Handlingsplan for

rusforebyggende arbeid
Trygt skolemiljø
Uavhengig av bakgrunn og utfordringer, skal alle elever
ved Godalen videregående skole oppleve trygge voksne
som jobber målrettet for at de skal oppleve mestring på
skolen og i livet.
Ingen elever ved Godalen vgs. skal oppleve at deres
utfordringer blir oversett.
Handlingsplanen for rusforebyggende arbeid, samsvarer
med skolens arbeid for et trygt og godt læringsmiljø. God
klasseledelse, gode relasjoner og utvikling av sosial
kompetanse er grunnleggende for læring og trivsel.

Rusforebyggende arbeid
-

Ledelsen på skolen informerer alle elever om skolens
rusplan.
Ledelsen på skolen har ansvar for å informere elever,
ansatte og foresatte om innholdet i skolens rusplan.
I skolens samarbeid med foresatte er rus et tema.
Det arrangeres aktiviteter som er med på å skape
gode holdninger, i samarbeid med elevrådet.
Konsekvenser av og holdninger til rusmiddelbruk er et
av temaene i klassens tid.
Rusforebygging har en naturlig plass i
læreplanverket.
Skolen har etablert et eget Rusteam.

Barnekonvensjonen artikkel 33
Alle barn og unge skal beskyttes mot
narkotikasalg og bruk av narkotika. De skal
lære om hva narkotika er og hvorfor det er
farlig og ulovlig. De har rett til å få hjelp
hvis de begynner med narkotiske stoffer.

RUSTEAM
Godalen vgs. har et rusteam
med kompetanse på
rusforebygging. Rusteamet
består av to miljøterapeuter,
helsesykepleier, en
avdelingsleder og rektor.

Rusteamets oppgaver:
-Oppdage og identifisere

rusbruk hos elever tidlig.
-Gi ansatte konstruktive
handlingsalternativer
overfor elever som ruser
seg.
- Kvalitetssikre at skolen har
et godt system som ivaretar
alle elever.
-

Miljøterapeutene på
miljøkontoret har opplæring
i beredskapsordningen
«Kjentmann».
Dette verktøyet har til
hensikt å styrke skolens
arbeid med rusrelaterte
problemstillinger, øke
kompetanse innen
rusforebygging og bidra til
tidlig intervensjon.

RUSMIDLER ER:
Alkohol
Medikamenter
Illegale rusmidler
Dopingmidler

TIDLIG INNSATS
Det er en tydelig sammenheng mellom rusmisbruk og risiko for
frafall i videregående utdanning. Foresatte er sentrale i det
rusforebyggende arbeidet, derfor er kontakten mellom skole og
hjem viktig.
- Foresatte oppfordres til å ta kontakt med skolen dersom de er

bekymret for en elev.
- Både ansatte og elever har ansvar for å melde ifra ved

bekymring for bruk, besittelse, kjøp og salg av rusmidler.

Når bør vi være bekymret?
Endring i adferd skal vekke bekymring hos
ansatte i skolen. Atferdsendringer kan ha
sammenheng med rusbruk hos eleven,
eller i elevens nære relasjoner. Endringen
kan skyldes andre ting enn rus, men skal
uansett undersøkes.
Typiske atferdsendringer er:
‣
‣
‣
‣
‣

økende fravær
fallende prestasjoner
adferd som kan knyttes til rus
endret adferdsmønster
endret allmenntilstand

Generelle tegn på bruk av rusmidler
finner du her

RESSURSER
http://www.korus-stavanger.no/
http://www.actis.no
http://www.forebygging.no
http://www.ung.no
http://www.fhi.no
http://www.rustelefonen.no/
faktaomrusmidler
http://www.rop.no/snakkomrus
http://www.antidoping.no
http://www.ungistavanger.no

SAMARBEID TIL ELEVENS BESTE
Skolen har et godt tverrfaglig samarbeid med tilhørende
kommuner.
Våre elever skal møte voksne som ser, lytter, viser omsorg, har
forventninger og følger opp - i samarbeid med dem. Samarbeid og
dialog fremmer trygge relasjoner som kan hjelpe og støtte eleven
til å ta gode valg.

SKOLENS RUTINER
- Både elever og foresatte kan ta kontakt med rusteamet

for anonym drøfting ved bekymring.
-Den som er bekymret for en elev tar raskt kontakt med

Rusteamet.
- Rusteamet avklarer hvem som gjennomfører en

bekymringssamtale med eleven.
- Bekymringssamtale med eleven gjennomføres.
- I samtalen vil eleven bli informert om skolens

bekymring, skolens rutiner og videre konsekvenser.
- Kontaktlærer og avdelingsleder vil informeres om

innholdet i samtalen og involveres i den videre
oppfølgingen.
- Det vil bli utarbeidet en individuell kontrakt i samarbeid

med eleven.
- I den individuelle oppfølgingen skal Rusteamet på

skolen ha tett kontakt og samarbeid med eleven,
elevens kontaktlærer, foresatte og hjelpetjenestene
utenfor skolen.
- Rusteamet kontakter foresatte dersom eleven er under

18 år, og ved samtykke dersom eleven er over 18 år.
- Skolens rutiner skal sikre at eleven blir ivaretatt.

KONTAKTINFORMASJON

Leder av rusteamet:
Telefon: 97 78 08 86

Opplæringsloven §15-3
Ansatte i skolen har meldeplikt til barneverntjenesten, og skal
uten hinder av taushetsplikten melde fra til barneverntjenesten
« c) når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i form av alvorleg
eller gjentatt kriminaliet, misbruk av rusmiddel eller ei anna form
for utprega normlaus åtferd» (lovdata.no)

