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Hovedmål
- Endring av holdninger og sosialt aksept knyttet til ungdom og rus i Midtre Gauldal kommune.

Delmål 
- Styrke brukermedvirkning i kommunens arbeid knyttet til ungdom og rus. 
- Rusforebyggende arbeid i Midtre Gauldal er satt i system og gjennomført på en strukturert måte.

Resultatmål
- Foreldremøter om ungdom og rus implementeres og tilbys alle barne- og ungdomsforeldre i 

kommunen.
- Videreutvikle og implementere modulbaserte foreldremøter på barnehage- og barneskolenivå knyttet 

til tema rus.
- Tiltak for kompetanse-/kunnskapsheving blant foresatte implementeres i ordinær drift av aktuelle barnehager, 

skoler og i skolehelsetjenesten.

Effektmål
- Andel ungdomsskoleelever som aldri har drukket noen form for alkohol har økt

(2018: 23 %). 
- Andelen ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset det siste året har gått ned (2018: 41 %).
- Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at foreldrene gir dem lov til å drikke alkohol har gått 

ned (2018: 46 %).
- Andelen ungdomsskoleelever som har uønskede hendelser knyttet til alkoholbruk har gått 

ned (2018: 14 % hadde uønskede seksuelle opplevelser, 7 % trengte legehjelp, 13 % mistet verdisaker 
og 9 % kom opp i slagsmål).

Prosessmål
- Ansatte i barnehage, skole, skolehelsetjenesten, politi og foresatte har fått mer erfaring med å samarbeide med 

hverandre.
- Prosjektgruppen har fått erfaring med å henvende seg målrettet til informasjonskanaler for å spre kunnskap om

temaet og prosjektet. 
- Medlemmene i prosjektgruppen har økt kunnskap om hvordan brukermedvirkning foregår i praksis, om 

rusforebyggende arbeid og om prosjekt som arbeidsform.

Målsettinger i prosjektet



Prosjektet skal rette seg mot barn og unges 

foreldre/foresatte

Tiltak på barnehagenivå 
Informasjon og veiledning på siste foreldremøte før skolestart. Ved hjelp av bistand fra KoRus, 

tverrfaglig innsats fra kommunens egne fagfolk og kommunenes egen kompetanse på «Tidlig 

Innsats»-metodikk og ICDP, skal det utarbeides informasjonsmateriell for foreldre, med tema 

rus samt nasjonale og lokale data om ungdom/rus. 

Tiltak på små- og mellomtrinn 
Småtrinnet (1-4): Ved hjelp av støttemateriell utformet i samarbeid med KoRus, skal det gis 

informasjon om rusmidler samt lokale tall fra Ungdata, til foreldregruppa på 3.trinn. 

Mellomtrinnet (5-7): Gruppedialog. På 6. trinn organiseres foreldremøtet med gruppearbeid i 

foreldregruppa. Metodikk utformes i samarbeid med KoRus. Det skal skapes dialog. 

Foreldremøtet skal rigges tverrfaglig, med informasjon/veiledning fra ulike instanser, for 

eksempel politi, natteravn. Trinnlærere og skolehelsetjenesten spiller aktive roller.  

Tiltak på ungdomsskolenivå
Kompetansesenter Rus’ metodikk Utsett! implementeres.

o Våren 2020: alle 9. trinns foreldre blir presentert for Utsett! i foreldremøter for de 

enkelte klassene. 

o Høsten 2020 og påfølgende år: 

Høst/skolestart: Felles foreldremøte på ungdomstrinnet. Informasjon om prosjektet. 

Foreldre på 8.trinn sitter igjen i salen, mens de to andre trinnene går hver til sitt.  

Lærere og foreldre jobber klassevis i bordgrupper med 

Utsett!-metodikk. 

Foreldre til 9. og 10. trinnselever møter Utsett! klasseromsvis.    


