
Referat fra ekstra ordinært FAU møte 21/04-21 
Det som sto på agendaen var:  

- Bekymring rundt bruk av  rusmidler blant ungdom i bydel Grorud. 
 

Vi hadde med oss Kristine Hovland som er nærskolekoordinator for skolene Nordtvet, Grorud og 
Groruddalen.  
 
Rektor Lise tok kontakt med FAU leder pga bekymringer rundt  dette med rus. 
Skolen har ett godt samarbeid med bydelen da skolen er med på et prosjekt som  heter Grorud 
modellen, og da kom denne bekymringen opp.  
NMSK, Kristine informerte oss mer om dette, både bydelen og skolen forebygger innen rus og 
kriminalitet i bydelen, og når forbyggende har vært  litt rundt i bydelen så kommer det opp ting man 
blir bekymret for. 
Det er få ungdommer det gjelder, men nok til at forebyggende enhet er  bekymret allikevel. FAU 
synes det er fint at dette settes på dagsorden.. 
Det kommer fram at det er noen ungdommer på Groruddalen skole som har utforsket litt med rus 
kjøp og slag av hasj. Det understekes at dette skal ha skjedd i ungdommens fritid og at dette IKKE 
skjer skoletiden. Alderen på de involverte har man funnet ut er mellom 10 og 23 år. Disse er elever 
ved ulike skole i bydelen. 
Foreldre og foresatte til de om det er bekymring er informert og ungdommene er ivaretatt og får den 
hjelpen/ oppfølgingen de trenger.  
Skolen og NMSK oppfordrer  foreldre  til å snakke med barna sine, være interessert og opptatt av hva 
de tenker på og er opptatt av.  Vi foreldre må ta vare på alle unge man møter og  vise at vi bryr oss 
med ett smil og hyggelig hei. Det er viktig at vi står sammen . 
Fint om foreldre og foresatte i vår bydel kan gå noen turer å være synlig rundt Grorud, Ammerud og 
Kalbakken.  Det er en kjent sak at ungdommen flytter på seg. Forebyggende enhet og skolen er 
ganske sikre på at at foreldrene og foresatte ønsker beskjed om slike hendelser. 
Skolen kommer også ut med et informasjonsbrev rundt dette, med samarbeid fra de andre 
nærskolene. 
 
Råd fra nærskolekordinator er at: 
 Vi alle skal stå sammen. 
At vi må tørre å snakke med barna våre. 
Vær nysgjerrig på hvor de er, hvem de sammen med og hva de gjø. 
Om man får det til: sjekk gjerne appene de har på mob: snapchat- Instagram  og tik tok. 
Vær besvisst på telefonbruk. 
Tørre å stå i bekymringene og melde fra til forbyggende enhet/ nærskolekoordinator  eller skolen. 
Bruk gjerne barnevakten.no  sine råd mot nettvett. 
 
Barna trenger at vi smiler, leker og er gode rollemodeller i lokalområdet der barna er. 
Foreldrene skal være bevisste på at det er den gode relasjonen til egne og andre barn som er 
beskyttelsen. Så fort vi begynner å «etterforske» og spørre etter navn, hva som har skjedd og hvem 
som gjorde hva, så mister vi noe av tilliten hos barna. 
 
Ønsker du komme i kontakt med noen som jobber med forbyggende arbeid i bydelen eller at noen 
skal ta kontakt med deg for å snakke om hva som skjer i nærmiljøet, har forbyggende enhet en mail 
som alltid er åpen forebyggende@bgr.oslo.kommune.no  
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