
Rusdag Nøtterøy vgs arrangerer rusdag 
for elever 12. april

Rusforebyggende ungdomsteam 
tilbyr:

Rusforebyggende ungdomsteam 
tilbyr lavterskel og lett tilgjengelig 
tilgang på ruskyndige personer, for 
en rask avtale om samtale, 
veiledning, råd eller støtte til 
ungdom og deres nettverk

Digitalt storforeldremøte om rus i 
Vestfold
SLT- koordinator spiller inn i SLT Vestfold 
nettverket

Ansvarlig: Rektor på Borgheim og
SLT- koordinator 

Orientering hovedutvalg oppvekstGjøre tilbud fra rusforebyggende 
ungdomsteam mer kjent:

Høre ungdomsrådet i hvordan nå 
ungdom best mulig med 
informasjon om rusforebyggende 
ungdomsteam
Lage digital informasjonskampanje 
om rusforebyggende 
ungdomsteam. Vurdere digitale 
kanaler for å spre informasjonen
Skolebesøk og undervisning, 
informasjon
Filmsnutt

Rusforebyggende ungdomsteam lager 
plakat/oversikt over tilbud og tiltak om 
rus

Ansvarlig: Rusforebyggende ungdomsteam og 
virksomhetsleder forebyggende helsetjenester

Rusforebyggende ungdomsteam, i 
samarbeid med lærere, gjennomfører 
undervisningsopplegg i 9. trinn og 
10.trinn til ungdomsskoleelever på alle 
ungdomsskolene i 2023

Ansvarlig SLT- koordinatorAnsvarlig: Virksomhetsleder forebyggende 
helsetjenester (grunnskole)
SLT- koordinator (vgs)

Ansvarlig: SLT- koordinator

Sende ut PP- presentasjonene fra 
møtet til alle møtedeltakere fra 
02.12.22
Sende ut handlingsplanen til alle 
møtedeltakerne fra møtet 02.12.22
Legge ut informasjon på 
kommunens hjemmesider og SLT 
Færder kommune.
Sende ut informasjon til alle 
skoleledere for orientering i FAU på 
alle skolene

Oppfølging til møtedeltakere, øvrig 
samfunn

Innføring av Kjentmann / elever og 
rus
Innledende møte med KORUS, SLT, 
forebyggende helse og skole for 
vurdering av innføring av Kjentmann på 
ungdomsskolene og vgs i Færder 
kommune. SLT- koordinator rigger og 
avtaler et møte med KORUS Sør.

Arrangere en fagdag for ansatte i skole 
og hjelpetjenestene omkring, booke inn 
jurist via KORUS Sør om skolens 
handlingsrom i saker om rus. 
Gjennomføre ifbm. planleggingsdager i 
august

SLT- koordinator koordinerer innledende 
dialog med KORUS Sør og lager avtaler 
for innledende møter

Felles foreldremøte vgs og 10.trinn 
ungdomsskole om rus 12. april, 
Nøtterøy videregående arrangerer et 
foreldremøte i samarbeid med 
kommunen for foresatte vgs. og 10.trinn, 
f.eks. på Nøtterøy kulturhus. Rektor på 
Nøtterøy vgs holder i dette, inviterer inn 
kommunen i videre dialog / planlegging.

Av og Til Kjipe foreldre

Økt satsning på bruk av programmet 
Kjipe foreldre i 2023. Kjipe foreldre 
gjennomføres på alle barneskolene på 7. 
trinn på foreldremøter våren 2023.

SLT- koordinator og to representanter fra 
forebyggende helsetjenester deltar på 
Energikonferansen til Av- og- til i mars
SLT- koordinator arrangerer et møte med 
helsesykepleier i rusforebyggende 
ungdomsteam, ledende helsesykepleier i 
skolehelsetjeneste og Av- og- til, 
gjennomgang av opplegget rettet mot 
foreldre

Foreldremøter rus
Rusforebyggende ungdomsteam gir 
tilbud om og gjennomfører foreldremøter 
for foresatte på alle ungdomsskolene
våren 2023

Utsett

Programmet Utsett som er rettet mot 
foresatte på ungdomsskolen innføres og 
gjennomføres i alle ungdomsskolene.
På 9. trinn våren 2023
På 8. trinn høsten 2023

Rektor Borgheim sikrer forankring i 
skoleledergruppa.

SLT- modellen består av 3 nivåer, i 
Færder kommune er dette organsiert 
slik:

Politiråd fungerer som SLT- 
styringsgruppe
Har ansvar for kommunens strategiske 
og samlede innsats for forebygging av 
rus og kriminalitet blant barn og unge. 
Består av politistasjonssjef, ordfører og 
opposisjonsleder, virksomhetsdirektør 
for oppvekst, virksomhetsdirektør for 
helse, politikontakt og SLT- koordinator.

SLT koordineringsgruppe, beskrevet 
over

SLT arbeidsgruppe /utførernivå:
Består av de som er i direkte kontakt 
med barn og unge i SLT- nettverket på 
utførernivå, de som står for det praktiske 
rus og kriminalitetsforebyggende 
arbeidet, her deltar sosiallærere, 
helsesykepleiere, rusforebyggende 
ungdomsteam, Fritid Færder, barnevern, 
psykisk helse, politikontakt og SLT- 
koordinator.

SLT strukturen fungerer best med tre 
nivå.
Innføring av det koordinerende nivået / 
SLT koordineringsgruppe er et prioritert 
satsningsområde i 2023

SLT koordineringsgruppe
Har ansvaret for den praktiske 
koordineringen av rus og 
kriminalitetsforebyggende arbeidet i 
kommunen. Består av SLT- koordinator, 
barnevernleder, virksomhetsleder 
forebyggende helsetjenester, rektor- 
representant for ungdomsskolene, 
politikontakt (leder av NAV, 
virksomhetsleder for psykisk helse og 
rus)

Det er innkalt til fire møter i SLT- 
koordineringsgruppe for 2023, og 
gruppen vil innkalles ytterligere ved 
behov (anbefalt møtehyppighet er en 
gang i mnd eller annenhver mnd)

Tiltak rettet mot ungdomKompetanseheving ansatte skoleKompetanseheving foresatteEtablere SLT - koordineringsgruppe

Handlingsplan RUS ungdomsmiljø Færder kommune 2023

Type something

Alle som jobber med barn og ungdom i individuelle saker hvor ungdom ruser seg:
- Innhent samtykke til tverrfaglig samarbeid
- Jobb tverrfaglig etter BTI- modellen (Bedre tverrfaglig samarbeid)
- Kartlegg årsakssammenhenger og sett i gang tiltak




