
 
 

 

Plan for det rusforebyggende arbeidet på Fyrstikkalléen skole 

1. Skolens mål for det rusforebyggende arbeidet 

• Et rusfritt skolemiljø 

• Skape felles verdier og holdninger innen rusforebygging 

• Ansatte og elever har kunnskap om rus 

• Foresatte skal få informasjon om rus på alle GS-trinn 

• Skape en konsekvent holdning til rusmidler og skolearbeid 

• Formidle et tilbud om hjelp og behandling som er tilpasset den enkelte 

• Alle elever og ansatte ved skolen skal reagere på bruk av rus på skolen og 

i nærmiljøet 

• Ansatte elever og foresatte skal kjenne til gjeldende lovverk om alkohol og 

rus (Alkoholloven og Straffeloven). 

 

2. Beskrivelse av det forebyggende arbeidet for 

▪ Alle på skolen 

▪ Trinnene 

▪ Spesifikke grupper. Eksempelvis: 

o Russen 

o Revy 

o Trinnball 

o Klassetur 

o Arrangementer på skolen 

 

Forebyggende 
informasjon/undervisning 

Til hvilken 
gruppe 

Når Hvordan Ansvarlig 

Informasjon om rusplan og 
rutiner 

Alle på skolen 
 

Fellesmøte Presentasjon 
 

En i ledelsen/ 
kjentmann 
 

Politi deltar på 
foreldremøte 

8. trinn 
 

Høst Undervisning 
Gruppearbeid 
Opplegg i 
naturfag 

Kontaktlærere 
Trinnansvarlig 

Informasjon om rus på 
foreldremøtet og på trinnet 
 
 
Gruppesamtaler 
 

9. trinn 
 

Høst 
 
 
 
Vinter 
 

Samfunnsfag 
og naturfag 
 
 
Samtalegrupper 
 

Trinnansvarlig 
og 
kontaktlærer 
 
Miljøarbeider/ 
kjentmann 



 
 

Politibesøk i alle klasser 
 
 
 
Temakveld i samarbeid 
med FAU 

 
 
 
 
Vår 

 
Informasjon 
 
 
Forelesning 
Diskusjon 

 
Politiet 
Ledelsen 
 
FAU 
Ledelsen 

Informasjon om rus på 
foreldremøtet 
 
Samtalegrupper med rus 
som tema 
 
Temakveld i samarbeid 
med FAU 

10. trinn 
 

Høst 
 
 
Vinter 
 
 
Vår 

Presentasjon 
 
 
Samtalegrupper 
 
 
 
 
Forelesning 
Diskusjons 

Trinnansvarlig 
el kjentmann 
 
Miljøarbeider/ 
kjentmann 
 
 
 
FAU 
Ledelsen 

Informasjon på 
foreldremøtet 
 
Informasjon i klassene 
 
Temakveld i samarbeid 
med FAU 

Vg1 
 

Høst 
 
 
Vinter 
 
 
Vår 

Presentasjon 
 
 
Informasjon 

Trinnansvarlig 
+ ruskontoret 
 
Trinnansvarlig 
 
FAU 
Ledelsen 

Informasjon om rus i alle 
klasser 
 
Temakveld i samarbeid 
med FAU 

Vg2 
 

Vinter 
 
 
Vår 

Presentasjon 
Samtalegrupper 

Kontaktlærer 
 
 
FAU 
Ledelsen 

Besøk av politi og 
voldtektsmottaket 
 
Prosjekt om med rus som 
tema på MK 

VG3 
 

Vår 
 
 
Vinter 

Informasjon 
 

Politiet 
 
 
Trinnansvarlig, 
faglærere 

Alle arrangementer på 
skolen og i skolen regi er 
rusfrie 

Revy 
 

Hele året Skolereglement Ledelsen 

Informere politiet og 
utekontakt om 
arrangementet 

Juleball 
 

Høst E-post Ledelsen 

Alle arrangementer på 
skolen og i skolen regi er 
rusfrie 

Klassetur 
 

Hele året Skolereglement Ledelsen 

Alle arrangementer på 
skolen og i skolen regi er 
rusfrie 

Arrangementer 
på skolen 
 

 Hele året Skolereglement Ledelsen 

 

3.  

 

De ansatte ved skolen 
skal reagere: 

Tiltak 
 
 

Ansvarlig 



 
 

 
Når man er bekymret for 
at en elev har et 
rusproblem 
 

Kontaktlærere, faglærere og 
andre ansatte tar kontakt 
med kjentmann 

Alle 

 
Når en elev møter beruset 
/ruset på skolen eller 
bruker rusmidler i 
skoletiden 
 

Kontakte kontaktlærer, 
ledelsen og foresatte (når 
eleven er under 18 år). 

Alle 

 
Når man mistenker at det 
finnes et rusmiljø ved 
skolen  
 

Kontakte kjentmann. 
Ta opp saken i R-team/ 
URT, ta kontakt med politiet. 

Alle 

 
Når en finner gjenstander 
forbundet med rusbruk 
 

Kontakte ledelsen, melde 
politi 

Alle 

 
Når man oppdager at 
noen omsetter illegale 
rusmidler på/ved skolen 
 
 

Kontakte ledelsen, melde 
politi 

Alle 

 
Når ukjente og/eller 
mistenkelige personer 
oppholder seg på skolens 
område 
 
 

Kontakte ledelsen og 
miljøarbeider 

Alle 

 

4. Liste over aktuelle samarbeidsinstanser utenfor skolen med kontaktinfo 

Funksjon 
 
 

Navn Kontaktinfo 

SaLTo-koordinator i 
bydelen 

Elisabeth 
Lundstrøm 

Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo, Grønland 30 
elisabeth.lundstrom@bgo.oslo.kommune.no 
23 43 16 35 

Skolens politikontakt  Gørild Presthus Grønland politistasjon 
go.presthus@politi.no 
22 66 90 87/ 950 27 307 

Helsesøster/ bror Ruth Hage 
 
 
Daniel Kendrick 

ruth.hage@bgo.oslo.kommune.no 
481 69 872 
 
daniel.kendrick@bgo.oslo.kommune.no 
95906561 

Ruskonsulent   
 

Barnevernstjenesten 
 

Avhengig av bydel 02180 

mailto:elisabeth.lundstrom@bgo.oslo.kommune.no
mailto:go.presthus@politi.no
mailto:ruth.hage@bgo.oslo.kommune.no
mailto:daniel.kendrick@bgo.oslo.kommune.no


 
 

BUP/DPS/Ruspoliklinikk 
 

Avhengig av bydel Sjekk bydelen 

Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PPT) 

Anette Donkor-Leh 
 
Marie Nygård 

Annette.Donkor-Leh@ude.oslo.kommune.no 
 
Marie.Nygard@ude.oslo.kommune.no 

 

 

5. Rollebeskrivelse for sentrale nøkkelpersoner i det rusforebyggende 

arbeidet på skolen 

Funksjon/stilling Navn Arbeidsoppgaver knyttet opp mot 
rusforebygging 
 
 

Rektor 
 

Erlend Skåltveit 
 

Følge opp rusplanen på VGS 

Ass. rektor Mari Indregard 
 

Følge opp rusplanen på GS 

 
Rådgiver 

Anders Kletthagen 
Monika Julsrud 
Morten A Hansen 

Følge med elever, ta opp saken i R-team 
URT, henvise videre til helsesøster 

Miljøarbeider 
 

Jan-Edward Fagerli 
Louise Roksvaag 

Følge opp elever 

Kjentmann 
 

Miriam Rygh Andersen 
Morten Andreas 
Hansen 

Informere og følge opp skolens rusplan, 
henvise elever videre 

Helsesøster 
 

Ruth Hage Følge opp elever, henvise videre ved behov 
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