
 

Forebygging, mistanke om og bruk av rusmidler 

  

Lenke til gjeldende rutinedokument for Rogaland fylkeskommune: 

Retningslinjer for forebygging, mistanke om og bruk av rusmidler. 
 

 

Lokal handlingsplan for Bergeland vgs skoleåret 2022/2023 

 

• Skolens handlingsplan for rusarbeidet gjøres kjent for alle ansatte og presenteres også i 

foreldremøtet, sammen med handlingsplanene for læringsmiljø og psykisk helse.  

 

• Rus tas opp som tema i utvidet ressursteam, der sosped-rådgiver, Kjentmann, ledelse og 

helsesykepleier deltar.  

 

• Kjentmann besøker lærerteamene og gir oppdatert informasjon til ansatte om rus og råd om 

hva lærerne kan gjøre i møte med elever en vet eller tror kan ha et rusproblem.  

 

• Elevsamtalen – kontaktlærer skal kunne ta opp spørsmål om rus på en trygg måte. 

 

• Opplysnings- og holdningsskapende arbeid i klassene. Kjentmann bidrar.   

 

• Samarbeid med elevrådet om holdningsskapende arbeid.  

 

• Dialogmøte med VG3-elever/russen og skolens ledelse. Kjentmann bidrar.   

 

Kjentmenn 2022/2023:  
Christine N. Storegraven (mijløterapeut 

Karoline Tveiterå (lærer 1HO) 

 

  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/1820/0/0/0/0/Systemdokument_for_retningslinjer_for_forebygging,_mistanke_om_og_bruk_av_rusmidler.pdf?Company=rfk


 Pedagogisk forankring 

«Vi tror du kan gjøre noe annet i morgen enn det du gjorde i dag. Du har alltid et valg!» 

 Bergeland har et felles pedagogisk grunnlag inspirert av Konsekvenspedagogikken. Dette 

innebærer at vi møter elevene ut ifra en felles holdning der vi ser på elevene som unge 

voksne som har frihet og ansvar for det de velger å gjøre. Vi vil møte eleven med likeverd og 

respekt og ha fokus på elevens fremtidige muligheter.   

Skolen har fokus på utvikling av sosial handlingskompetanse, og vi tror dette er viktig også i 

den faglige læringen og for å bygge et godt læringsmiljø. Gjennom veiledningssamtaler vil vi 

hjelpe elevene å reflektere over sine egne valg slik at hun kan komme fram til hva hun skal 

gjøre videre. Veiledningssamtalene har ofte utgangspunkt i en konkret situasjon der eleven 

har handlet utenfor gjeldende normer. Selve "normbruddet" er utgangspunktet for den 

sosiale læringen. Vi anerkjenner elevens valg, samtidig som vi også har klare og høye 

forventninger til skolens elever.  

 

Kjentmann 
 
Skolen har to ansatte som har gjennomgått Kjentmannopplæring i regi av KORUS: 

http://www.korusstavanger.no/tidliginnsats/kjentmann. Kjentmann er en viktig ressurs og 

støttespiller i skolens arbeid med forebygging og oppfølging av rusproblematikk hos 

enkeltelever og i elevmiljøet. Kjentmann vil kunne være med å skape forståelse, åpenhet og 

trygghet i skolens møte med elever som en tror kan ha et rusproblem.   

I det rusforebyggende arbeidet vil Kjentmann kunne bidra med: 

• Oppdatert informasjon og kunnskap fra rusfeltet til de ansatte 

• Råd for hvordan kontaktlærer kan ta opp rus som tema i elevsamtaler og i klassen 

I skolens arbeid med oppfølging av elever en tror eller vet har et rusproblem: 

• Bidra til god kartlegging og forståelse av situasjonen 

• Gi kvalifiserte råd for hvordan skolen kan komme eleven i møte 

• Bidra til at eleven kan få hjelp og unngå å falle ut av opplæringen og skolemijøet 

• Være en støttespiller for eleven  

 

http://www.korus/
http://www.korus-stavanger.no/tidlig-innsats/kjentmann
http://www.korus-stavanger.no/tidlig-innsats/kjentmann

