Til ungdoms- og videregående skoler i Oslo
v/ lærere, elever og foresatte

Oslo, oktober 2015

Vedlagt følger et forslag til en sjekkliste fra SAMFOR som kan brukes i forbindelse med
avholdelse av skoleball og lignende. Skoleballene er som regel en stor begivenhet for
elevene og skal være en positiv opplevelse for både festdeltakerne og arrangørene. Denne
sjekklista er ment som et hjelpemiddel for å forenkle planleggingen, forebygge/unngå
rusrelaterte problemer og forenkle gjennomføringen av arrangementet basert på tidligere
erfaringer.
SAMFOR står for ”Samarbeidsforum for foreldrefokusert forebygging i Oslo”. Formålet
med samarbeidet er å:
•
•

Hindre langing, salg og skjenking til mindreårige
Engasjere foreldre i rusforebyggende arbeid

Det er faste deltakere i SAMFOR som møter jevnlig og utarbeider konkrete
satsningsområder. Vedlagte sjekkliste er et av de konkrete satsningsområdene for 2015.
Samtidig ønsker vi å gjøre dere kjent med hvem deltakerne i SAMFOR er og hva vi kan
bidra med:
Næringsetaten ved kontrollseksjonen foretar målrettede kontroller av butikker og
skjenkesteder for å avdekke salg, skjenking og langing av alkohol til personer under 18
år. I forbindelse med skoleball kan vi bistå med å kontrollere steder med salgs- og
skjenkebevilling i de aktuelle områdene rundt de tidspunktene skoleballene skal
avholdes. Vet du om butikker/skjenkesteder som selger/skjenker alkohol til barn og
ungdom? Eller vet du om butikker hvor det foregår langing på utsiden av butikken? Ring
Næringsetatens 24-timers tipstelefon på 23 46 00 00 eller send e-post til
tips@nae.oslo.kommune.no.
Kompetansesenter rus – Oslo, Velferdsetaten (Korus - Oslo) er et nasjonalt
kompetansesenter for rusfaglige spørsmål, inkludert rusforebygging. Skolen er en av de
viktigste arenaene for rusforebyggende arbeid. Velferdsetatens kompetansesenter og
Utdanningsetaten samarbeider om rusforebygging i skolen. Vi har også en del materiell
som er rettet mot tenåringsforeldre.
Oslo politidistrikt har som visjon å gjøre Oslo til verdens tryggeste hovedstad. Politiet
har mange forskjellige satsningsområder, og forebyggende arbeid blant barn og unge er
særskilt prioritert. Politistasjonene i Oslo har egne avdelinger som arbeider med
forebyggende tiltak, og alle ungdomsskolene i Oslo har sin egen politikontakt som skal

være en rådgiver både for skolens ledelse, ansatte og elever.
Bruk oss aktivt!(www.politi.no)
SaLTo (Sammen Lager vi et Trygt Oslo) er en modell for samordning av det
kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge i Oslo, der Oslo kommune og Oslo
politidistrikt er hovedaktører. Hovedmålet er å redusere barne- og ungdomskriminalitet
og skape trygge skoler og trygge oppvekstmiljøer. Det er ansatt en SaLTo-koordinator i
hver bydel som har ansvaret for å koordinere, videreutvikle og styrke det forebyggende
arbeidet lokalt. Rusforebyggende arbeid på ungdomsskoler er et viktig satsningsområde,
og SaLTo bidrar blant annet i dette arbeidet ved skolene og samarbeider med FAU,
natteravner, foresatte og frivillige.
(www.salto.oslo.no og www.krad.dep.no (Det Kriminalitetsforebyggende Råd)
Utdanningsetaten ved administrasjonen (UDA) arbeider sammen med Velferdsetatens
kompetansesenter om det rusforebyggende arbeidet ut mot skolene blant annet gjennom
arbeidet med rusforebygging i skolen, Kjentmannsordningen på videregående skoler og i
arbeidsgruppen SAMFOR. Opplæringsloven § 9 om et trygt og godt læringsmiljø ved
skolene ligger til grunn for arbeidet etaten gjør. Arbeidet skal foregå i nært samarbeid
med hjemmet. Skolen som arena for forebygging har blant annet sin begrunnelse i at
skolen som institusjon etablerer rammer for de unges liv i gjennom hele skoleløpet.
(Opplæringsloven §9 og Utdanningsetatens nettsider )
Oslo KFU (Kommunalt foreldreutvalg i Oslo) er et fellesorgan for FAU og alle foreldre
med barn i grunnskolen i Oslo. KFU er et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal
ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng, samt stille foreldrerepresentanter i
ulike råd og utvalg (bl. a. SAMFOR) der foreldre er naturlige samarbeidspartnere. KFU
jobber for et best mulig samarbeid mellom foreldrene, skolen, elevene, Utdanningsetaten
og politiske beslutningsorgan i kommunen. Oslo Kommune er inndelt i 7 skolegrupper
(A-G). Hver grunnskolegruppe stiller med to representanter til Oslo KFU.
(www.oslokfu.no)
AV-OG-TIL er en kampanjeorganisasjon som arbeider for godt alkovett. Gjennom
aktiviteter og kampanjer bidrar vi til å sette fokus på situasjoner der alkohol kan føre til
skade eller skape utrygghet. Bak AV-OG-TIL står 50 medlemsorganisasjoner; politiske
partier, offentlige virksomheter, faglige og frivillige organisasjoner. (www.avogtil.no)
Med vennlig hilsen,
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