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Hvem er ombudet?

Hva er et ombud? 

– Taler barn og unges sak 

– Gir råd og veiledning på alle nivåer

– Skal fange opp avvik gjennom å arbeide tett på 

systemene, og melder bekymring ved behov

Viken

– 8 ansatte

– Alle rettigheter i barnehage, grunnskole og 

videregående opplæring 

– Rapporterer til Fylkestinget i Viken



Hvilke arenaer jobber vi på?

Barnehage 0-6 år Barneskole 6-13 år
Ungdomsskole 

13-16 år

Videregående 
opplæring

16 år og oppover

Lekeplassen

Kulturskolen Speideren

Nabolaget

Bursdagen

Korpset Idrettslaget

Russetiden

Foran 
skjermen

Turlaget

Foreldre og 
familie

FritidsklubbenTrossamfunn

Folkehøyskoler



Livet på skolen - bra eller dårlig?

• Skolen er et sted for læring og sosialt liv

• De fleste trives, føler at de passer inn blant elevene 

og at læreren bryr seg om dem

Men … (fra Ungdata 2022)

• 1 av 10 mobbes jevnlig på skolen selv om det jobbes 

mye for å ha trygge og gode skolemiljø

• 2 av 10 gruer seg til å gå på skolen

• Noen gruer seg så mye at de ikke klarer å gå på 

skolen



«Mobbing er handlinger av barn og/eller voksne som 

hindrer opplevelsen av å høre til, å være en 

betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til 

medvirkning” 

Lund m. fl, 2015



Mobbing kan være:
• å bli baksnakket

• å få spredt et rykte om seg

• å bli holdt utenfor

• å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil

• å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt

• å bli slått, dyttet eller pirket på

• å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt

• å ikke få være med i grupper på sosiale medier

• å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting

• å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer

• at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne



«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser

som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering»

Hva er det du gjør i livet ditt som viser at du 

er en nulltolerant person? 

Opplæringsloven § 9 A-3. 
Nulltoleranse



Sosial klatring

• Hvem er kule og hvem er ikke kule? Hvem 

bestemmer?

• Utestenging, baksnakking og 

ryktespredning

• Uekte skjellsord

• Inn- og utgrupper



Behov for å 
høre til 

Frykt for å 
stå utenfor

«Longing for 
belonging»

Sosial 
eksklusjonsangst



Den største ressursen i det 
forebyggende arbeidet blant barn og 
unge, er foreldrene.
Når skolen og hjemmet samarbeider 
om barna, lykkes barna ikke bare på 
skolen, men de lykkes også videre i 
livet.
(Henderson og Berla 1994)



Skap et godt fellesskap for ungdommene!



Voksenkultur = ungdomskultur





Godt og inkluderende skolemiljø

• Videregående skole; en ny start, nytt miljø og nye 

vennskap

• Hvordan vi voksne snakker om andre påvirker 

ungdommene

• Hvordan kan dere som foresatte på vg1, bidra til en god 

skolestart og et inkluderende miljø på Vestby 

videregående skole?

Ungdommer skal ha en trygg og god tid på videregående 
skole!



Vg1 elever må forstå at 
det er tiden mellom vg1 

og vg3 som er viktig; 
ikke bare feiringen

Russ 2022

Hadde jeg visst det jeg 

vet i dag, hadde jeg aldri 

valgt å feire på denne 

måten.

Russepresident 2022



Det er mange forventninger til feiringen 

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/ombudet-for-barn-og-unge-i-viken/russetiden/


Norsk feiring

• Flere opplever utenforskap, mobbing og 
krenkelser 

• Kan gå utover skolegangen

• Økt rusbruk og flere krenkelser

• Spredning av bilder/film på digitale medier

• Sterke markedskrefter som styrer feiringen

• De som er «inne», kan bli påvirket til å gjøre ting 
de ellers aldri ville gjort

Flere ungdommer har en fin feiring, men for mange 
har det ikke. 



Ekskludering

• Bussruss, vanruss, konseptruss og vandrerruss-
ekskludering satt i system?

• Uniformering i form av russeklær og effekter, viser  ikke 
et fellesskap, men hvem som er inne og hvem som er 
ute

• Hvordan kan vi bidra til å bygge fellesskapsidentitet for 
avgangskullet? 

– Flere elever har tatt initiativ til felles gensere med logoen 
«Avgangskullet på Vestby skole 2025», avgangsfest for alle 
avgangselevene, bilde av avgangskullet, en kro der alle møtes.

– Det skal lite til for å gjøre en stor forskjell



Sterke markedsaktører

• 40 000 russ er «big business» 

• Firmaene oppsøker ungdom med høy status eller med 
mange følgere på sosiale medier 

• Ungdom brukes som selgere overfor sine medelever, og 
får rabatterte russeeffekter eller fester

• Firmaene inngår avtaler med ungdom som er under 18 
år

• Definerer og styrer russefeiringen rundt tidspunkt for 
feiringen, arrangementer og hvilket utstyr alle «må ha»



Hemmelige kontrakter i en russegruppe

• Ungdom kan ha hemmelige kontrakter i konseptgruppen, 
russepussen eller vanen, som er taushetsbelagte

• Retningslinjer på samarbeid og hva du har lov til å fortelle 
om gruppen

• Bøtlegging hvis du bryter den

• Utstemming

• Eks. En gutt på russebuss, fortalte kjæresten sin om navnet 
på bussen to timer før slippfesten. Han ble bøtelagt med 
6000 kr, kastet ut av bussen og mistet pengene han hadde 
investert i den (150 000kr). Etter å ha fortalt foreldrene om 
kontrakten, fikk han ny bot på 12 000kr. 

• Er det greit?



Tidligere avgangselevers tips til våre ungdommer

• Tenk igjennom- hvordan vil du ha det på videregående 
skole? Og hva slags feiring vil du egentlig ha? 

• Når du begynner på videregående skole- vær åpen for 
nye venner og bidra til et bra klasse- og skolemiljø!

• Skaff deg venner du har det fint med; ikke skaff deg 
venner ut fra hva slags feiring du tror du vil ha

• Videregående skole handler om mer enn bare 
avgangsfeiringen, så husk å prioritere riktig i forhold til 
skole

• Du har et liv etter videregående skole



Inkluderende feiring for avgangskullet i Danmark
og Sverige

• Dagen starter med en formell seremoni 
i skolens regi, der avgangselevene får 
vitnemål 

• En feiring for hele avgangskullet der alle 
feirer i fellesskap

• Familie og venner er tilstede ved 
vitnemålsutdelingen og feirer sine 
ungdommer

• En uke med avgangsball, klassefester og 
fellesskap

Eksempler til etterfølgelse?



Hva slags feiring vil DU bidra til, og hva vil du at 
tiden på skolen skal bli husket for av 

ungdommene deres?



Tips til deg som er foresatt til 
en fremtidig russ
1. Forebygg! Snakk om hvordan de vil ha det på skolen og hvordan de kan bidra til et 

bra miljø

2. Snakk om feiringen i forkant. Hva slags feiring ønsker de? Hvordan kan de bidra til 
en positiv feiring for alle?

3. Vær der for ungdommen din! Gjør det lett å komme til deg med positive og 
negative opplevelser. 

4. Inkluder alle alltid; sørg for at ungdommen din tar ansvar for andre

5. Tør å sette grenser, og stå i dem

6. Bry deg om andre ungdommer. Du kan være en trygg voksenperson å snakke med

7. Snakk om egne grenser og viktigheten av å respektere andres. Snakk om 
vennskap, utenforskap, rusbruk, press, knuteregler og sexpress. Åpenhet og 
trygghet er viktig

8. Ha på telefonen- alltid!

9. Hjelp ungdom å finne et sted å være i kommunen sammen. Da blir russebusser og 
vaner overflødige…

10. Snakk og samarbeid med andre foresatte! Ha egen facebook gruppe. Dere kan 
sammen bidra til en trygg og positiv avgangsfeiring  

11. Samarbeid med skolen og bidra til godt skolemiljø og bra fellesfeiring



• Kreve inkludering også når det 

koster noe

• Bygge og opprettholde bånd 

med eget barn og andre

• Snakke positivt om barn og 

ungdommer i klassen

• Være heiagjeng i livet – Kanskje 

for flere enn egne barn

Du er viktig..



viken.no/ombud



facebook.com/ombudviken

https://www.facebook.com/ombudviken


Kan vi få en ny og bedre 
feiring?

Unge finner ikke bedre alternativer til 

markering av ferdig skolegang alene, og 

kopierer ofte ukritisk fra forrige år

1. Hvordan kan vi som foresatte bidra til at våre 

ungdommer tenker nytt og får en bedre og mer 

inkluderende avgangsmarkering for hele 

årskullet?



VI ER HER FOR DEG

viken.no


