Hvor skal vi? sa Nasse Nøff. Vet ikke, sa Ole Brumm. Og så gikk de dit.” 
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9. OPPSUMMERING FRA FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

Fagerlia er en forholdsvis stor studiespesialiserende skole med bortimot 850 elever. Sett ut fra 

skolens størrelse er bare en liten andel av elevene involvert i rusmiddelproblematikk. Skolen 

opplever at rus og psykiske vansker henger tett sammen, og de har sine bekymringer på dette 

området. Forskning viser at det er en del elever i hver klasse som strever med rus eller 

skadevirkninger av rus, enten personlig eller som en konsekvens av rusmiddelmisbruk i nær 

familie.1  

 

 

 

9.1. MÅL OG TILTAK 

Fagerlia videregående skole jobbet i prosjektperioden med alle de tre innsatsområdene i Plan 

for rusarbeid. 

Skolen ønsket særlig å rette oppmerksomheten mot forebygging, og ulike forslag til tiltak ble 

lagt inn i handlingsplanen. De valgte å sette inn tiltaket «Sjef i eget liv» som et viktig ledd i 

arbeidet med å skape et godt, trygt og inkluderende miljø på skolen. Sjef i eget liv er et 

                                                 
1 På en skole med 100 elever vil det gjennomsnittlig være 26 elever der mor eller far har rusproblemer eller 
psykiske vansker i en slik grad at det påvirker hverdagen til barna. (Torvik og Rognmo 2011) 
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gruppe - tilbud som ungdomsveilederne2 i Ålesund kommune tilbyr, der utvalgte ungdommer 

deltar og får anledning til å reflektere rundt ulike temaer som de selv er opptatt av, som  

rusmidler, psykisk helse og  kropp. Kommunen har vært positiv til tilbudet, og det drives nå 

på flere skoler, også på ungdomsskoletrinnet. Underveis i prosjektet kom det frem at både 

skolepersonalet og elevene hadde behov for mer kunnskap om faresignaler og 

skadevirkninger av rusmiddelmisbruk, både alkohol og narkotiske stoffer. Skolen ønsket 

derfor også å jobbe med tidlig innsats, som er det andre innsatsområdet i Plan for rusarbeid. 

Tre ansatte ble sendt på kurs i tegn og symptomer på rusmiddelmisbruk, og det ble dessuten 

satt av en halv planleggingsdag for det pedagogiske personalet, sammen med politiet, der 

temaet var forebyggende arbeid. I tillegg hadde skolen satt av en halv fagdag for alle elever i 

første - og andre klasse med temaet rusmiddelforebygging, faresignaler og skadevirkninger. 

For å øke kompetansen om den vanskelige samtalen deltok dessuten to rådgivere på kurs der 

ett av temaene var utfordrende samtaler med barn og unge. Skolen avdekket for øvrig at det 

allerede fantes god kompetanse internt om dette arbeidet, og de så at det var mulig å dele 

denne kompetansen gjennom kursing, rollespill og kollegaveiledning. I løpet av 

prosjektperioden utarbeidet Fagerlia videregående skole interne rutiner og prosedyrer for hva 

de skal gjøre når de er bekymret for en elev. ( vedlegg handlingsplan DelTa verktøy) 

 

9.2. RESULTATER AV ARBEIDET 

 Skolen har kommet frem til at den skal fortsette med tiltaket «Sjef i eget liv» som et 

tilbud til ulike elever.  

 Fagerlia videregående skole har i løpet av prosjektperioden utarbeidet interne rutiner 

og retningslinjer for å håndtere bekymringsmeldinger. 

 Rusplanen ligger tilgjengelig på skolens hjemmesider. 

 Alle ansatte, elever og foresatte informeres om Plan for rusarbeid og interne 

retningslinjer ved skolestart. 

 Kunnskap og kompetanse om temaet rus er satt på dagsordenen, og er noe som 

kontinuerlig må tas opp til diskusjon og samtale for å trygge skolemiljøet, samt 

elevenes holdninger og adferd. Dette er oppgaver som det jobbes videre med i «Tett 

                                                 
2 Ungdomsveileder er et tilbud fra Ressursbasen i Ålesund kommune for ungdom i aldersgruppen 12- 19 år. En 
ungdomsveileder fokuser på generell tilpasning og trivsel for ungdom. Ungdom som ikke benytter seg av det 
vanlige hjelpeapparatet er målgruppen. Disse veilederne kan også følge opp enkeltungdom etter henvisning og 
bidra ved ungdomsskolene, og de delta i faste samarbeidsmøter. Ungdomsveilederne arbeider i tillegg med 
rusforebyggende tiltak, og deltar på informasjonsmøter om rus og rusrelaterte spørsmål etter forespørsel. De 
skal arbeide for å forebygge rus ved å tilby den enkelte ungdom og hans eller hennes familie råd og veiledning. 
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på» som er et systematisk arbeid med å forebygge frafall og sikre økt gjennomføring 

ved Fagerlia videregående skole. Som et ledd i dette arbeidet avholdes det hyppig 

klasselærerråd/- teammøter, og elever med høyt fravær og- /eller elever som står i fare 

for å få svært svake karakterer etter første terminen følges tettere opp.  

 Skolen har høsten 2015 igjen fått til felles aktivitet for de elevene som bor på hybel. 

En lærer har ansvar for å arrangere hybeltreff omtrent en gang i måneden, og det har 

vært god oppslutning på treffene. Her lages det mat, spilles spill og knyttes nye 

kontakter, noe som er viktig for de av skolens elever som kommer utenbys fra og som 

kanskje ikke har så stort nettverk i området.  

 

9.3. HVA VAR NYTTIG I PROSJEKTPERIODEN?  

Skolen uttaler at det å delta i prosjektet med å utarbeide en plan for rusarbeid i samarbeid med 

andre skoler og samarbeidspartnere, var nyttig og utviklende. Et godt samarbeid med 

elevrådet og dessuten samarbeid på tvers av avdelingene på skolen var også positivt. Skolen 

oppnådde gjennom prosjektperioden dessuten et tettere samarbeid med ulike hjelpeinstanser i 

kommunen og politiet.   

 

 

 

9.4. HVA MER ØNSKER SKOLEN Å FÅ TIL?  

Skolen ønsker å skaffe seg mer kompetanse med hensyn til den vanskelige samtalen. I 

evalueringen kommer det frem at de må utarbeide bedre og klarere verktøy for kontaktlærerne 
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og faglærerne og gi lærerne anledning til å øve seg gjennom kollegaveiledning og rollespill. 

Skolepersonellet må også være mer oppmerksom på ulike signal, som blant annet fravær som 

går over bekymringsgrensen, og må ta opp spørsmål om rusmiddelbruk som et punkt i 

elevsamtalen. Temaet rusmiddelforebygging bør bli en synlig del av skolens årsplan og 

tiltaksplan. Temaet bør få en plass i de tverrfaglige prosjektene som skolen arrangerer, eller 

ved fagdager som integreres på tvers av fag. Skolen jobber med at kontaktlærertimen skal få 

dette som et tema i løpet av året, og at elevrådet i det videre arbeidet blir like aktive deltakere 

i å fremme rusmiddelforebygging som tema. 

 

9.5. HVA VAR UTFORDRENDE UNDERVEIS I PROSJEKTPERIODEN? 

En av utfordringene var at det var knapphet på felles møtetid og vanskelig å få faste 

møtepunkter med alle i arbeidsgruppen. Det var også stort arbeidspress i forhold til andre 

fagrelaterte aktiviteter i skolehverdagen. Alle involverte er enige om at rusmiddelforebygging 

er svært viktig, og at implementeringen av Plan for rusarbeid er et kontinuerlig arbeid som 

både skolen og elevrådet må fortsette å samarbeide om fremover.   
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10. OPPSUMMERING FRA VOLDA VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

 

 

Volda videregående skole har omlag 540 elever. Målt mot mange andre skoler opplever 

Volda videregående skole at de i liten grad har problemer knyttet til rusmidler – i alle fall 

tilsynelatende. Ingen har oversikt over omfanget, men slik det fremstår for ledelsen på skolen, 

er rusrelaterte vansker et marginalt problem, selv om det er alvorlig for dem det gjelder. 

Volda videregående skole deltok i Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Volda 

kommune under prosjektperioden, og tallene fra undersøkelsen ble også lagt til grunn i det 

videre arbeidet i prosjektet. 

 

10.1. MÅL OG TILTAK 

Skolen ønsket å satse på forebygging og tidlig innsats, som er to av innsatsområdene i Plan 

for rusarbeid. Tiltaket Volda videregående skole ønsket å prioritere var kunnskapsbygging for 

både ansatte, foresatte og elever. Skolen hadde hatt samarbeidsmøter med representanter for 

lærerne, styret i elevrådet, helsesøstertjenesten, spesialisthelsetjenesten og KoRus i forkant, 

hvor det ble laget en handlingsplan for de fokusområder som skolen ønsket å jobbe videre 

med. De kom fram til en tredelt aktivitetsplan, og et fagseminar for skolens ansatte utgjorde 

første del av denne. Andre del av aktivitetsplanen gikk ut på å arrangere et foreldre-/foresatt- 
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møte der også hjelpetjenesten i kommunen og spesialisthelstjenseten skulle være til stede, og 

der rusplanen skulle gjennomgås grundig. Som et tredje punkt i aktivitetsplanen ville 

arbeidsgruppen få i stand et lignende møte med elevene. 

I planleggings-uka ved skolestart i 2014 arrangerte de et halvdags fagseminar for skolens 

ansatte. Der møtte omlag 50 lærere, rådgivere og annet skolepersonell. I tillegg møtte også 

innledere fra de aktuelle hjelpetjenestene i kommunen, politiet, spesialisthelsetjenesten, 

utdanningsavdelingen i fylkeskommunen og Kompetansesenter rus- Midt -Norge. Rusplanen 

ble presentert for de fremmøtte. Også de interne rutinene som allerede forelå på Volda 

videregående skole, ble presentert. Fagseminaret var ment som en kick start på det nye 

skoleåret – nyttig for nye lærere, og en påminnelse for lærere og annet skolepersonell som 

hadde vært i skolen en stund. På foreldre-/ foresatt- møtet var det mellom 50 og 60 deltakere. 

Mye av det samme materialet som ble presentert på fagseminaret for skolens ansatte, ble også 

presentert her, og mange av de samme samarbeidspartnerne var også til stede. I tillegg stilte 

elevrådet med innlegg, noe som var et verdifullt bidrag til de foresatte. Møtet for elevene som 

var del tre av aktivitetsplanen, har ikke blitt gjennomført.   

 

 

Kristian Ingebrigtsen og Randi Kalland fra arbeidsgruppa ved Volda videregående skole  

 

10.2. RESULTATER AV ARBEIDET 

 Skolen erkjenner at kunnskapsnivået blant ansatte og foresatte trolig er lavere enn det 

burde værede. De ser at de ved å øke oppmerksomheten rundt temaet for eksempel 
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gjennom seminarer og kurs, også oppnår økt bevissthet om denne problemstillingen. 

Skolen skal derfor prøve å få til seminarer og kurs som et årlig tilbud fremover.  

 Rusplanen ligger tilgjengelig på skolens hjemmesider. 

 De interne rutinene og retningslinjene som Volda videregående allerede hadde for hva 

de skal gjøre de er bekymret for en elev, ble revidert i prosjektperioden.  

 Samtaleverktøy – kontaktsamtalen er også revidert for helsesøsters mal. Her er det tatt 

inn spørsmål som er knyttet til om det er rusrelaterte problemer blant venner og/- eller 

familie i tillegg hos eleven selv. 

 

10.3. HVA VAR NYTTIG I PROSJEKTPERIODEN? 

Skolen mener at det å delta i prosjektet med å utarbeide rusplanen var en nyttig og lærerik 

prosess for hele skolen. Skolen opplever det også som positivt at rusplanen er felleseie for alle 

videregående skoler i fylket. 

 

10.4. HVA MER ØNSKER SKOLEN Å FÅ TIL?  

Skolen har ennå ikke fått gjennomført et seminar for elevene som spesifikt er knyttet til 

rusmiddelforebygging, slik målet i handlingsplanen og aktivitetsplanen var. Skolen er usikker 

på hvordan de skal angripe dette. Det finnes allerede et opplegg for tredjeklassingene (russen) 

der SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) underviser om temaer knyttet til 

rusmidler og overgrep/ grensesetting og diskuterer disse temaene med elevene. I tillegg 

samarbeider skolen med Røde Kors om førstehjelp knyttet til rusrelaterte problemer. For 

førsteklassingene er skolen med i prosjektet «VIP», der rusrelaterte spørsmål blir tatt opp 

hvert år. Skolen er usikker på om det kan bli for mye oppmerksomhet rundt temaet rus, og 

lurer på om eksisterende tiltak kanskje er tilstrekkelig for første- og tredjeklassingene. Skolen 

vurderer å spisse innsatsen mot andreklassingene.  

 

10.5. HVA VAR UTFORDRENDE UNDERVEIS I PROSJEKTPERIODEN?  

Tidsklemma gjorde at arbeidet med prosjektet i visse tilfeller ble nedprioritert. 
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11.  OPPSUMMERING FRA ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

Atlanten videregående skole er en studieforberedende skole med cirka 490 elever fordelt på 

tre ulike studieprogrammer. Skolen har hatt enkelttilfeller med rusrelaterte utfordringer blant 

elevene.  

 

 

Fotograf er Carl-Åge Henriksen 

 

11.1. MÅL OG TILTAK: 

Skolen har valgt å jobbe på alle innsatsområdene i Plan for rusarbeid. De hadde en intern plan 

for rusarbeid fra før som de ønsket å forbedre. De ønsket å revidere eller lage en ny lokal 

rusplan som skolens elever og ansatte hadde et eierforhold til, og som var tilpasset nettopp 

denne skolen og de utfordringene som var relevante for skolen og dens samarbeidspartnere.  

 

11.2. RESULTATER AV ARBEIDET   

  Fylkets Plan for rusarbeid ligger tilgjengelig på skolens hjemmesider. 

 I samarbeid med rustjenesten i kommunen, skolehelsetjenesten og PPT ble det 

utarbeidet en lokal rusplan, som tok utgangspunkt i den gamle lokale planen og det ble 

laget en forenklet versjon  som bygde på fylkets Plan for rusarbeid. 
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11.3. HVA VAR NYTTIG I PROSJEKTPERIODEN? 

Skolen mener at det å delta i prosjektet var nyttig i forbindelse med utarbeidelse av Plan for 

rusarbeid og sin lokale rusplan. Også det å samarbeide med rustjenesten i kommunen og ha et 

godt samarbeid med skolens ressursteam var nyttig. 

 

11.4. HVA MER ØNSKER SKOLEN Å FÅ TIL? 

Skolen har ennå ikke fått implementert sin lokale rusplan og fylkets Plan for rusarbeid i hele 

kollegiet og hos elever og foresatte, og det ønsker den å få gjort. 

 

11.5. HVA VAR UTFORDRENDE UNDERVEIS I PROSJEKTPERIODEN?  

Skolen opplevde at det var utskiftning av ansatte i arbeidsgruppen for prosjektet underveis, og 

at det var endringer i ressursteamet ved skolen. I tillegg var kapasiteten redusert på grunn av 

permisjoner blant ansatte. Dette var forhold som var utfordrende underveis i prosjektperioden.   
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12.  OPPSUMMERING FRA KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

Kristiansund videregående skole er en stor skole med omtrent 900 elever og den tilbyr 

undervisning i de fleste yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Skolen har hatt en del 

utfordringer knyttet til rusmiddelbruk hos elevene og har i løpet av prosjektperioden etablert 

interne rutiner og prosedyrer for hvordan de skal håndtere denne problematikken. Det at 

skolen er en yrkesfaglig skole, medfører utfordringer også med hensyn til det å håndtere 

maskiner på verksteder og laboratorier. Det er viktig å ha trygge og gode HMS rutiner for på 

dette området.  

  

 

                                                                                                  

12.1. MÅL OG TILTAK 

Kristiansund videregående skole valgte å jobbe med alle de tre innsatsområdene i Plan for 

rusarbeid, og prosjektperioden jobbet skolen godt med prosedyrer og med å bevisstgjøre 

ansatte. Skolen har gjennom prosjektet satt rusmiddelarbeid på dagsordenen og orienterer om 

arbeidet via skolens hjemmeside og i møter med elever og foresatte. I det videre arbeidet vil 

de også legge til grunn resultater fra Ungdata-undersøkelsen, som Kristiansund kommune har 

gjennomført. 
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12.2. RESULTATER AV ARBEIDET 

 I arbeidet med å implementere Plan for rusarbeid har alle ansatte blitt orientert om 

planen og kjenner nå til denne. Planen ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside, og 

skolen orienterer dessuten om den på foreldremøter for førsteklassene om høsten. Ved 

skolestart orienterer også rektor om skolens lokale rusplan for førsteklassene. 

 Det er innført prosedyrer som alle elever og foresatte til elever under 18 år må skrive 

under på. Disse er knyttet til orden og adferds-reglementet med ulike tiltak i 

forbindelse med rusmidler.  

 Det er utarbeidet prosedyrer og reaksjoner ved mistanke om bruk av rusmidler i 

skoletiden. Frivillig urintest er et tiltak som gjennomføres av elevtjenesten på skolen.  

 Skolen har også en prosedyre knyttet til mistanke om bruk av rusmidler utenfor 

skolens område som påvirker skolesituasjonen. Her er risikovurdering et hjelpemiddel 

for å sikre forsvarlig adferd på for eksempel verksteder eller laboratorier.  

 Tiltakene er forankret i skolens planverk.  

 Skolen har inngått en samarbeidsavtale med Nordmøre og Romsdal politidistrikt. 

Hensikten med avtalen er å ivareta skolens og elevenes behov for et trygt og rusfritt 

skolemiljø. 

 

12.3. HVA VAR NYTTIG I PROSJEKTPERIODEN? 

Det å ha en positiv skoleledelse som ønsket å sette dette arbeidet på dagsorden, var nyttig for 

skolen i prosjektperioden. 

 

12.4. HVA MER ØNSKER SKOLEN Å FÅ TIL?  

Utfordringene ligger i å konfrontere elever med mistanke om bruk av rusmidler. Skolen 

opplever at det fort kan bli en kamp om troverdighet for eleven og de foresatte . Skolen mener 

derfor at rustesting er et godt hjelpemiddel i arbeidet for å avkrefte eller bekrefte mistanken. 

 

12.5. HVA VAR UTFORDRENDE UNDERVEIS I PROSJEKTPERIODEN?  

Skolen opplevde utskiftninger av ansatte i prosjektarbeidsgruppen og sykepermisjoner i 

perioden, og det var utfordrende. 

 



26 

 

13. OPPSUMMERING FRA MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

Molde videregående skole har omtrent 760 elever, der den største fagretningen ved skolen er 

utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen har ikke hatt noen store utfordringer 

knyttet til rusmiddelproblematikk, men kan ikke utelukke at det har vært episoder som de ikke 

har klart å avdekke.  

 

 

 

13.1. MÅL OG TILTAK  

Skole-ledelsens arbeid når det gjelder rusforebygging, har skjedd i samråd med ressursteamet, 

rådgiverne og helsesøster på skolen. Alle parter har vært enige om at det ikke har vært behov 

for spesielle tiltak på dette feltet i denne prosessen. Skolen deltar i Ungdata- undersøkelsen i 

regi av Molde kommune. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne gi et bedre grunnlag for å 

vurdere behov for tiltak innen rusforebygging fremover. 

 

13.2. RESULTATER AV ARBEIDET 

 Skolen har laget en intern plan som utdyper fylkeskommunens Plan for rusarbeid og 

presiserer hvordan dette arbeidet er fordelt på egen skole. Konkret dreier det seg om 

en forebyggingsplan og en tiltaksplan.  

 Plan for rusarbeid ligger på skolens hjemmeside og lærerne er orientert om både denne 

og skolens interne plan. 
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 Skolepersonellet har blitt mer bevisst på temaene rusmiddelproblematikk og – 

forebygging. 

 Det har blitt iverksatt et fast informasjonsopplegg om temaet rusforebygging som 

benyttes for lærere ved skolestart, for elevene i klasseråd utover i skoleåret og 

dessuten på foreldremøter 

 Rusmiddelarbeid er lagt inn i kontaktlærernes årshjul på linje med andre temaer.  

 Plan for rusarbeid ligger i informasjonsheftet til elevene «Fole godt å vite» 

 

13.3. HVA VAR NYTTIG I PROSJEKTPERIODEN? 

Skolen mener at prosjektet var nyttig med hensyn til å skape mer bevissthet rundt temaet 

rusmiddelproblematikk og - forebygging i skolen.  

 

13.4. HVA MER ØNSKER SKOLEN Å FÅ TIL?  

Faglærerne ved skolen har blitt oppfordret til å arbeide med rusrelaterte spørsmål i sine fag. 

Om dette faktisk blir gjort, og i hvilken grad det i så fall blir gjort, varierer nok noe, men der 

rusmidler og rusrelaterte spørsmål er en del av læreplanen, må det forutsettes at temaet blir 

tatt opp og drøftet. 

 

13.5. HVA VAR UTFORDRENDE UNDERVEIS I PROSJEKTPERIODEN? 

På grunn av permisjoner var antallet involverte i arbeidet med å implementere Plan for 

rusarbeid litt lavere enn forutsatt, noe som var utfordrende med hensyn til å få utført jobben.  
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14. OPPSUMMERING FRA ROMSDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

Romsdal videregående skole tilbyr både yrkes- og studieretningsfag og har 750 elever fordelt 

på ulike utdanningsprogrammer. Skolen har ikke hatt noen store utfordringer med rusbruk 

blant elevene. Likevel har de hatt en del bekymringer rundt elever som de mistenker for å ha 

utfordringer knyttet til rusmidler, men som skolen ikke har klart å fange opp.  

 

 

 

 

14.1. MÅL OG TILTAK 

I prosjektperioden var skolen opptatt av å øke kompetansen blant både elever og lærere om 

rusmidler og skolens/fylkets Plan for rusarbeid generelt. Romsdal videregående skole har 

tidligere hatt både god tradisjon for og høy kompetanse til å jobbe med generell 

rusforebygging, og dette var noe de ønsket å vedlikeholde. I tillegg etablerte de i 

prosjektperioden et godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere både i kommunen og i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

14.2. RESULTATER AV ARBEIDET  

 Romsdal videregående skole så et behov for å bedre skolens rutiner ved bekymring 

knyttet til rusmiddelbruk hos elever. Derfor har de utarbeidet nye skjemaer/maler som 

benyttes ved bekymringssamtaler.  

 Alle ansatte blir informert om Plan for rusarbeid. 

 Eksterne samarbeidspartnere blir presentert for alle ansatte.   

 Plan for rusarbeid ligger lett tilgjengelig på skolens hjemmeside. 
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 Skolen arrangerer et informasjons- og diskusjonsmøte for førsteklassingene om temaet 

rusmiddelarbeid hvor helsesøster og ressurstjenesten deltar. 

 Skolen arrangerer et informasjons- og arbeidsmøte om rusmiddelarbeid for lærere 

hvor helsesøster, ressurstjenesten og Molde behandlingssenter deltar. 

 Skolen arrangerer et informasjons- og diskusjonsmøte for avgangselevene om temaet 

rusmiddelarbeid hvor helsesøster, politiet og SMISO deltar. 

 Ungdata- undersøkelse gjennomføres for Vg1- elevene. 

 På det første foreldremøtet er informasjon om og skolens arbeid med rusforebygging 

og rusmidler fast tema. 

 Arbeidet med rusmiddelforebygging er lagt inn som en del av skolens handlingsplan. 

 

14.3. HVA VAR NYTTIG I PROSJEKTPERIODEN?  

God kompetanse, positive holdninger og interesse for temaet blant eget personalet sammen 

med en positiv innstilling fra de eksterne samarbeidspartnerne var nyttig i prosjektperioden. 

 

14.4. HVA MER ØNSKER SKOLEN Å FÅ TIL?  

I dag er ikke rusmidler et tema i elevsamtalen som kontaktlæreren gjennomfører med hver 

enkelt elev tre ganger per skoleår. Gjennomgang av Plan for rusarbeid bør være obligatorisk 

på samme måte som førstehjelp er det. Samarbeidet med politiet og barneverntjenesten kunne 

vært mer utstrakt. Politiet deltar per i dag bare på opplegget skolen gjennomfører med 

avgangselevene. I tillegg ser arbeidsgruppen at samarbeidet og involveringen med elevrådet i 

prosessen har vært begrenset. 

 

14.5. HVA VAR UTFORDRENDE UNDERVEIS I PROSJEKTPERIODEN? 

Det er uenighet internt på skolen om hvorvidt temaet rusmidler bør være en del av 

elevsamtalen som kontaktlæreren gjennomfører med hver enkelt elev tre ganger per skoleår. 

Det er dessuten en utfordring å få kontinuitet i elevrådssamarbeidet siden det velges nytt 

elevråd ved skolen hvert år. Det har også vært mindre samarbeid med politiet enn det har vært 

ønskelig, noe som skyldes at politiet har hatt begrensede ressurser knyttet til forebyggende 

arbeid. Situasjonen har imidlertid endret seg i 2015, og skolen håper at de skal få til et tettere 

samarbeid med politiet fremover. 
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15. OPPSUMMERING BORGUND VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

Borgund videregående skole er den største videregående skolen i Møre og Romsdal med 

omtrent 950 elevplasser. Skolen tilbyr ulike utdanningsprogrammer innen yrkesfag i tillegg til 

to klasser med påbyggingsfag. Det at skolen er en yrkesfaglig skole, medfører utfordringer 

også med hensyn til å håndtere ulike maskiner både på verksteder, kjøkken og i laboratorier. 

Som alle andre skoler har også Borgund videregående skole elever som sliter med problemer i 

forhold til rusmidler. Det er derfor viktig å ha gode og trygge HMS- rutiner på dette området. 

Borgund videregående skole er et godt eksempel for andre skoler i Møre og Romsdal når det 

gjelder gode rutiner og prosedyrer for når de er bekymret om en elev har et rusproblem eller 

lever i en situasjon med rusproblematikk i familien. Skolen har fått på plass gode prosedyrer 

og retningslinjer både for å fange opp og bedre tilbudet til elever som sliter med blant annet 

rusproblematikk og jobbet for at hjelpeapparatet kan komme inn så tidlig som mulig for å gi 

et tilbud til de elevene som trenger det.    

 

  

 

15.1. MÅL OG TILTAK  

Siden skolen allerede har gode prosedyrer og retningslinjer for hva de skal gjøre når de er 

bekymret for en elev, valgte arbeidsgruppen på skolen å fokusere på forebygging, som er det 

første innsatsområdet i Plan for rusarbeid. Planen ble først lagt fram for lærere og 

fagarbeidere hvor de sammen med arbeidsgruppen drøftet hvordan de kunne knytte temaene i 

Plan for rusarbeid opp til temaene i læreplanene for de ulike fagene. Rusmiddelarbeid var 

relevant å få inn som en naturlig del av undervisningen, og dessuten i HMS arbeidet på 

skolen. Skolen ønsket også å bedre det tverrfaglige samarbeidet med andre instanser fordi de 
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så et behov for et mer systematisk samarbeid med eksterne parter. I prosessen så de også et 

behov for å revitalisere tidligere rutiner og planer, da de opplevde at de manglet noen 

detaljerte rutiner innenfor rusmiddelarbeidet. 

 

15.2. RESULTATER AV ARBEIDET 

 Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med lærere på tvers av fag som laget en 

handlingsplan rundt innsatsområdet forebygging, som var det innsatsområdet skolen 

ønsket å jobbe med. Med utgangspunkt i veilederen Støttemateriell: Rusforebyggende 

arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter ble det holdt møter der lærere fra flere 

fag arbeidet i grupper og laget tverrfaglige rammemodelloppgaver hvor 

rusforebygging var tema på årsplan i fagene. FYR- oppgavene (fellesfag, yrkesretting 

og relevans), var også et viktig tema her. I arbeidet med å lage tverrfaglige 

rammemodelloppgaver mente skolen at veilederen Støttemateriell: Rusforebyggende 

arbeid i skolen - forslag til læringsaktiviteter ble for generell, og de valgte å utvikle 

sine egne felles tverrfaglige rammemodelloppgaver for bruk i ulike fag og på ulike 

trinn. 

 Våren 2015 inviterte skolen flere eksterne instanser fra Ålesund kommune og fra 

spesialisthelsetjenesten til et møte. I etterkant av møtet bestemte skolen seg for å 

etablere et rusteam på skolen. Arbeidet med å etablere et slikt team er i gang og tanken 

er å jobbe på systemnivå, men også trekke inn samarbeidspartnere på individnivå ved 

behov. I tillegg har skolen nå fått ansatt Nav- veiledere som kommer til å  bli  viktige 

samarbeidspartnere i dette arbeidet. 

 

15.3. HVA VAR NYTTIG I PROSJEKTPERIODEN? 

Gjennom å lage en handlingsplan for arbeidet ble søkelyset i stor grad satt på 

innsatsområdene skolen hadde valgt å jobbe med, og det var nyttig. Det var også flott å vite at 

prosjektet ble satt i gang, og at det var flere skoler som jobbet sammen om dette.   

 

15.4. HVA MER ØNSKER SKOLEN Å FÅ TIL? 

Skolen meddeler at det systematiske tverrfaglige arbeidet med andre instanser i kommunen og 

spesialisthelsetjenesten ikke har kommet ordentlig i gang ennå. Dette arbeidet er imidlertid 

noe skolen ønsker å satse på, og de opplyser at det skjer ting på området. 
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15.5. HVA VAR UTFORDRENDE UNDERVEIS I PROSJEKTPERIODEN? 

Rusmiddelforebyggende arbeid er komplekst. Borgund videregående skole ligger i en 

forholdsvis stor bykommune, og skolen har mange parter å forholde seg til. Skolen håper å få 

satt det tverrfaglige samarbeidet mer i system gjennom å opprette et rusteam, fordi de 

opplever arbeidet som svært krevende. Det skyldes at en stor del av elevgruppen kommer fra 

ulike kommuner utenfor Ålesund, og det er derfor mer utfordrende å få til et systematisk 

samarbeid med alle disse kommunene. 
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16. FELLESNEVNERE FOR ARBEIDET VED PILOTSKOLENE 

 

Er det så noen fellesnevnere for arbeidet ved pilotskolene i prosjektperioden? Vi tar 

utgangspunkt i spørreundersøkelsen og konferansene som prosjektet startet med. Gir Plan for 

rusarbeid svar på de spørsmålene skolene har om rusmiddelproblematikk og temaet rus? Har 

det skjedd en forandring på den enkelte skole når det gjelder kunnskap om temaet? Har 

skolene fått på plass ulike læringsverktøy de kan bruke i rusmiddelarbeidet? Har pilotskolene 

nå gode rutiner og prosedyrer for hva de skal gjøre når det er bekymret for en elev, og vet alle 

på skolen hvor de kan finne disse rutinene? Har samarbeidet med hjelpetjenesten i kommunen 

og med spesialisthelsetjenesten blitt bedre i løpet av prosjektperioden? Nedenfor har vi listet 

opp noen fellesnevnere som vi kan se utfra i evalueringene: 

 

1.  Møre og Romsdal fylkeskommune har fått en felles plan for rusarbeid i videregående 

opplæring som ligger på fylkets utdanningsavdelings hjemmesider. 

2. Pilotskolene informerer ansatte, foresatte og elever ved skolen om Plan for rusarbeid 

og om skolens interne planer på området. For eksempel har en skole lagt Plan for 

rusarbeid inn i informasjonsheftet til elevene. 

3.  Kunnskap og kompetanse om temaet rus er satt på dagsordenen på pilotskolene. En av 

skolene har blant annet lagt spørsmål knyttet til rusrelaterte problemstillinger blant 

venner og/ eller familie, - og hos eleven selv- inn i samtaleverktøyet til helsesøster ved 

skolen. 

4. Alle pilotskolene har nå Plan for rusarbeid tilgjengelig på sin hjemmeside. 

5. Alle pilotskolene har fått på plass rutiner og prosedyrer for hva de skal gjøre når de er 

bekymret for en elev, enten ved at de har revidert tidligere rutiner, eller ved at de har 

utarbeidet nye.  

6. Pilotskolene opplyser at de har fått i stand et bedre samarbeid med hjelpetjenestene i 

kommunen og med spesialisthelsetjenesten.  
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17. AVSLUTNING 

 

Tall fra Ungdata viser at det er i videregående skole økt bruk av alkohol og illegale rusmidler, 

spesielt cannabis, starter. Derfor er det svært viktig at det er godt generelt forebyggende 

arbeidet i skolen. Men, forskning viser at det er sammenheng mellom sosioøkonomisk 

situasjon i familien og helse hos ungdom. Familiebakgrunn har altså stor betydning for måten 

de unge lever livet sitt på. Sosial bakgrunn, helserelaterte forhold og skoleprestasjoner opptrer 

i komplekse samspill. ( Bakken, 2015). Lav mestringsfølelse, lav motivasjon, dårlig selvbilde 

og problemer med den psykiske helsen ser spesielt ut til å være faktorer som er sammenkoplet 

for ungdom som står i fare for å avbryte skolegangen. Følgelig blir utdannings- og 

arbeidsmarkedstilknytningen for ungdom og unge voksne markant bedre når de oppnår 

videregående kompetansenivå. I Norge har likhetsideologien stått sterkt, og den tverrpolitiske 

ideen er at alle barn og unge, uavhengig av sosial bakgrunn, skal ha de samme sjansene til å 

oppnå et godt liv. Velferdsstaten har ønsket å utjevne, eller i hvert fall redusere, betydningen 

av den enkeltes sosiale bakgrunn.( Bakken, 2015) 

 

Videregående opplæring er en rettighet, men for elever som mangler eller har et svakt 

karaktergrunnlag fra grunnskolen, er det vanskelig å følge den videregående opplæringen. 

Forskning viser at helse kan ha betydning for både skoleprestasjoner og frafall, og dermed for 

utdannings- og yrkeskarrierer på sikt. (Dahl og Bergsli m- fl- 2014).  

 

Hvor mange som fornøyd med helsa si – etter familiens økonomiske situasjon 
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Hvor mange som har brukt hasj eller marihuana – etter familiens økonomiske situasjon 

 

 

Ungdatatall fra vg1 og vg2 i Møre og Romsdal (2012-2014) 

 

 

Det blir forsket mye på hva som kan redusere skolefrafall, og i en oversikt som baserer seg på 

150 internasjonale studier, vises det til at tiltak for å redusere frafall virker. Ingen enkelttiltak 

ser ut til å være bedre enn andre, men det som er avgjørende, er at man har kapasitet og 

kompetanse til å implementere det tiltaket man velger. Det vises også til at valg av tiltak må 

baseres på både lokale behov og tilgang på ressurser (Wollshcheid og Noonan 2012).  

 

Plan for rusarbeid kan i denne sammenhengen være en del av et større arbeid som kan gjøre 

en forskjell, slik at flere elver både blir sett og blir tatt vare på, og på den måten kanskje være 

med på  å hjelpe elever fra å falle ut av videregående opplæring. Planen legger vekt på både 

hvordan man kan fremme samarbeid mellom kommune og videregående skoler i 

forebyggende rusmiddelarbeid, og hvordan enkeltpersoner bedre kan handle når de er 

bekymret for en elev. Selv om det er fylkeskommunen som eier de videregående skolene, er 

det i kommunen ungdommene bor, og det er her arbeidet naturlig foregår.  

 

Sammen med dyktige fagfolk har Plan for rusarbeid blitt utarbeidet, og pilotskolene har i 

prosjektperioden arbeidet med å få den inn i skolens ulike planer og rutiner. Suksessfaktorene 

kan feires, men det er viktig å se på avvikene, da det er blant dem læringspotensialet befinner 

seg. Hva var det som gikk galt? - Og hva kan vi gjøres annerledes? Prosessjobbing innebærer 

å erkjenne at ting tar tid. Og det skyldes ikke bare at det er store organisasjoner vi går inn i, 

men også at en slik implementeringsprosess som vi beskriver her, må ta tid og gjentas flere 

ganger, da deltakerne ofte skiftes ut. Det er også viktig å akseptere og snakke om det som har 
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vært vanskelig i prosessen, og som man ikke har fått til, og det er viktig å finne ut hvorfor 

man ikke har fått det til; det er slik evaluering vi lærer av. 

 

Å fremme læringsprosesser både i og mellom lærende organisasjoner, slik at det 

forebyggende rusarbeidet blir en naturlig del av det generelle integreringsarbeidet i den 

videregående opplæringen, er selvsagt en ambisiøs målsetting. Om pilotskolene har klart å 

omsette alle temaene de valgte, til aktive tiltak og handlinger som kommer til å vare på den 

enkelte skole, er uvisst, men håpet er at dette arbeidet blir ført videre og videreutviklet i 

samarbeid med ulike tjenester i kommuner og skoler.  
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1. BAKGRUNN 
 

I 2009 ga Helsedirektoratet ut veilederen «Fra bekymring til handling», 
http://www.helsedirektoratet.no/finn/Sider/results-
finn.aspx?k=fra%20bekymring%20til%20handling 
 om tidlig intervensjon på rusområdet. Veilederen beskriver hva som kan gi 

grunn til bekymring for et rusrelatert problem. Den beskriver også metoder 

og tilnærmingsmåter som helsepersonell, lærere, og andre i offentlige 

tjenester kan bruke når de er bekymret for om en ungdom har et rusproblem 

eller lever i en familiesituasjon der det er rusproblemer. Målet er å komme 

raskt fra bekymring til handling og henvise til nødvendig hjelp.  

Forskning og erfaringer oppsummert i fagrapportene som kom forut for 

veilederen, viser i mange tilfeller at:   

 Vi venter for lenge med å erkjenne at et barn, en ungdom eller en 

voksen har problemer.  

 Vi venter for lenge med å ta opp bekymringen vår med den det gjelder 

og den nærmeste familien. 

 Vi venter for lenge før vi kontakter instanser som har ansvar for eller 

kompetanse til å hjelpe. 

 

 

I 2011 henvendte KoRus seg til skolene og ønsket tilbakemelding på om 

skolene var kjent med veilederens innhold. Det ble gjennomført en 

spørreundersøkelse i de videregående skolene i Møre og Romsdal om hva 

skolen gjør når de er bekymret for om en elev har et rusproblem eller om 

eleven lever i en situasjon hvor de blir påvirket negativt av andres 

rusproblem. Det ble stilt spørsmål om hvilke rutiner skolen har og hvem de 

samarbeider med av andre hjelpeinstanser. Det ble også etterspurt om det er 

behov for mer kunnskap rundt temaet. Til slutt ble skolene spurt om hva de 

gjør eller kan gjøre i samarbeid med elever og foresatte for å forebygge  

     Problem som dette.  

I undersøkelsen kom det frem at skolene ønsket mer kompetanse for bedre å 

forebygge rusproblem og kunnskap om hva de skal gjøre når det blir oppdaget 

at en elev har et rusproblem /eller lever i en livssituasjon der det er 

rusproblematikk i familien.  

På bakgrunn av denne undersøkelsen ble det gjennomført to konferanser om 

rusarbeid i den videregående skolen; i Molde den 17 og 18. oktober og i 

Ålesund den 7 og 8. november 2012. 

http://www.helsedirektoratet.no/finn/Sider/results-finn.aspx?k=fra%20bekymring%20til%20handling
http://www.helsedirektoratet.no/finn/Sider/results-finn.aspx?k=fra%20bekymring%20til%20handling
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Tilbakemeldingene og evalueringene fra konferansene var svært gode. 

Eksemplene fra skolene illustrerte både gode løsninger og utfordringer i det 

rusforebyggende arbeidet og eksempler på god og mer utfordrende 

samhandling mellom skolen og hjelpetjenesten i kommunen. Det var også 

nyttig for skolene og få vite at terskelen er lav for å ta uformell kontakt med 

spesialisthelsetjenesten og at de også kan veilede skolene i rusforebyggende 

arbeid.  

 Skolene etterspurte også en felles mal og anbefalinger i det 

rusforebyggende arbeidet ved skolene.  

 

2. Hovedmål 
Gjennom prosjektet ønsker vi at de videregående skolene i Møre og 
Romsdal skal få en felles handlingsplan i rusarbeid, og at skolene skal få 
et tettere og bedre samarbeid med hjelpetilbudene i kommunen og i 
spesialisthelsetjenesten.  

 
3. DELMÅL 
 

 At temaet rus skal settes på dagsorden ved den enkelte skolen som 

deltar i prosjektet. 

 At alle på den enkelte skole skal bli enig om og få en felles forståelse 

om mål og tiltak i sin handlingsplan og bruke verktøyet. 

  At den enkelte skole skal få et lettere og tettere samarbeid med 

hjelpetilbudene i kommunen og spesialisthelsetjenesten 

 At medarbeidere ved skolen skal få økt kompetanse om temaet 

rusarbeid, få kunnskap og verktøy til å handle i situasjoner der de er 

bekymret og vite hvem de kan ta kontakt med ved bekymring. 

 At medarbeidere skal bli bevisst og få trening i å snakke med den 

det gjelder om dette temaet, ved hjelp av enkle samtaleverktøy og 

erfaringsutveksling 

 Å fremme samarbeid mellom kommune og de videregående skolene, 

gjennom enkle verktøy som Ungdata  
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 4. Metode 

Som implementeringsverktøy ønsker vi å bruke arbeidsseminar i DelTa.  DelTa er 

KoRus sin faglige arbeidsmetodikk der formålet er å mobilisere, utvikle og 

kvalitetssikre rusfaglige tiltak i samarbeid med ulike samarbeidsinstanser.  

 

5. Samarbeidspartnere 
 

Samarbeidspartnere til KoRus i prosjektet er utdanningsavdelingen i Møre og 

Romsdal fylkeskommune, de utvalgte skolene i prosjektet, elevrådene, kommuner 

og spesialisthelsetjenesten. Foreldre /foresatte 
 

6. INNHOLD/AKTIVITETSPLAN 2013-2015 
 

 Aktivitet 

 

Når Ans

var

lig 

Status 

1 
Invitere 7 utvalgte videregående 

skoler inn til et dialogmøte med 

formål om å starte prosessen for 

en felles handlingsplan i de 

videregående skolene i fylket        

14 februar 2013 Rita 

R 

Gjennomført 

2 
Det settes ned en arbeidsgruppe 

på 7 skoler som skal jobbe med 

innholdet i handlingsplanen.  

14 februar 2013 Rita 

R 

Gjennomført 

3 
Arbeidsgruppa arbeider frem et 

innhold for felles handlingsplan 

for de videregående skolene i 

fylket 

Vår 2013  

Se egen 

fremdriftsplan 

Rita 

R 

Gjennomført og 

politisk vedtatt 

4 
Planlegging av arbeidsseminar på 

hver av skolene i samarbeid med 

ressursgruppe på skolen, 

elevrådet, 

kommune og 

spesialisthelsetjeneste 

Oktober, 

November,Desem

ber 2013 og 

Januar 2014 

Fagerlia vgs : 22 

oktober  

Kr.sund vgs: 24 

oktober 

Molde vgs: 20 

november 

Atlanten vgs : 

BB 

IW 

R R    

Gjennomført  

 

 

gjennomført 

 

gjennomført 

 

gjennomført 

 

 

gjennomført  
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21 november  

Volda vgs: 

29jan.2014  

Romsdal vgs:9 

desember 

Borgund vgs: 27 

jan 2014  

 

gjennomført 

 

gjennomført 

 

gjennomført 

gjennomført                                  

5 
Status/nettverksmøte med 

arbeidsgruppa – legge frem 

handlingsplan – dele erfaringer fra 

planlegging 

10 juni    

RR 

gjennomført 

6 
Det gjennomføres arbeidsseminar 

på hver av de 7 utvalgte skolene i 

samarbeid med kommune og 

spesialisthelsetjeneste for å 

implementere handlingsplanen 

Høst 2014/vinter 

2015 

 

RR 

1 Fagerlia 1 

april  

(arbeidssemina

r) 

2 Volda 14 

august(fagsemi

nar) 

3 Romsdal 2 

januar(arbeidss

eminar og 

fagmøter i 

februar og 

mars 2015) 

4 Borgund 

(fagdag) 

5 Molde : 

Skolen har 

behandlet 

rusplanen i den 

lokale 

ressursgruppa 

og i sentrale 

instanser på 

skolen; 

lederteamet, 

ressursteamet 

og elevråd 

6-7 

Kristiansund  
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og Atlanten 

planlegger 

felles 

samarbeidsmøt

e 

 

7 
Handlingsplanen forankres på de 

enkelte skolene 

Vinter 2015  

RR 

delvis 

8 
Evalueringsmøte på hver av de 

utvalgte skolene sammen med 

elevråd, representanter fra 

kommune og 

spesialisthelsetjeneste, 

Utdanningsavdelingen og KoRus 

Vår –høst 2015   

RR 

OK 

9 
Erfaringsutveksling mellom de 

utvalgte skolene - dialogmøte 

Høst 2015   

RR 

ok 

10 
Det utarbeides en 

evalueringsrapport 

/oppsummeringsrapport av 

arbeidet 

Høst 2015  

RR 

Ok 

11 
Det gjennomføres en konferanse 

der evalueringsrapporten blir lagt 

frem og hvor erfaringer fra 

arbeidet formidles til alle 

videregående skoler i fylket og 

ulike kommunale tjenester 

 /spesialisthelsetjenesten.   

10 februar 2016?  BB 

RR 

 

 
    

 
 

 

 

7. Evaluering 
Det vil bli laget en evaluerings/oppsummeringsrapport av arbeidet som blir lagt 

frem på en felles konferanse høsten 2015   
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Vedlegg 2 

Planleggingsverktøy i DelTa 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. Vi lager handlingsplan 
 Hvilke mål skal vi oppnå gjennom 

tiltaket? 

 Hvilken fremdriftsplan skal vi ha? 

 Hva må tjenestene samarbeide 
om for å nå målene i tiltaket? 

 

  4. Vi styrker kompetansen 
 Hva slags kompetanse trenger vi 

for å nå målene i tiltaket?  

 Vi gjennomfører 

arbeidsseminar i DelTa 

   6. Vi evaluerer  
 Har vi nådd målene våre? 

 Hva har vi fått til? 

 Hva har vi ikke fått til? 

 Hva hjalp oss fremover? 

 Hva gjorde at vi strevde? 

 

   2. Vi PRIORITERER 
 Hvilke innsatsområder og tiltak 

skal vi prioritere å utvikle videre 
på vår skole?  

 Vi velger innsatsområder 
Fra rusplanen 

 

   5. Vi drifter 
 Er tiltaket forankret i planverk? 

 Hvem gjennomfører tiltaket? 

 Hvem har ansvar for drift av 
tiltaket? 

 

   1. Vi får oversikt 
 Hvordan er situasjonen på 

rusfeltet på vår skole? 

 Hvilke tiltak har vi på rusområdet 
på vår skole? 

 Hvordan fungerer tiltakene? 
Hvem samarbeider vi med? 
kommunen 
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Mal for 
handlingsplan 

 Den tverrfaglige arbeidsgruppen må 
utarbeide forslag til handlingsplan 
før arbeidsseminaret gjennomføres 
på skolen. Handlingsplanen bør 
presenteres arbeidsseminaret. 

Navn på skolen?  

Hvilket av innsatsområdene i 
rusplanen har vi valgt? 

 

Hvem sitter i den tverrfaglige 
arbeidsgruppen som har ansvar for 
gjennomføring av tiltak på 
innsatsområdet? 

 
 

 

 

Er temaet forankret i ledelsen og i 
planverket? 

 
 

Hvilke konkrete mål og tiltak vil vi 
utvikle innenfor dette 
innsatsområdet? 
Beskriv kort Eks; utvikle samarbeids 
rutiner med kommunetjenestene, 
mer kompetanse på den vanskelige 
samtalen, rutiner og retningslinjer for 
hva vi gjør når vi er bekymret osv.  

 

Beskriv konkret hvilke oppgaver vi må 
gjøre for å gjennomføre tiltaket 

 

Hvem skal gjøre de enkelte 
oppgavene? 

 

Når skal det gjøres - beskriv en enkel 
fremdriftsplan? 

 

 
Hvem har ansvaret for å gjennomføre 
tiltakene over tid etter 
utviklingsperioden? 

 

Hvem er kontaktperson på skolen inn 
mot KoRus? 

Navn og e-post 
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Dagsorden for planleggingsmøte om 

arbeidsseminar i DelTa 

 

 

Ca 2 timer  
 
 
 
 
 

Vi snakker sammen for å finne svar på 
følgende spørsmål; 
 

 Hva vil skolen oppnå gjennom dette 
seminaret? Vi går gjennom 
handlingsplan i DelTa  

 Hvem skal delta på seminaret?  

 Hva må skolen gjøre for å mobilisere 
de som skal delta? 

 Hva blir skolens oppgaver på 
seminaret og hvem fra kommunen, 
spesialisthelsetjenesten og evt. andre 
skal holde innlegg? 

 Hva blir KoRus sine oppgaver på 
seminaret? 

 Når skal seminaret gjennomføres? 

 Hva skjer på skolen etter seminaret?  

 Trenger vi flere planleggingsmøter? 
Evt . aktuell dato 

 
Det skrives referat fra møte! 
 

       Velkommen! 
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Vedlegg 3 

Mal for 

handlingsplan 

 Den tverrfaglige arbeidsgruppen må 

utarbeide forslag til handlingsplan 

før arbeidsseminaret gjennomføres 

på skolen. Handlingsplanen bør 

presenteres arbeidsseminaret. 

Navn på skolen? BORGUND VGS 

Hvilket av innsatsområdene i 

rusplanen har vi valgt? 

Forebyggende: Kompetansemål i faga 

som kan relateres til rusproblematikk 

(HMS, bransjelære…) 

Tidlig innsats: Revitalisering og revidering 

av skolens rutiner  

Hvem sitter i den tverrfaglige 

arbeidsgruppen som har ansvar for 

gjennomføring av tiltak på 

innsatsområdet? 

ET-  
 

 

 

Er temaet forankret i ledelsen og i 

planverket? 

JA 

 

Hvilke konkrete mål og tiltak vil vi 

utvikle innenfor dette 

innsatsområdet? 

Beskriv kort Eks; utvikle samarbeids 

rutiner med kommunetjenestene, 

mer kompetanse på den vanskelige 

samtalen, rutiner og retningslinjer for 

hva vi gjør når vi er bekymret osv.  

Rusforebygging:  

 Utvikling av felles tverrfaglige 

rammemodelloppgaver for bruk i 

ulike fag og på ulike trinn. 

 

Tidlig innsats:  

 Elevtjenesten utvikler 

samarbeidsrutiner med 

spesialisthelsetjenesten og andre 

instanser. 

 Revidering av tydelige rutiner 

knyttet opp mot 

konsekvenstrappa og 

avtaleskjema med eleven 

Beskriv konkret hvilke oppgaver vi må 

gjøre for å gjennomføre tiltaket 

Rusforebygging:  

 Utvikling av felles tverrfaglige 

rammemodelloppgaver for bruk i 
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ulike fag og på ulike trinn -> felles 

pedagogisk møte den 29.01.14 – 

bruke LP- grupper for 

gjennomføring av oppgaven. 

 

 

Tidlig innsats:  

 Elevtjenesten utvikler 

samarbeidsrutiner med 

spesialisthelsetjenesten og andre 

instanser -> Opprette tverrfaglig 

gruppe og starte prosessen i løpet 

av våren 2014. 

 Revidering av tydelige rutiner 

knyttet opp mot 

konsekvenstrappa og 

avtaleskjema med eleven -> 

Elevtjenesten lager et forslag som 

blir behandla i ledelsen, i 

samarbeids- og drøftingsmøtet, i 

skolemiljøutvalget og elevrådet og 

i hele personalet. Frist 20.06.14. 

Hvem skal gjøre de enkelte 

oppgavene? 

Se over. 

Når skal det gjøres - beskriv en enkel 

fremdriftsplan? 

Se over. 

Hvem har ansvaret for å gjennomføre 

tiltakene over tid etter 

utviklingsperioden? 

Ledelsen ved skolen. 

Hvem er kontaktperson på skolen inn 

mot KoRus? 

Elisabet Simahaug Halvorsen 

Elisabet.halvorsen@mrfylke.no 
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Mal for evaluering  Navn på skole : Borgund VGS 

Målet med evalueringen er å 
skape bevissthet om hva vi har 
oppnådd og å lære noe av det 
vi gjorde underveis. 

Ta utgangspunkt i mal for 
handlingsplan og svar på 
spørsmålene i 
evalueringsskjemaet ved å 
fylle ut rubrikkene under: 

Hvilket av innsatsområdene i 
rusplanen valgte vi? 

-Tverrfaglige 
rammemodellopppgaver, 
-Tverrfaglig samarbeid med 
andre instanser 
-Revitalisere tidligere rutiner 
og planer 

Hvorfor valgte vi de 
innsatsområdene vi gjorde? 

-De var relevante, få inn 
rusarbeid som en naturlig del 
av undervisningen, HMS 
arbeid på skolen.  
-Savna systematisk samarbeid 
med eksterne. Press på å gjøre 
det samme som mindre 
kommuner. 
-Manglet noen detaljerte 
rutiner 

Har vi gjennomført de 
tiltakene vi satt opp i 
handlingsplanen? 

-Det er laget tverrfaglige 
rammemodelloppgaver der 
lærere fra flere fag har gått 
sammen om å lage oppgaver. 
FYR-oppgavene er viktige her 
også. 
-Våren 2015 fellesmøte med 
mange eksterne instanser fra 
Ålesund kommune. Vanskelig 
å få med alle kommuner som 
våre elever kommer ifra på 
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slike møter. Vi har fått NAV-
veiledere inn på skolen, men 
har ikke fått til noe 
systematisk tverrfaglig 
samarbeid. Vi skal begynne 
med Rusteam på skolen – 
dette er i støpeskjea. 
-Sertifisering i hht DNVGL 
ST0029 har ført til noe 
revidering på dette området 
også. Vi tenker at Rusteamet 
som skal opprettes kan jobbe 
med dette området.  

Har vi nådd målene våre? Delvis, se over. Tverrfaglig 
samarbeid skjer hele tiden 
rundt om på skolen. Vi håper 
Rusteamet kan hjelpe til med 
at vi får det mer i system, selv 
om dette aldri skal være helt i 
system pga kompleksiteten 
beskrevet over. 

Hva var det som hjalp oss 
fremover? 

Mere fokus på 
innsatsområdene vhja 
handlingsplanen. Flott at 
piloten kom i gang fra 
fylkeskommunen sin side, for 
at flere jobber med dette.  

Hva har vi ikke fått til? Det systematiske tverrfaglige 
arbeid har vi fått til litt, vi er 
på vei.  

Hva gjorde at vi strevde? Kompleksitet, stor 
bykommune mange å forholde 
seg til, samt omliggende 
kommuner som elevene våre 
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kommer fra. 

Er tiltakene forankret i skolens 
planverk med ansvar for 
gjennomføring? 

Ja 

Underskrift og dato; 
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