Kort oppsummering av møte med foreldrerepresentanter på Vålerenga skole 23.januar
Etter felles fremlegg fra SalTo-koordinatorer SaLTo som samordningsmodell samlet
koordinatorene skoler fra eget nærmiljø rundt seg. Årsmelding/handlingsplan for SaLTo ble
delt ut i tillegg til rapport om forebygging av kriminalitet på internett.
FAU fra følgende skoler i Gamle Oslo var representert: Jordal, Vålerenga, Kampen og Tøyen.
Det ble delt ut informasjon om Ungdomsteamet i Gamle Oslo som er plassert på Familiehuset i
Grønland 30. Utekontaktene jobber oppsøkende på ungdommens arena I dette arbeidet inngår
relasjonsbygging, samtaler, veiledning og eventuelle henvisninger. Utekontakten har god
oversikt over ungdomsmiljøet med fokus på risikoutsatt ungdom.
Orientering om Trygghetsinndeks som skal innføres i alle bydeler i Oslo. Bydelene Gamle
Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Frogner er prøvebydeler. Det gjøres 500 intervjuer i hver
bydel knyttet til trygghet i nærmiljøet. Denne informasjonen kobles med anmeldt kriminalitet
fra politiets register, og vil komme iløpet av våren. Her kan for eksempel dårlig belysning i
enkelte områder få fokus.
Fint om beboere melder fra om dårlig belysning til Bymiljøetaten. Bymiljøetaten har også
Oslovakter som kan kontaktes om aktuelle steder å oppsøke med tanke på økt trygghet.
FAU på Jordal engasjerte seg i forbindelse med budsjettbehandling der fritidsklubb på Jordal
var foreslått nedlagt. Dette sammen med ungdommenes engasjement gjorde at fritidstilbudet
ble opprettholdt.
Bydelen er sentrumsnær med de utfordringer det innebærer. Det foregår ulovlig omsetning av
narkotika eksempelvis i nærheten av Jordal skole og også i området rundt Tøyen. Område ved
Ensjø T-bane blir også nevnt som et område der det omsettes narkotika. Viktig at foreldre
melder fra til politiet dersom de gjør observasjoner. Foreldrerepresentanter fra Tøyen bekrefter
at dette har en positiv virkning. Det er natteravning organisert av foreldre i noen områder. Det
har en svært positiv effekt og øker tryggheten til barn og unge i nærmiljøet. Natteravnene
sentralt bistår med opplæring og utstyr.. For informasjon se www.natteravnene.no eller ring 23
00 21 20
Samarbeidet med forbyggende avsnitt på Grønland politistasjon er veldig bra. Skolene har egne
politikontakter og ansatte i Ungdomsteamet og på Riverside ungdomshus har ukentlige møter
der det utveksles informasjon om aktuelle samlingssteder for ungdommer.
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