
PROSJEKT 

FRA UTENFOR TIL INNENFOR



• Prosjektet er forankret i Politiråd og SLT Styringsgruppe
• Gjennomføres som en HKH-kartlegging under metodisk veiledning av KoRus Sør
• Under faglig  veiledning av Mangfold- og radikaliseringskoordinator i Sørøst Politidistrikt



OM BEEFING, VOLDSBRUK OG AVTALTE SLÅSSKAMPER 
BLANT UNGDOM I FÆRDER

Prosjekt Positivt ungdomsmiljø – Jarlsberg konferansesenter 18.09.19
https://faerder.kommune.no/_f/p1/i5139d61d-19d0-45c9-91e3-c6b49012ca6f/hkh-rapport-

01_2019_digital_redusert.pdf

LANSERING AV HKH-RAPPORT

https://faerder.kommune.no/_f/p1/i5139d61d-19d0-45c9-91e3-c6b49012ca6f/hkh-rapport-01_2019_digital_redusert.pdf




MED 
UNGDOM 
FOR 
UNGDOM



KARTLEGGINGEN ANBEFALER:

• Holdningsskapende tiltak

• Økt foreldreinvolvering

• Styrke foreldrerollen

• Stimulere til positive fritidsaktiviteter

• Tiltak for å forhindre avtalte slåsskamper

• Voksen synlighet i ungdomsmiljø

• Tiltak som styrker ungdommens 
verktøykasse



OPPSTART PROSJEKT «FRA UTENFOR TIL INNENFOR», HKH-KARTLEGGING, 
REVIDERING AV HANDLINGSPLAN MOT RADIKALISERING OG VOLDELIG 
EKSTREMISME

PROSJEKTGRUPPA:

• Emrich Rudsli (RMU) - repr. hjelpetjenestene oppvekst
• Tone Dankertsen - politikontakt for Færder kommune
• Hanna Jenny Murel (Borgheim) - repr. skolene
• Mariann Grønsberg Løken - psykisk helse og rus
• Bent Hagberg-Olsen - NAV/FINT 
• Helena Bisgaard – Frivillighet
• Anette Malme - SLT-Koordinator/prosjektleder

Her sammen med oppdragsgiver virksomhetsdirektør 
oppvekst Hilde Schjerven, og veiledere fra KoRus Sør 
Hilde Jeanette Løberg og Rosanne Kristiansen. 
Med oss på laget som faglig veileder har vi også 
Mangfolds og radikaliseringskoordinator i Sørøst PD 
Camilla Hålien Johansen.



Revidering av handlingsplan

Tro på at vi lykkes bedre ved 
å involvere lokalbefolkningen 
i større grad 



Oppvekstprofil – frafall og utenforskap



Oppvekstbarometer





ORGANISERT FRITID

Prosentandel som aldri har vært med i en organisasjon, klubb eller lag. Blant gutter 
og jenter på ulike klassetrinn



Venner
• «9 av 10 unge i 

Norge har en venn 
de kan snakke med 
om alt mulig». Sånn 
er det også i Færder.

Prosentandel som har en venn blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

• Det betyr at ca. 10 % av 
unge i Færder ikke har 
en fortrolig venn. 



Rusmidler
• Ungdom i Færder har større tilgang på hasj/marihuana 

og flere blir tilbudt hasj/marihuana enn gjennomsnitt i 
landet. 

• Trenden i Færder på bruk av alkohol er nedadgående, og 
trenden i Færder på bruk av hasj/marihuana og 
tilgangen på hasj/marihuana er stigende



VOLD OG TRAKASSERING

• Færre ungdom i Færder 
opplever å bli mobbet, 
tidstrenden er nedadgående 

4% er 4% for mye!



SEKSUELL TRAKASSERING



VOLD



BEEFING OG AVTALTE SLÅSSKAMPER



Filming av slåsskamper

• 11 % av ungdom i Færder 
har filmet en slåsskamp

• 36% av ungdom i Færder 
har en venn som har 
filmet en slåsskamp



«Skjermbaserte aktiviteter opptar 
stadig mer av unges fritid»

• GUTTENE I FÆRDER BRUKER MER TID PÅ DIGITALE SPILL, 
OG JENTENE BRUKER MER TID PÅ SOSIALE MEDIER



MEDIER

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis 
foran en skjerm i løpet av en dag? Prosent i Færder 
kommune og nasjonalt

• 70% av ungdom i Færder 
bruker mer enn 3 timer på 
skjermbruk per dag. Høyt over 
landsgjennomsnitt på 61%. 



Takk for meg ☺


