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HEI. I dette magasinet ønsker vi å rette en 
spesiell oppmerksomhet mot dere som har 
ungdom i huset. For mange er dette ei tid 
der man nyter endringene i sine egne liv, 
der man føler at ansvaret og oppfølgnings-
presset avtar, ungene begynner jo å bli 
voksne. For andre er det nå bekymringene 
starter.

Slapp av, dette er vanlig for mange.
Når ungdomstiden inntreffer, skjer det 
mye med og for den enkelte tenåring. 
Vi er jo alle forskjellige, men tenåringer 
flest skjønner nå at de begynner å nærme 
seg et nytt stadium, nesten voksen. I denne 
fasen er det mest vanlige at foreldreskapet 
vil bli utfordret.

Opposisjon, tøying av grenser, uønsket 
oppførsel, humørsvingninger og lignende 
er de mest vanlige adferds-trekkene. 
Dere som foreldre er fremdeles de viktigste 
personene i deres ungdommers liv, selv 
om dialogen dere imellom endres noe, og 
ungdom skal ha grenser og regler, simpelt-
hen fordi de trenger det og vil ha det.
Slapp av, dette er vanlig utfordring for de 
aller fleste, og kanskje hvis du tenker deg 
godt om kan du kjenne deg igjen tilbake til 
din egen ungdomstid.

Vår kjennskap til ungdomsmiljøet på 
Fauske tilsier at vi kan og bør beskrive 
dette som godt.
På samme tid veit vi at noen sliter mer enn 
andre, noen begår kriminelle handlinger, 
og noen kommer i kontakt med rusmidler, 
både legale og illegale, i for tidlig alder.
Kriminalitet og rus er for tiden et relativt 
lite problem i miljøet hos oss, selv om det 
er til stede.

Det vi i hjelpetjenesten har kunnskap om, 
er at en for høy andel av ungdomsgrup-
pa føler de ikke har det bra nok psykisk 
sett. Det er noen ganger vanskelig å vite 
forskjellen på det å føle at man har det 
vanskelig, til å kunne konstatere at man har 
psykiske vansker. Noen ganger er kanskje 
ikke det viktigste å finne ut av hva som er 
hva, men å finne ut hva en kan gjøre for å 
få det bedre.
I Fauske er det god kompetanse på dette, 
men antagelig vil det viktigste bidraget 
ligge hos dere som foreldre, og vi hjelper 
dere svært gjerne med dette. I tillegg har vi 
en utmerket Barne - og ungdomspsykiatri 
på stedet.

For oss i kommunen er vi av den oppfat-
ning at dersom vi kan hjelpe og støtte dere 
som foreldre, foreldrestøtte til å bli robuste 
foreldre, ja så får dere robuste barn som 
klarer å berge seg selv på en god måte som 
selvstendige voksne etterhvert.
Så avslutningsvis ønsker jeg at dere får 
noen tips her, og at dere føler det er ok 
å komme til oss med de spørsmål og 
utfordringer som til enhver tid opptar dere 
mest. 
 
God lesning!

Arve Rolandsen
Kommunalsjef

 Redaksjon:  Fauske Kommune ved Kommunikasjonsrådgiver Gull H. Pedersen, 
  Folkehelserådgiver Irene Larssen og Foreldrestøttekoordinator Lena Holmstrøm
 Lay-out og trykk:  Uni-Form as

 Forsidefoto:  Gull H. Pedersen

INNHOLD

Manifest mot mobbing ......................3

Helsestasjon for ungdom .............. 4-5

Felles Ansvar ...................................... 6

FAU/KFU ............................................ 7

Foreldrenes betydning .................... 8-9

Samhandling ................................ 10-11

Småstoff ....................................... 12-13

Frivillighet .................................... 14-15

Vårres unga - vårres framtid .............16

Tenåring i huset

Logg deg på barnas liv
ALLE TYPER ERTING OG MOBBING er ondt, men nettmobbing kan være ekstra 
ødeleggende fordi du ofte ikke kan se hvem som mobber. Bilder, video og tekst som 
blir spredd digitalt forsvinner ikke, og det kan spres raskt.

Mobil og data er noe barn og unge kjenner godt til og bruker med stor letthet. Det er barn 
og unge som på mange måter har vært i spissen for utviklingen av ny teknologi. De har ut-
nyttet den til fulle; lekt seg med den og latt den bli en del av hverdagen sin. SMS, MMS, chat 
og sosiale nettsteder er helt vanlige kommunikasjonsformer, spesielt for barn og unge. 
Her oppdaterer de hverandre om hva som har skjedd siden sist og deler oppturer og ned-
turer. Men i og med at dette er så vanlige kommunikasjonsformer, følger også de uheldige 
sidene med – uthenging og mobbing.

Vi som voksne og foresatte må bidra til at ungene våre kan vokse opp uten mobbing. 
Trygghet og inkludering må være det som preger hverdagen til våre barn og unge.

Barn- og unges oppvekstmiljø er noe Fauske kommune tar på alvor, og vi har derfor ekstra 
fokus på det forebyggende arbeidet. En viktig suksessfaktor i det forebyggende arbeidet er 
god samhandling og godt samarbeid, både internt og eksternt. Vi har mange gode samar-
beidsarenaer. Jeg er spesielt glad for at vi gjennom politirådet har et godt samarbeid med 
politiet, hvor blant annet oppvekstmiljø har stort fokus.

I arbeidet for å forhindre mobbing har vi foreldre et spesielt ansvar. Vi må ta vårt ansvar på 
alvor. Vi må være observante og følge med slik at blant annet nettmobbing ikke får lov til å 
skje. Og skjer det må vi bidra til og sørge for at det blir tatt tak i.

Fauske kommune har gjennom å skrive under på manifest mot mobbing forpliktet seg til å 
sette fokus på dette. Og i år er tema «vennskap på nett». Jeg oppfordrer derfor alle voksne 
til å være tilstede, ja rett og slett gjøre slik manifestet oppfordrer til – logge seg på barnas liv.

Vi har alle sammen et ansvar for at barn og unge i Fauske opplever å ha et godt oppvekst-
miljø. Jeg oppfordrer derfor ALLE til å stå fram og ta aktiv del i arbeidet mot mobbing.

Siv Anita J. Brekke
Ordfører

FAKTA 

Manifest mot mobbing, eller Mani-
fest mot mobbing – et forpliktende 
samarbeid for et godt lærings- og 
oppvekstmiljø, er en serie manifester 
og tiltaksplaner som skal forhindre 
mobbing blant barn og unge i Norge. 
Dokumentene er underskrevet av 
representanter for regjeringen, KS (tid-
ligere Kommunenes sentralforbund).

Wikipedia
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TEMA: FAMILIESENTERET

Helsestasjon for ungdom

Fauske Familiesenter 
Fauske Familiesenter er et forebyggende og hel-
sefremmende lavtterskeltilbud til barn, ungdom, 
deres familier og øvrige nettverk. 
Senteret er et flerfaglig kommunalt tilbud som skal 
ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn 
og ungdom. Familiene skal møte en helhetlig og 
familiestøttende tjeneste i ett og samme hus. 

Jordmor

Helsestasjon

Foreldreveileder
og 

familieveileder
Nettverksgrupper

Psykiatrisk sykepleier

Barnefysioterapeut

Skolehelsetjenesten

- Det beste er at vi ikke trenger ha avtale for å droppe 
innom, sier Amalie Sørensen (17) og Lise Godtfredsen (18). 
De har begge benyttet seg av tilbudet ved Fauske 
familiesenter over flere år. 

HELSESTASJON FOR UNGDOM

Et tilbud rettet mot ungdom i alderen 
13 - 20 år 

Åpningstider:
Onsdager fra klokka 15:00 til 17:00 
Vi følger skoleruta

Hvem jobber her:
Lege, helsesøster og jordmor.

Du finner oss på Fauske Familiesenter, 
Storgata 72 
Inngang på baksiden av bygget.

I tillegg kan du ringe oss på tlf 75 60 
43 00
Du finner mer informasjon om Helse-
stasjon for ungdom på kommunens 
hjemmeside

Tilbudet er GRATIS!

Du trenger ikke ha avtale for å stikke innom 
Helsestasjon for ungdom i Storgata på 
Fauske. Der er dørene åpne mellom klokka 
tre og fem hver onsdag, og man tar også 
imot henvendelser utenom disse tidene. 
Dette er et tilbud Lise Godtfredsen og 
Amalie Sørensen gjerne anbefaler vennene 
sine. At det er gratis har også mye å si.
- Det har skjedd at noen har fortalt meg 
ting og jeg har sagt at de burde kanskje gå 
til helsesøster og snakke om det, sier Lise. 
Amalie har også opplevd det samme.
Og det er akkurat det helsestasjonen 
ønsker. At ungdommene selv oppfordrer 
andre ungdommer til å benytte seg av 
tilbudet, hva enn de har på hjertet.
Tilbudet har eksistert på Fauske i mer enn 
ti år. Marthe Nyheim Pettersen er nyansatt, 
mens Anita Mørk har vært i jobben i fire år. 
Begge roser ungdommen på Fauske. 
- Det er flott at ungdom tar vare på helsa 
si. 

Betryggende
Amalie og Lise har knyttet seg sterkt til 
helsesøster Anita Mørk. De ble kjent med 
henne mens hun var helsesøster i ung-
domsskolen. Nå er de begge på videregå-
ende skole, men bruker tilbudet fortsatt. 
Og de er enige i at det har betydd mye. 
- Det er bra å vite at ho er der. Og at vi kan 
snakke med ho om alt mulig. Det er ikke alt 
man vil dele med vennene, sier Amalie.
- Bare det å vite at noen er der, er betryg-
gende. Og de er der jo der for å hjelpe, 

sier Lise som snart flytter til Bodø, men vil 
gjerne fortsette å bruke tilbudet på Fauske.

Ikke alene
Helsesøster Anita understreker at det er 
viktig at ungdom ikke blir gående alene 
med sine tanker. Det er mye forebygging i 
det å få ungdom til å prate om ting de er 
opptatt av, uansett hva det er. 
- Noen ganger kan det være ting som vi 
voksne kan tenke på som bagateller, men 
som kan være viktige for den enkelte å få 
snakke om. Det kan være at de trenger å 
få høre at det de tenker er helt normalt. Vi 
ønsker å trygge ungdommen på at de ikke 
står alene, og at det meste lar seg ordne.

Foreldre
På helsestasjon for ungdom kan man 
gjennomføre graviditetstester og man 
kan testes for kjønnssykdommer. Det gis 
prevensjonsveiledning og det foreskrives 
blant annet p-pille-resepter samt deles ut 
kondomer.
Man kan få prate med en voksen fagper-
son om sex og samliv, trivsel eller andre 
ting som er viktige for både den fysiske og 
psykiske helsa.  

- I møte med ungdommen ser vi på for-
eldre som en naturlig samarbeidspart. Vi 
mener at foreldre er en viktig støttespiller, 
og både mor og far kan delta i konsultasjo-
nen om ungdommen selv ønsker dette. 

Helsesøster Anita Mørk og Marte Nyheim 
Pettersen

Et viktig sted for ungdom
– der kan vi snakke om alt mulig

Amalie Sørensen (17) og 
Lise Godtfredsen (18)
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Også TENÅRINGER har 
behov for engasjerte foreldre

TEMA: FAU / KFU

FAU skal ha medansvar for at elevenes 
læringsmiljø er trygt og godt – også når 
ungene går inn i ungdoms-fasen. FAU skal 
sikre reell medvirkning fra foreldre, og vi 
ønsker deg med på laget, sier Terje Valla, 
leder for enhet skole. 

Viktig arbeid
I Fauske har vi hatt et aktivt Kommunalt 
foreldreutvalg (KFU)i flere år, med litt vari-
erende aktivitet utfra behovet i kommunen. 
Fra skoleadministrasjonens side er KFU 
sett på som et viktig organ å diskutere 
med/lytte til i prosesser hvor det er av be-
tydning å få belyst foreldrenes synspunkter 
på en god måte. Eksempler på dette fra de 
siste årene er skolestruktursaken, samt in-
volvering i prosesser rundt planlegging og 
bygging av nye skoler. Selv om mange av
de store prosessene nå er i sin gjennom-
førende

fase håper skoleadministrasjonen at KFU 
opprettholdes også i årene som kommer. 
De gjør et viktige arbeid som påvirker i 
forhold til den enkelte skoles FAU samt 
administrasjon/politisk nivå for å skape 
den beste skolen for våre elever.

Om Kommunalt foreldreutvalg:
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) er ikke 
et lovfestet utvalg, men likevel en viktig 
samarbeidspartner overfor den enkelte 
skole og skoleadministrasjonen. I 2012 var 
det opprettet slike utvalg i nærmere 180 av 
landets ca. 430 kommuner (42 %), og både 
foreldre og administrasjon kan ta initia-
tiv til opprettelse. Det er ofte de største 
kommunene som har opprettet utvalget ut 
fra lokale initiativ og behovet for å fremme 
foreldresynspunkter overfor skoleadminis-
trasjonen og de politiske beslutningstaker-
ne i kommunen.

Terje Valla, Enhetsleder skole, inviterer til 
samarbeid.

De tar Felles Ansvar i Salten
Ønsker å nå ut til mange fler

I 10 år har Salten hatt tilbud til ungdom der det handler om bekymrings-
full atferd. Ingunn Dalen og Rune Røbekk tror at nøkkelen til suksessen 
som prosjektet har hatt, ligger i nøytralitet.  

De fleste som kommer til Felles Ansvar 
(FA), er henvist via politiet i forbindelse 
med at de har begått lovbrudd, men det 
understrekes at dette er et lavterskeltilbud 
der alle kan ta kontakt for råd. Koordinator 
Ingunn Dalen og prosjektleder Rune Røbekk 
er ansatt i prosjektet. 
- Om foreldre har en bekymring, så er det 
bare å ringe. Problemet trenger ikke være 
stort. Det kan være alt fra at ungdommen 
har stort fravær på skole eller i arbeid. 
Eller det kan være ting som begynner å 
gå mot straffbare forhold som tagging, 
hærverk, nettmobbing eller rus. 
- Hva kan dere hjelpe med?
- Vi kan gi råd og vi kan bidra til at ungdom-
men tar gode valg. Så kan det bli skrevet 
kontrakter der hvor vi blir enige om det. 
 

Opplever tillit
Tilbudet er ment for ungdom fra 12 år og 
oppover. Og de opplever stor tillit hos 
ungdommene. 
- De møter opp til avtalte samtaler, eller de 
gir beskjed om de ikke kan møte. I det hele 
tatt opplever vi at vi får tillit. De ser gjerne 
på oss som litt ufarlige. Vi tror at en viktig 
faktor til den «suksessen» som prosjektet 
har hatt, er at vi oppleves som nøytral.
Mange ungdommer er skeptiske når de 
møter opp, men når samtalen er over, sier 
de fleste at det har vært greit. 
- Vi er realistiske og tror ikke at vi kan snu 
alle. Men den tiden de er i kontrakt med 
oss, blir som en fartsdump som gjør at de 
må bremse litt og reflektere over situasjo-
nen. 
 

Oppfordring fra ordfører
Ordfører i Fauske kommune, Siv Anita 
Johnsen Brekke er opptatt av at FA må 
brukes aktivt i kommunen. 
- Jeg er veldig glad for at vi i Salten har fått 
til dette tilbudet, og oppfordrer til å bruke 
Felles Ansvar der det er naturlig, både som 
tiltak, men også som en god samarbeids-
partner for å kunne få gode råd. 
De fleste henvisningene til FA, kommer 
rundt ungdom i Bodø, men Dalen og 
Røbekk håper at de skal nå ut til flere 
ungdommer for tilbudet gjelder for i alt 12 
kommuner. 

HVA ER FELLES ANSVAR?

• Koordinerer tverrfaglig etatssamarbeid 
rundt ungdommer som har begått lov-
brudd eller som har en bekymringsfull 
atferdsproblematikk 

• Målgruppen er ungdom bosatt i 
    Salten, og som ønsker hjelp til å  kom-

me seg ut av dagens bekymringsfulle 
situasjon

• Opprettet som prosjekt i 1996, 
    men fast tiltak fra 2004

Hvem er ansvarlig?
• Samarbeid mellom Salten Regionråd, 

Salten Politidistrikt og Konfliktrådet i 
Salten

• Disse kommunene er med: 
   Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, 

Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål, Meløy, 
Røst, Værøy, Rødøy

• To ansatte: Rune Røbekk, Ingunn Dalen

Hvordan få kontakt?
• www.salten.no
• Epost: fellesansvar@salten.no
• Tlf. 75 54 60 39/ 75 54 60 04

Hvem kan ta kontakt?
• Ungdom selv
• Foreldre
• Nærmiljø
• Skole
• Barnevernstjenesten

«Barneverntjenesten anser Felles Ansvar å være et viktig 
forebyggende frivillig  tiltak for ungdom hvor bekymring er 
knyttet til rus og/eller kriminalitet.

Å hjelpe ungdommen og dens familie så tidlig som mulig 
for å unngå at utfordringene blir for store er en fordel for 
alle. Felles ansvar er også opptatt av nettverket rundt den 
enkelte ungdom og hva nettverket kan/må gjøre for å 
hjelpe ungdommen.»

Trond Karlsen
Fagleder ungdom, barnevernstjenesten i Fauske Kommune

 «Gjennom en positiv tilnærming har 
Felles ansvar bidratt til å samle «gode 
hjelpere» rundt ungdom som gjør eller har 
gjort dårlige valg. Felles ansvar ser etter 
løsninger hvor ansvar, omsorg og respekt 
ivaretas for den som deltar. Felles ansvar 
gir ungdom en gylden sjanse til å justere 
kursen gjennom dialog og samhandling!»

Atle Borøy
Rektor Vestmyra skole

MONICA NYSTAD
FAU – leder ved Vestmyra skole, 
Barnetrinnet.

Jeg er gift, bor i Fauske sentrum og er 
mamma til tre barn. To gutter og ei jente.  
I jobben min er jeg hjemmekonsulent i 
barnevernet i Fauske kommune.

Jeg har tidligere vært foreldrekontakt i 
barnehagen, og det siste året FAU – leder 
ved barnetrinnet på Vestmyra. Det er 
viktig å engasjere seg i barna sin oppvekst. 
Det betyr mye for barna at foreldrene i en 
klasse er engasjert og har god kontakt. 
Det gjør noe med samholdet til barna 
som knytter gode bånd seg i mellom. 

I løpet av førsteklassen har vi, den andre 
klassekontakten Gro Anita Olsen, og jeg, 
jobbet med å sveise sammen foreldrene. 
Vi har laget facebook-gruppe for foreldre 
og klassens lærere. Der deler vi ulik infor-
masjon, blant annet om aktiviteter som 
tur i skog og mark, eller i bassenget. 
Slik har vi mulighet til å koble flere 
sammen og dra i lag.  

Det siste året har jeg spesielt brent for 
Vestmyra nye skole. Som FAU-represen-
tant er jeg deltaker i prosjektgruppe som 
arbeider med den nye skolen. Først var 
jeg svært skeptisk til hele prosjektet, og til 
en storskole. Etter hvert har jeg endret 

oppfatning, og er 
blitt mer og mer 
for prosjektet. 
Det har vært 
spennende og 
artig å delta i 
utviklingsarbei-
det, og jeg har 
nå god tro på at 
Vestmyra nye skole blir kjempebra.  

Min oppfordring til andre foreldre er at de 
engasjerer seg, og deltar aktivt i barnas 
oppvekst. Et godt klassemiljø har stor 
betydning for barna, og her kan foreldre-
nes engasjement utgjøre en forskjell. 

VI PRESENTERER…

Som forelder til barn i skolen er du automatisk del av 
skolens foreldreråd. Foreldrerådet forener sin stemme 
gjennom et arbeidsutvalg som vi kjenner som FAU, 
et organ vi håper alle foreldre kjenner til. 
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- Å være mor og strekke 
seg så langt man kan for 
barna, er en selvfølgelig-
het man aldri forventer 
medalje for
Isa-Lill Mathisen er i stallen sammen med 
sin datter flere ganger i uka. Til høsten må 
hun fortsette alene, for da reiser Mette-Isalie 
på skole. Dette med hest har blitt inngangs-
porten til å få et forhold til datteren. Der er 

de sammen på en annen måte enn ellers. 
Mor forteller at hun har vært bevisst på å 
bruke tid på datteren i denne ungdomsti-
den. 

- For vår del kan vi gjøre noe sammen som 
vi begge liker, og som er artig. Men jeg ten-
ker også bevisst på dette rundt mine andre 
to barn. 

Hun opplever at datteren ser på henne som 
en hun kan stole på og prate med. Og som 
alltid er til stede. 
- Å være mor og strekke seg så langt man 

kan for barna, er en selvfølgelighet man aldri 
forventer medalje for. Men det er alltid godt 
å vite at det man gjør, uansett hva, blir satt 
pris på. Det er faktisk veldig rørende når det 
synker inn. 

Hun gjør seg noen tanker om viktigheten av 
støtte til foreldre/ foreldrestøtte. 

- Å kunne være den gode hjelperen for sine 
barn tror jeg gjelder alle foreldre. Jeg tenker 
det er fint om foreldre kan få hjelp og støtte 
om de trenger det, ha noen som lytter, gir 
gode råd og veiledning. Å være mor og far er 

Foreldrenes betydning
– viktigere enn du tror

Heldigvis for meg har jeg foreldre som 
støtter meg fullt ut når det kommer til 
min hobby, og en mor som er minst like 
hestegal som meg. Vi er sammen hver 
dag, rir turer, trener, shopper hesteutstyr, 
snakker og hjelper hverandre. Hun bruker 
mye tid og energi på å kjøre meg, hjelpe 
meg, passe hesten min og hjelpe med alt 
annet arbeid det følger med å ha hest. Jeg 
rir tur med venninnene mine på stallen, 
og mor er ofte med. Vi kan dra i stallen og 
puske på hestene i flere timer sammen og 
kose oss. 

Alvorlig ulykke 
I vinter ble jeg alvorlig skadet i en rideulyk-
ke. Det kunne fort ha ført til at mor ville si 
nei til at jeg fortsatte med hobbyen jeg er 
så glad i. Men hun vet hva hest betyr for 
meg og vet at det også har vært lærerikt å 
ha det ansvaret. Hun har gitt meg tillit og 
fortsetter å heie på meg.

Våre største forbilder
Foreldrenes støtte har så mye og si, og 
selv om det ofte ikke virker slik så er og vil 
alltid vårt største forbilde være vår egen 
mor og far. Hold fast og ikke slipp taket. I 
ungdomsalderen trenger vi dere mest. Vi 
trenger noen til å veilede oss, hjelpe oss og 
alltid kunne vite at man har en hjelpende 
hånd hvis en trenger det. Et åpent forhold 
hvor man kan reflektere over forskjellige 
synspunkt før man gjør sine valg. Ikke bare 
vær den strenge moren eller faren, men 
vær også en bestevenn som er der for å 
lytte og gi råd. Vær til stede!

Jeg kunne aldri holdt på med det jeg elsker 
hvis jeg ikke hadde fått den støtten og 
hjelpen jeg får. Så alle foreldre, dere har en 
viktig rolle. Husk det.

 “The greatest gifts you can give your 
children are the roots of responsibility 
in the wings of independence.”

- Vi trenger noen til å veilede oss, hjelpe oss og alltid kunne vite at man har en hjelpende 
hånd hvis man trenger det, sier Mette-Isalie Mathisen Haldorsen (16) fra Sulitjelma. 
TEKST: METTE-ISALIE, TENÅRING FRA SULIS

et stort ansvar og i prinsippet fins det ingen 
direkte fasitsvar. Som mennesker bærer vi 
frem egne oppfatninger over hva som er 
viktig, rett og galt, hvordan og hvorfor ut 
fra erfart levd liv. Disse håndfaste ressurser 
og begrensninger som fins, er individuelle 
utgangspunkter. 

- Å gjøre så godt som man kan, stole litt 
på egen intuisjon og ta seg tid til å reflek-
tere over hva som er viktig, gir ofte svar på 
mange ting i livet. Å gå kurs, lese i bøker, 
være nysgjerrig og være åpen for lærdom 
er bare positivt og bidrar til bedre forståelse 

og personlig vekst. Foreldre trenger et godt 
synlig hjelpeapparat med budskap om å lete 
etter løsninger, bygge på det positive, hjelpe 
og løfte frem. 
Viktige prioriteringer: Å se barna ha det bra, 
trives og lever frem livet slik de drømmer 
om, der er man som foreldre og legger til 
rette så godt som man kan. Ting blir tidsnok 
klemt inn i tidspressa i livet, også for barna. 
Så det er viktig å gi plass til det som gir 
mening for den enkelte, for barnas opple-
velse av estetikk, egen driv og interesse der 
fokuset er å være tilstede i det man liker 
aller, aller mest.

FRA MOR

8  •  Magasin foreldrestøtte nr 2 høst 2014



FO
TO

: G
U

N
N

 L
IS

B
ET

H
 P

ED
ER

SE
N

, L
O

TT
E 

O
LU

FS
EN

 O
G

 K
AT

R
IN

E 
V

ES
TV

A
N

N
 JO

H
N

SE
N

Sammen er vi enda bedre :)
TEMA: SAMHANDLING

Som et ledd i folkehelse- og foreldrestøtte-
arbeidet i Fauske kommune, har det siden 
2010 vært gjort forsøk med et ungdomstil-
bud som heter «Aktiv i Fauske – Månedens 
aktivitet».  
Tilbudet går ut på at Ungdomsklubben en 
gang i måneden flytter sin aktivitet til en 
annen kulturinstitusjon, lag eller forening 
– og noen ganger er det en happening på 
programmet. Månedens aktivitet er en del 
av ungdomssatsningen i enhet kultu. Det 
skal være ti slike kvelder for ungdom i løpet 
av skoleåret
– Enkelt fortalt kan man si at det er en 
«åpen kveld» for ungdom, sier Gunn 
Lisbeth Pedersen ved Fauske Ungdom-
sklubb.  Tilbudet er svært ofte lagt til fredag 
kveld.

Varierte aktiviteter
Det er både kulturinstitusjoner, lag og 
foreninger som åpner opp for ungdommen.
I juni 2014 stod følgende happening på 
programmet: skumparty på Melenci plass.  
Tidligere har også paintball, svømmedisko 
og bowling utgjort månedens aktivitet. Pro-
grammet for 2014-2015 begynner å ta form, 
og besøk hos Salten Karateklubb, Holtanlia 
alpinanlegg, samt friluftskveld i Valnesfjord 
er tilbud som vil komme.

Å våge prøve noe nytt
Gunn Lisbeth forteller at hovedmålet med 
«Månedens aktivitet» er å gi ungdom en 
mulighet til å få prøvd ulike aktiviteter som 

de vanligvis ikke kjenner til, slik at barrieren 
for å delta ikke skal bli så høy. 
- Gjennom et mangfold av aktiviteter legger 
kommunens ungdomstjeneste og frivillige 
støttespillere til rette for at ungdom skal 
våge å utfordre seg selv.  Med voksne som 
rollefigurer fremmer de ulike aktivitetene 
deltakelse og egen vekst hos ungdommene, 
og sammen får vi til en flora av aktiviteter. 
Dette er med på å gjøre oss til en enda 
bedre folkehelsekommune.

FAUSKE 
FRIVILLIGSENTRAL

Frivilligsentralen er en del av Kulturenhe-
ten i Fauske kommune. Ledelse av sen-
tralen er lagt til eget styre (ikke-ansatte).

Vil du bli frivillig i noen av våre 
aktiviteter?
- Ta kontakt med oss!
 
Sjøgata 71 (v/ nedre torg)
ffvs@online.no 
75 64 50 08  /  481 25 449
Daglig leder Arnstein Brochs
 
Se også vår nettside: 
www.frivilligfauske.no 
Du finner oss også på Facebook på: 
Fauske Frivilligsentral

I mer enn to år har Fauske Ungdomsklubb og Frivilligsentralen 
jobbet tett sammen for å gjøre Fauske til et enda bedre sted for 
ungdommen. Skumparty er bare et av mange tiltak i  «Aktiv i 
Fauske – Månedens aktivitet». 

UNGDOMMENS HUS
Et sted å være, et sted å lære

Ungdommens hus skal 
- gjennom sin aktivitet, være med å 

skape positive og gode oppvekstvil-
kår for barn og unge. 

- fremme sosialt fellesskap, omsorg 
og trygghet for den enkelte, aksept, 
toleranse og ansvarsfølelse. 

- både være et sted å være, et sted 
å lære og et sted for utfoldelse og 
opplevelse. 

- drives i samarbeid med de unge, 
hvor de deltar aktivt i utforming, 
planlegging og styring av klubben.

 
Ungdommens hus er åpent for ung-
dommer fra 8.klasse og opp til 18 år.

Åpningstider: mang- ons: 19-22, ons + 
tor: 18-22, fre: 19.24

Adresse: Torggata 13, 8200 Fauske.
Følg oss på Facebook.

Klubbleder Ungdommens hus: Gunn Lisbeth 
Pedersen og Daglig leder for Fauske Frivilligsentral: 
Arnstein Brocks

FO
TO

: B
JØ

R
N

 L
. O

LS
EN

10  •  Magasin foreldrestøtte nr 2 høst 2014 Magasin foreldrestøtte nr 2 høst 2014  •  11



NOTISER

Zzzzz…
Kjedelig med søvn?
- Men akk, så nødvendig!

I følge psykologspesialist Mari Hysing ved RKBU, har unge mellom 16 og 18 år et 
søvnunderskudd på gjennomsnittlig to timer hver dag. Det er ingenting som tyder på at 
situasjonen er annerledes for Fauske-ungdommen.
Kraftig forskjøvet døgnrytme gjør det vanskelig å komme seg i rett gjenge når mandags 
morgen er der, og skoledagen venter. Funn viser at søvnvansker er en stor folkehelseut-
fordring (og en utfordring for familielivet…), og et særlig viktig område for foreldre å 
være oppmerksomme på.
 
Spørsmål om søvn og søvnutfordringer? Ta kontakt med oss på Familiesenteret for råd.

Reidunn B. Storli, helsesøster
Tlf. 75 60 43 00

Aktuelle linker

SKAL KJÆRESTEN 
TIL 14-ÅRINGEN 
FÅ OVERNATTE? 
Synes tenåringen 
din at du maser på 
ham? Lurer du på 
hva de voldsomme 
humørsvingnin-
gene kommer av? 
Med en tenåring 
i huset er det en 

rekke obligatoriske konfliktområder du må 
forholde deg til, som innetider, lommepen-
ger, kjæreste på overnatting, og  alkohol. 
Tydelige grenser og god dialog med den 
unge er et av rådene fra den anerkjente 
professoren Stein Erik Ulvund. 
Her får du råd, samt hvordan du kan 
veilede tenåringen. Et eget kapittel er viet 
ungdom i mediesamfunnet. Med stor fag-
lig tyngde og eksempler fra hverdagslivet 
forteller Ulvund lettfattelig om den fysiske 
og psykiske, sosiale og intellektuelle utvik-
lingen til tenåringer, og gir svar på hvordan 
du kan takle livet med en tenåring i huset.

MED TENÅRIN-
GER I FAMILIEN 
er det viktig med 
ærlig kommunika-
sjon, bygging av 
likeverdige forhold 
og gjensidig 
respekt. Foreldrene 
skal ikke lenger 
oppdra barna, 
men heller være 

en sparringspartner. Budskapet er kom-
munikasjon og dialog og at man alltid har 
respekt for hverandre. Juul skriver varmt 
og  innlevelsesrikt om hvordan tenåringene 
vokser og utvikler seg. 
Boken er tredelt: I første del forteller Jesper 
Juul om tenåringstidens ulike faser og hvor-
dan denne perioden former oss til voksne 
mennesker. Del to består av brev fra både 

barn og foreldre om problemer i familien 
og svar og løsninger fra Juul. I del tre følger 
vi samtalene mellom Juul og ti familier 
som har møtt hverandre til seminar. Dette 
er en praktisk bok for alle tenåringsforeldre. 

TWEENS ER BARN 
MELLOM 8 OG 
12 ÅR, de er midt 
mellom barn og 
ungdom. Vi tror at 
vi forstår dem. Vi 
tror at vi selv har 
vært som dem. 
Men sannheten 
er at de er barn 
født i en tid med 

utfordringer som vi aldri har sett maken 
til. Den ene dagen har du et englebarn og 
den neste en wannabe tenåring med  kule 
klær og egne meninger. De er også digitalt 
innfødte, en nettgenerasjon som navige-
rer i en annen verden enn den foreldrene 
kjenner. Tweens har indre kaos og søker 
ytre x-faktor, de forsøker å oppføre seg som 
kule tenåringer, men bak panseret er de like 
sårbare som før. I denne boken får du råd 
om hvordan du kan følge opp din tween 
på hans eller hennes premisser og skape 
en god relasjon med barnet. Her får du 
tips om hvordan du kan bygge opp en nær 
relasjon som gir barnet ditt god selvfølelse. 
Skrevet med mye humor og dyp kjærlighet 
til alle tweens. 

SÅ LENGE HAN 
KAN HUSKE har 
Quentin Jacobsen 
elsket den praktfullt 
eventyrlystne Mar-
go Roth Spiegel-
man på avstand. Så 
da hun, kledd som 
en ninja, åpner et 
vindu, klatrer inn 

i livet hans igjen og vil ha ham ut på en 
genial hevntokt, blir han med. Etter at det 
nattlige toktet er over og en ny dag gryr, 
møter Q på skolen og oppdager at Margo, 
som alltid har vært en gåte, nå har blitt et 
mysterium. Men Q oppdager snart at det 
finnes spor, og at de er til ham. Han blir 
lokket ut på en uventet ferd, og jo nær-
mere han kommer, desto mindre ser Q av 
jenta han trodde han kjente. Dette er en 
fortelling om sårbare gutter om er redd for 
å ta steget ut av det trygge, og sterke jenter 
som kan virke skremmende.

ÅPNINGSTID BIBLIOTEKENE

HOVEDBIBLIOTEKET PÅ FAUSKE
 Normal åpningstid
 Mandag  10:00- 19:00
 Tirsdag  10:00- 19:00
 Onsdag  10:00- 19:00
 Torsdag  10:00- 19:00
 Fredag 10:00- 15:00

BIBLIOTEKFILIALEN I SULITJELMA
 Stengt i skoleferien   
 Mandag  14.30-17.30
 Tirsdag  11.00-14.00
 Onsdag  17.00-20.00

BIBLIOTEKFILIALEN I VALNESFJORD
 Stengt i skoleferien   
 Onsdag  17.00-19.30
 Torsdag  12.15-16.00

Info finnes også på
www.fauske-bibliotek.no

Rita på biblioteket anbefaler:

VISSTE DU AT…

- RØYKELOVEN ER ENDRET FRA 1. JULI 2014? 
Den gir barn en lovfestet rett til et tobakksfritt miljø. Det innebærer at 
barnehager og skoler, til og med videregående, skal være tobakksfrie. 
Tobakksfri betyr også at miljøene skal være snus-fri. På skolens om-
råde, og for elevene, gjelder forbudet i hele skoletiden. Formålet med 
loven er å forebygge at barn og unge begynner med tobakk, og styrke 
vernet mot passiv røyking.

- ORDNINGEN MED GRATIS SKOLEFRUKT FOR SKOLER 
SOM HAR UNGDOMSTRINN OPPHØRER? 

Fra august 2014 er det én skolefruktordning for alle elever i grunnsko-
len (klasse 1.-10.) i Norge, og det er en abonnementsordning. Denne 
innebærer at foreldre/foresatte bestiller og betaler for skolefrukt til sine 
barn via nettsiden www.skolefrukt.no Dette er den samme ordningen 
som skoler uten ungdomstrinn har deltatt i tidligere, men nå gjelder 
den for alle elever. Skolene har ansvar for å legge til rette for at de som 
ønsker deltakelse vil få mulighet til dette, og oppfordrer foreldre/fore-
satte til å delta. Pris for frukt/grønnsak er 3 kroner pr. dag.

Nytt fra skolen

KULTUR

Rita Jørgensdatter er ansatt som ny biblioteksjef, og vil ta opp tråden med å anbefale 
litteratur og komme med relevant informasjon i forhold til Fauske bibliotek. 
- Kom gjerne innom. Vi vil hjelpe så godt vi kan, og skaffer det meste av ulike medier.

littsint.no = Sinnemestring med app
Nettstedet littsint.no tilbyr gratis hjelp til sinnemestring for foreldre.
Gjennom app, e-bok og nettside kan sinte foreldre få hjelp for å skape 
en roligere og bedre hverdag for seg og barna sine. Familievernkon-
tor over hele Norge er kurset i metoden. Prosjektet er finansiert av 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Familievernkontoret i Bodø
Telefon: 466 15 670
Postadresse: Postboks 1052, 8001 Bodø
Besøksadresse: Storgata 4A, 8006 Bodø

Kilde: Psykisk helse (nr. 3/2014)

VOKSNE FOR BARN
www.vfb.no

HELSEDIREKTORATET
www.settegrenser.no

HELSEDIREKTORATET,
PSYKISK HELSE I SKOLEN

www.psykiskhelseiskolen.no

UNG I NORDLAND, 
NORDLAND FYLKESKOMMUNE

www.klara-klok.no

ORGANISASJONEN 
SPILLAVHENGIGHET-NORGE

www.spillavhengighet.no
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Ørjan Olsen

FRIVILLIGHET

Navn: Ørjan Olsen

Alder: 28 år

Frivillig i: Fauske Rockeklubb

Mottok frivillighetsprisen i Fauske kommune 2013

Hvordan vil du beskrive frivillighet?

- Frivillighet er at du bruker tiden og evnene dine til å hjelpe andre å nå et mål.  
Gjerne sammen med andre. 

Hva betyr det for deg å være en del av dugnadsmiljøet på Fauske?

- Det betyr at jeg som regel får ta del i mye av det kulturelle som skjer i kommunen. 
Frivillighet kan være ”jobb”, men er det flere gode folk sammen så blir frivillighet 
god stemning. Som for eksempel arrangementer gjennom Fauske Rockeklubb,  
hvor vi er mange som gjør det vi kan for å skape noe sammen. Det gir meg troen.

Du beskrives som «verdens snilleste mann» - må man være snill for å være frivillig?

- Kanskje hyggelig er et mer passende ord. Jeg tror man må være hyggelig for å være 
frivillig. Jeg tror også man har behov for å se resultatet av den jobben man har gjort. 
Det beste eksemplet jeg kan komme på er dansende barn på barnekonserten med 
Christer Borg. Det var fantastisk artig. Det var til og med en som ”stage-divet».

Hva sier familien når du er «frivillig»?

- Familien min er som regel med på dugnad, så de sier: Hva kan vi gjøre? 

Husker du noe rundt frivillighet i din oppvekst?

- Mine foreldre levde etter, og lærte meg og min bror: ”Yt etter evne, få etter behov”. 
Foreldrene mine og min bror har alltid gjort det de har kunnet for meg og andre.  
Enten det var mindre ting som å lage tomat-suppe og nybakt brød til sultne hybelbo-
ere, eller større ting.  

FAKTA OM FAUSKE-BANDET
INCULCADO: 

• Startet i 2009

• Gitt ut to album: In Their Eyes (2010) 
og Late Night Libertine (2012)

• Fire medlemmer: Fredrik Teodor 
Siggerud (bass), Ole Tobias Moen 
(gitar), Lars Martin Hunstad (trom-
mer) og Bjørn Morten Johansen 
(gitar og sang)

• Hjemmeside: inculcado.com

Bjørn Morten Johansen (27) møter mye frivillighet når 
han og bandet Inculcado er ute og spiller konsert. 
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Han er en fjerdedel av...

Det startet med Tom Dooley. I dag har låtene 
helt andre navn, men Bjørn Morten Johansen 
fra Finneid husker godt årene da han var i start-
gropa med gitaren. 

Inculcado på konsert. Bjørn Morten er en av fire 
medlemmer i bandet som satser på å gi ut sitt 
tredje album i 2015. 
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FRIVILLIGHET

INCULCADO

Gruppa Inculcado har eksistert i 4-5 år, og 
har gitt ut to album. Nå jobber de med det 
neste som de håper skal komme ut i 2015. 
Bandet har fått særdeles gode tilbakemel-
dinger og anerkjennelse fra folk i bransjen. 
Navnet Inculcado er på kort tid blitt kjent 
langt utover Fauskes grenser. 

Tom Dooley
-Hvordan startet dette med musikk?
- Mamma lærte meg å spille gitar da jeg 
var 10 år. Jeg husker at Tom Dooley var noe 
av det første jeg lærte. 
På ungdomsskolen startet han et band 
som spilte på vår- og julekonserter, men 
også i en del andre sammenhenger. 
Etter hvert har det blitt flere band før det 
ble litt mer alvor i 2009 med Inculcado. 
- Vi gjør bare det vi synes er artig. Så vi har 
et ganske avslappet forhold til det hele. 

Pappa kjører tilhenger
Foreldrene har stilt opp for Bjørn Morten 
hele veien. Også i dag om det trengs. 
Støtten føler han er like sterk i dag som da 
han var ung. 

- Da vi hadde plateslipp var pappa med 
og kjørte tilhenger. Både han og mamma 
stiller ennå opp på konserter, som frivillige. 
Bjørn Morten møter også mye annen 
frivillighet. 
- Konsertene er stort sett skapt av frivillig-
het. Det hadde aldri gått uten dem. 

Det trengs folk til å selge billetter, koke 
kaffe, rigge opp og ned og masse annet. 
Vi legger merke til at folk som jobber for 
eksempel backstage, er opptatt av at vi skal 
ha det bra. Uten at de får ei krone for dette.

Veldig bra på Fauske
- Hvordan er det med frivillighet på Fauske?
- Det er veldig bra. Spesielt rundt rocke-
klubben. Vi ser at folk er villig til å ta et tak. 
Og det gjelder alle aldersgrupper. 
Fauske-karen som er født og oppvokst på 
Fauske, mener det finnes mye god kompe-
tanse i Fauske, både blant de frivillige og de 
profesjonelle i miljøet. 
- Det er utrolig mange ressurspersoner her. 
Og mange som ønsker å hjelpe fram de 
unge. Så det er bare å spørre, er oppfor-
dringen fra Bjørn Morten som vet hva han 
snakker om. 

 «Å holde konserter
 hadde aldri gått uten 

de frivillige» 

Parken størst
Finneid-mannen har to barn og er i vanlig 
jobb til daglig. Gruppa har spilt fra Trond-
heim i sør til Hammerfest i nord. Parken 
og Blåfrost er blant de mest kjente scenene 
de har spilt på. Men de kan gjerne tenke 
seg å få flere spillejobber.
- Vi har så langt ikke vært sør for Trond-
heim, så det står på ønskelista. 
Han sier at spesielt Parken i 2011 var 
fantastisk. 
- Vi spilte etter Lissie, og det var stappfullt 
foran scenen. Det er nok det største vi har 
opplevd. 
Bjørn Morten vil spesielt nevne all hjelp In-
culcado har fått til å lage musikkvideo. Der 
var blant annet Stian Andre Olsen særdeles 
viktig. Også design-hjelp har de fått. 
- Vi er veldig takknemlig for all hjelp. Det er 
mange som har hjulpet oss – uten å skrive 
regning. Etter hvert regner også han med 
at det kan bli litt kjøring hit og dit for søn-
nen på sju har allerede eget trommesett… 
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Vårres unga –vårres framtid

Skolementorer. Vestmyra skoles elevmentorer skoleåret 2013/2014. 

I hver utgave av Magasin Foreldrestøtte vil det bli presentert       
ulike eksempler på hvordan loven følges opp i vår kommune. 

Ved Vestmyra skole ble det våren 2011 satt i gang et prosjekt med 
navn «Drømmeskolen».  Prosjektet består av praktiske tiltak og 
verktøy, og er med på å sikre vårres unga reelle påvirkningsmu-
ligheter til hvordan de vil og skal ha det på sin egen arbeidsplass. 
Elever i ungdomsskolen får hver vår mulighet til å kvalifisere seg 
som elevmentor for nye elever, og slik være delaktige i utvikling  
av skolens psykososiale læringsmiljø.

«DRØMMESKOLEN»
Drømmeskolen er et helsefremmende og skoleomfattende 
program for ungdoms- og videregående skole som skal 
fremme elevenes psykiske helse og bidra til å skape et godt 
læringsmiljø. Programmets fokuserer på elevenes tilhørighet, 
delaktighet og motivasjon og skolens og den enkelte lærers 
mulighet og kompetanse til å fremme dette innenfor de 
ordinære rammene i skolen. Aktørperspektivet står sentralt.

 KILDE: VOKSNE FOR BARN

Fauske Kommune er med i Fylkesmannens 
oppvekstprosjekt «Vårres unga – Vårres framtid». 
Prosjektet omhandler blant annet kommunens 
ivaretakelse av FNs barnekonvensjon som i 2003 
ble tatt inn i norsk lov.
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FNs Barnekonvensjon

FN`S BARNEKONVENSJON, ARTIKKEL 12: 

Å SI SIN MENING OG BLI HØRT

Barnet har rett til å si sin mening i alt som ved-
rører det og barnets meninger skal tillegges vekt.
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