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Det er en glede for meg å bidra til dette nummeret av Magasin foreldrestøtte gjennom 
å dele noen innledende ord. Nordland fylkeskommune har gjennom mange år satset 
aktivt på folkehelse, og vi har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Fauske 
kommune. Helsefremmende og forebyggende innsats er kjernen i folkehelsearbeidet, 
og det er her i kommunen det viktigste arbeidet gjøres. Foreldrestøtte-satsningen til 
Fauske kommune er helt i tråd med hva godt folkehelsearbeid krever.

I dette nummeret kan vi blant annet lese om familiesentersatsningen T I M S
 – et helhetlig tilbud til barn og unge, og om «KIB» - kurs i mestring av belastninger. 
På side 14 kan vi lese om Fauske Røde kors sitt viktige arbeid gjennom tittelen 
«Det beste for et menneske er et annet menneske». Det synes jeg er godt sagt. 
For det er i møtet mellom mennesker det viktige skjer; her vokser og modnes og 
lærer vi – hele livet. 

Vi vet at de tidligste barneårene skaper grunnmuren for et godt liv. En god oppvekst 
varer hele livet, og faktisk kan vi gå så langt som å si at den varer i flere generasjoner. 
Vi som foreldre er selve utgangspunktet for å skape en god oppvekst for våre barn. 
Samtidig handler det også om å bry seg om andre. «Det må en hel landsby til for å 
oppdra et barn». Det sier et gammelt afrikansk ordtak. Barn på Fauske opplever nok 
ikke det, men alle barn behøver flere voksne de kan stole på. Hva med å være en god 
venne-forelder, nabo, eller rett og slett bare en som bryr seg – også om andres barn?

Jeg vil benytte anledningen til å berømme Fauske kommune som gjennom sitt forel-
drestøtte- engasjement setter barn og unge i fokus. Oppvekst er et fellesskapsprosjekt 
som skaper merverdi og trivsel for hele kommunen. Samtidig vil jeg oppfordre oss alle 
til å være gode voksenpersoner – også i andres barns liv.

God lesing og lykke til med det viktige arbeidet!

Ingelin Noresjø 
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

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

 Forsidefoto:  Gull H. Pedersen
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«Det må en hel landsby til 
for å oppdra et barn»

FO
TO

: G
U

LL
 H

. P
ED

ER
SE

N
/ 

FA
U

SK
E 

KO
M

M
U

N
E

Støtt opp om barna deres
Som ny ordfører i Fauske 
kommune, er det spennende 
å være med på utviklingen av 
foreldrestøttesatsingen. 

Det har vært satset mye på barn- og 
unge tidligere, og det skal vi også gjøre 
i perioden vi har foran oss.

Uavhengig av politisk retning, nasjonale 
føringer og trender i tiden, er og blir 
foreldre den viktigste forvalter av ungene
i kommunen vår. Dette skal vi jobbe for 
å opprettholde, både politisk og adminis-
trativt. Som folkehelsekommune, og som 
foreldrestøttende organisasjon, skal vi 
bidra til at dere som foreldre gis den hjelp 
og støtte dere trenger for å gjøre barna 
deres til glade, sunne og trygge barn.

Det at barna i Fauske har det bra, og trives, 
vil være av stor betydning for framtida vår. 
Vi trenger innbyggere som engasjerer seg, 
bryr seg og kjenner på at man har innflytel-
se. Dette jobbes det aktivt for å realisere 
i kommunen vår, noe Fylkesmannen i 
Nordlands «Vårres unga – vårres fremtid»-
satsing er med på å sikre. 
Vi ser at aktiviteten i Fauskes ungdomsråd 
øker. Som ordfører er jeg stolt over å ønske 
dem velkommen som fast innslag i kom-
munestyret. 

Så foreldre, støtt opp om barna deres. 
Det er de som er framtida vår. Som kom-
mune vil vår jobb være å støtte deg i din 
rolle som forelder. Jeg håper at Magasin 
foreldrestøtte oppleves som informativt og 
nyttig, og at det er med på gjøre tjenestene 
mer tilgjengelige.

Jørn Stene
Ordfører
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Det er ulike situasjoner som gjør at for-
eldre tar kontakt med familiesenterets
veiledere. Ofte handler det om grense-
setting og helt hverdagslige situasjoner 
knyttet til legging og spising. Andre ganger
handler det om å ha noen å snakke med.
Utarbeiding av samværsavtaler, utfylling av
barnehageskjema, søknad om kommunal 
bolig og så videre, er også oppgaver sente-
rets veiledere kan hjelpe til med. 
Hvor mye hjelp man trenger vil variere. 
Noen trenger støtte i form av en «spar-
ringspartner», mens andre har behov for 
mer oppfølging og støtte. Veiledere Ruth 
Øines og Trine Furumo er fleksible og kan 
treffes både på familiesenteret og hjemme 
hos familien, eller på andre arenaer som i 
barnehage og skole.

Ta kontakt tidlig
Ruth og Trine er begge snare med å 
understreke at ingen sak er for liten for
 at Fauske-innbyggerne kan ta kontakt. 
Alle opplever en eller annen gang utfordrin-
ger knyttet til det å være forelder. 
–  Noen ganger er man ikke bevisst hva 
som kan være løsningen for å håndtere 
situasjonen, sier Trine. Om man søker 
hjelp tidlig, kan det være lettere å komme 
seg ut av en negativ spiral.

Lavere terskel = positiv endring!
Ruth Øines er kjent for mange i kommu-
nen, og opplever at de hun før kjente som 
barnehagebarn – nå oppsøker henne som 
foreldre til egne barn. 

TEMA: FAMILIESENTERET

Trenger du hjelp til å utarbeide samvær-
savtaler, er samarbeidet utfordrende, 
eller er dere som foreldre uenige om 
hvordan oppdra barnet  – ta kontakt. 

Fauske Familiesenter 
Fauske Familiesenter er et forebyggende og 
helsefremmende 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. Helsestasjon 

for ungdom

Jordmor

Helsestasjon

Foreldreveileder
og 

familieveileder
Nettverksgrupper

Psykiatrisk sykepleier

Barnefysioterapeut

Skolehelsetjenesten

Foreldreveiledere 

Ingen hjem går helt på skinner

Som forelder i Fauske har du mulighet til å søke 
råd og veiledning knyttet til utfordrende fami-
liesituasjoner. Benytt muligheten, oppfordrer 
foreldreveiledere Trine Furumo og Ruth Øines.  

Veiledningstilbudet ved Fauske 
Familiesenter kan sees på som et 
supplement til Familievernkontoret. 

Når det kommer til meklingsattest 
ved samlivsbrudd, er det Familie-
vernkontoret man må kontakte. 

Videre oppfølging kan være i regi 
av familiesenteret. 

Familievernkontoret, Bodø: 
Tlf. 466 15 607

HVORDAN KOMME I KONTAKT 
MED FORELDREVEILEDER:

Ring Fauske Familiesenter på 
tlf.nr. 75 60 43 00, eller send 
e-post med forespørsel direkte til 

Ruth: 
ruth.oines@fauske.kommune.no

Trine: 
trine.furumo@fauske.kommune.no

–  Tidene har endret seg. Før skulle man 
klare seg selv og ikke bry andre med seg 
og sitt. Nå er det naturlig å drøfte sin egen 
familiesituasjon med andre, og det tenker 
jeg er veldig bra, sier Ruth. 
I dag trenger man ikke stå alene med 
problemene.

Foreldrenes ansvar
- Når de to menneskene man som barn er 
mest glad i ikke fungerer i lag, da blir det 
vanskelig for barnet, sier Trine. 
Hun er helt klar på at det er foreldrenes 
ansvar å sørge for at barna har det bra.
- Man skal være en god forelder selv om 
man f.eks bor hver for seg. Dette kan være 
utfordrende på mange vis. For barna er det 

avgjørende at foreldre tar grep og setter 
samarbeid øverst på prioriteringslista. 
Vi stiller gjerne opp for å gi nettopp deg 
de redskapene du trenger for å håndtere 
situasjonen familien din befinner seg i.  

For barna er foreldrene de viktigste rollemodellene, og 
foreldreveiledning handler om å bli en enda bedre forelder
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Depresjonsmestring for ungdom

DU

FAKE IT, UNTIL YOU MAKE IT! 
DU-KURS; et kurs for ungdom som vil mestre livet
Nasjonale kartlegginger viser at ungdom 
over hele landet opplever livet som 
vanskelig. Fauske kommune er ikke noe 
unntak, noe som fremkommer av lokale 
kartlegginger (Ungdata-undersøkelse 
2013). 

Kartlegging har bidratt til et økt fokus 
på ungdommers livssituasjon. Erfaringer 
fra praksisfeltet bekrefter hva nasjonale 
rapporter forteller. Foreldre, ansatte i 
skolen, helsesøstre og ungdommer selv, 
melder om økt bekymring omkring både 
gutter og jenter som sliter.

Hjelpe seg selv
I forsøk på å gi ungdommen hjelp, har 
Fauske tilegnet seg DU-kurs kompetanse 
(Depresjonsmestring for ungdom). 

Som sertifisert DU-kursholder, er helse-
søster Anita Mørk og psykiatrisk sykepleier 
Åshild Uhre, klare på at dette er et  verktøy 
som nytter. Gjennom kurset kan de som 
veiledere bidra til at ungdom får nødvendi-
ge verktøy til å hjelpe seg selv. 

– Teknikkene man lærer seg gjennom 
DU-kursene kan være nyttige i alle sam-
menhenger. Det handler om hvordan man 
velger å tenke og hvordan man velger å 
leve, sier Anita. Kursholder-rollen kan 
sammenlignes med trener-rollen man 
finner igjen i idrettsmiljøer – en metode 
som man ser brukt mer og mer.

Foreldre: Få ungdommen med! 
Kursholderne har en klar appell til foreldre 
av ungdommer som sliter. Få ungdommen 

med! For å støtte barna deres, skaff dere 
kunnskap om DU-kurs, og vær aktive i å 
motivere dem til å stå i det. 
Barna deres vil trenge støtte underveis, for 
dette er ikke noe «quick-fix». Mye handler 
om at vi som voksne har tro på ungdom-
men; da kan de ha tro på seg selv, avslutter 
Anita og Åshild.

MER INFORMASJON OM DU-KURS:
www.fauske.kommune.no 
(Vil gi ungdom et verktøy for å mestre 
motgang).

Du kan også ringe helsesøster 
Anita Mørk på tlf. 482 68 302

OM ICDP-KOLLEGAVEILEDNING:
Gjennom «Samhandlingplan oppvekst i Fauske» er det bestemt at ICDP’s 
program for foreldreveiledning skal implementeres i oppveksttjenestene. 
Vestmyra skole har satset stort på ICDP, og har utdannet egne veiledere for å 
ivareta satsinga. Dermed har de fleste av skolens ansatte nå fått deltatt i kolle-
gaveilednings-gruppe sammen med veilederne Heidi og Cesilie.

Heidi og Cesilie har gjennomført mange ICDP-grupper, men synes 
det er like spennende hver gang. «Den viktigste ingrediensen er nok 
godt humør og troen på at dette virker».

– Gruppene har fast form, og vi sitter alltid slik at vi har fokus på hverandre. 
Vi er «likemenn», ikke kursholdere.

Hvert treff deles det ut oppgaver som 
gruppedeltakerne oppfordres til å gjøre 
mellom treffene. 
– Det viktigste skjer mellom hver gang 
vi møtes! Da trenes det på (enda bedre) 
omsorg.

På Vestmyra skole har ICDP veilederne Heidi Pedersen og Cesilie R. 
Høgseth de siste årene ukentlig hatt ICDP-grupper for sine kollegaer. 
Det er ukentlig møter– på dagtid, i skolens lokaler.

Teknologi er kjekk å ha - selv om det er 
menneskelige relasjoner det hele handler 
om. Film og bilder utgjør en viktig del av 
innholdet.

ICDP: International Child 
Development Program

OMSORG på timeplanen
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i følge deltakerne i Fauske kommunes T I M S – team kan 
detå tenke høyt omkring situasjonen et barn befinner seg i, 
føre til at man ser nye muligheter. 

HVORDAN KOMME I KONTAKT 
MED  T I M S - TEAMET

Ring Fauske Familiesenter, 
tlf. 75 60 43 00, 
eller send e-post med forespørsel 
direkte til teamet: 
timsteamet@fauske.kommune.no

Sammen om muligheter

Skaff oversikt

Sikre dialog 

med barnets 

foreldre
Gjennomfør tiltak

Evaluer effekt

T og I for Tidlig Intervensjon, M og S for 
Målrettet Samhandling.  Teamets tittel er 
ingen tilfeldighet. 
– Det handler om å forebygge og få til tidlig 
handling omkring barnehagebarn og elever 
i grunnskolen. Videre handler det om å dra 
veksler på hverandre for å oppnå ønsket 
endring og vekst. «Det er når vi jobber i lag 
at vi har størst mulighet for å finne de gode 
løsningene», sier Reidunn B. Storli, helse-
søster og T I M S – deltaker.

Et supplement
Tverrfaglighet finnes det allerede både 
på helsestasjonen, i barnehagene og på 
skolene. Gjennom T I M S – teamet er 
tanken å tilføre kommunen enda mer 
tverrfaglighet, til beste for barn, foreldre og 
ansatte.
Bredden i teamet skal oppleves som nyttig 
for den som ønsker råd, støtte og veiled-
ning. Teamet skal bidra til at den som 
«eier» utfordringa får flere strenger å spille 
på – og dermed gis flere handlingsmulig-
heter. T I M S – teamet er et supplement til 
de ordinære tjenestene i Fauske kommune, 
og retter seg mot aldersgruppen 0 til 12 år.

Lavterskel
Er du forelder og synes det er utfordrende 
med en  utagerende 7 åring? 
Er du pedagogisk leder og undrer deg over 
forholdene rundt den nye 2 åringen? 
Eller jobber du i skolen og står fast i forhold 
til fraværsproblematikk? Alle ansatte og 
alle foreldre kan ta kontakt med T I M S - 
teamet. Sammen kan man lete etter mulige 
årsaker og mulige løsninger.

«Du har kommet rett»
T I M S - teamet stiller opp på kort varsel, 
og gjerne på barnets arena. Holdningen i 
teamet er at du (som tar kontakt) alltid har 
kommet rett. Kan ikke teamet hjelpe deg, så 
skal teamdeltakere gå veien sammen med 
deg for å finne rett hjelp. Teamleder Trond 
Karlsen tilføyer; 
– Vi ser at mange har en høy terskel for å 
søke råd hos andre til det man selv står i. 
Kan hende man tenker at ting ikke er viktige 
nok, og dermed ikke verdt å bry andre med? 
Dette vil vi endre på. 
Ikke fordi vi tror vi sitter på løsninga, men 
fordi vi har tro på at løsninga ofte ligger 
hos en selv. Gang på gang ser vi at det å 
tenke høyt sammen, fører til nye muligheter. 
Teamet oppfordrer alle til å benytte seg av 
nettverk man har rundt seg; kolleger, fami-
lie, venner og naboer. Og står man fast, så 
kan T I M S – teamet trå støttende til.

T I M S - teamet består av ansatte fra ulike tjenester i samhandlingsfeltet Oppvekst, med ulik bakgrunn og kompetanse.

Fra v. Åshild Uhre (psykiatrisk sykepleier), Reidunn B. Storli (helsesøster), Lena Holmstrøm (foreldrestøttekoordinator), Erik Alvestad (skolefaglig rådgi-
ver), Trine Furumo (familieveileder), Trond Karlsen (teamleder) og Karin Bruteig (spesialpedagog). 

Om konseptet T I M S – Fauske: 

T I M S – Fauske er profilen Fauske 
kommune har valgt for arbeidet 
som knyttes til helhetlig og syste-
matisk oppfølging av barn. 

Gjennom å oppdage tidligere, gjen-
nom forebygging og tidlig handling, 
kan flere barn gis bedre oppvekst-
vilkår, sier teamet samstemt. Dette 
tenkes blant annet realisert gjen-
nom verktøyet 

T IM S – handlingssirkel. Denne 
modellen skal blant annet bidra til å 
sikre innsatsen rundt barn i barne-
hage og skole. 

T I M S – handlingssirkel er ikke 
noe «hokus pokus». Det er enkelt 
og greit ei sjekkliste som skal hjelpe 
kommunalt ansatte til å systemati-
sere jobben man gjør i forbindelse 
med undring eller bekymring om-
kring barn.

= INTERVENSJON = MÅLRETTET = SAMHANDLING= TIDLIG
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Frisklivssentralen er en kommunal 
helsefremmende og forebyggende 
helsetjeneste. Vi tilbyr kunnskapsbasert 
og effektiv hjelp til å endre levevaner, 
mestre sykdom og helseplager. 
Vi jobber spesielt med områdene
trening, kosthold og tobakksslutt. 

Vi har fokus på brukeren og hvorfor bru-
keren vil endre livsstil ved å finne mål 
som motiverer denne personen til 
å gjøre varige endringer.

Frisklivssentralen holder til på Helsetu-
net, og man kan ta direkte kontakt med 
Carine for mer informasjon

Åshild Uhre og Carine R. Sollund.

– Hva man opplever som belastende 
varierer fra person til person. Noen 
opplever å bruke mye energi på tanker og 
bekymringer, og opplever dette belastende. 
Andre føler at man mangler kontroll, og 
sliter med ubalanse mellom forventninger 
og det man faktisk makter å utføre. 
Det finnes mange typer belastninger, 
og hva som oppleves som belastning er 
individuelt, sier kursholder Åshild Uhre. 
Fellesnevneren er at dette varer over tid, 
og at den totale belastningen går ut 
over livskvaliteten til den som rammes. 
Belastning kan gjelde både arbeidsledige, 
arbeidstakere, sykemeldte eller andre som 
ønsker å bedre sin mestringsevne. Målet er 
i korthet å øke folks robusthet for belast-
ninger.

Verktøy
Gjennom kurset vil deltakerne bli bevisst-
gjort egne tankemønstre og lære metoder 
som skal fungere som verktøy og hjelp slik 
at man selv kan ta grep om situasjonen 
man befinner seg i. Deltakerne får «verk-
tøy» som skal fungere som hjelp slik at 
man selv kan ta grep om situasjonen man 
befinner seg i. Metodene som benyttes skal 
bidra til at man tar kontroll på tanker og 
følelser, og dermed også egne handlinger.

- Utslitt? Ta grep!
Frisklivssentralen og Fauske Familiesenter 
har gått sammen om å starte kurs i mestring 
av belastninger (KiB). Dette er et tilbud til 
alle i kommunen over 18 år.Både kvinner og 
menn, foreldre, enslige og par, oppfordres til 
å melde seg på for å utvikle egen evne til å 
mestre hverdagsbelastninger.

Deltakerne får utdelt kursbok, og man 
jobber individuelt med egne problemstillin-
ger. Kurset går over 8 uker, etterfulgt av to 
oppfølgingsmøter. 

Ting tar tid
Det tar tid å jobbe med endring, sier 
Åshild.
– De fleste mennesker er undertrent i det 
å styre sine egne tanker. Styrer du tankene 
dine  – kan du også bedre styre bekymrin-
gene dine. 

Kjent problematikk
Kursholder Carine Romness Sollund opp-
lever at mange tar kontakt med Frisklivs-
sentralen fordi man opplever å streve med 
egen hverdag. 
– Aktivitet, eller mangel på aktivitet, 
påvirker psykisk helse – noe som gir ulike 
ringvirkninger. Hvordan det ene påvirker 
det andre, ser vi daglig i møte med 
kommunens innbyggere. Dette er kjent 
problematikk for oss, og det føles naturlig 
at nettopp Frisklivssentralen tilbyr denne 
type kurs. Sammen med Fauske Familie-
senter stiller vi med solid kompetanse. 
Vi har tro på at alle, med litt hjelp, selv kan 
endre opplevelsen av egen fungering og 
eget liv, sier kursholderen engasjert. 

God utprøvd i landet, nytt for Fauske
Med dette kurstilbudet håper man å være 
til hjelp for dem som opplever å ha «flate 
batterier», men ikke nødvendigvis føler seg 
deprimerte eller syke. Kurs-konseptet er 
godt utprøvd i landet, og er anerkjent som 
metode. 
I Fauske kommune er dette et helt nytt 
tilbud som settes i gang høsten 2015. 
Begge kursholdere har over tid sett behov 
for et slikt tilbud, og er samstemte om at 
dette er et kurs folk vil ha nytte av. Så lenge 
behovet er der, håper vi å kunne tilby Kurs i 
mestring av belastning. 

ER DETTE ET KURS FOR DEG? 

Ring eller send e-post til kursholder: 

Åshild Uhre 
(psykiatrisk sykepleier)
Tlf: 947 81 215
åshild.uhre@fauske.kommune.no

eller 

Carine Romness Sollund 
(frisklivskoordinator)
Tlf: 90 64 78 42
carine.sollund@fauske.kommue.no

KURSET KOSTER KR 500,-  PR DELTAKER
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Åpningstider
Hovedbiblioteket på Fauske

 Mandag - Torsdag 10.00 – 19.00
 Fredag 10.00 – 15.00

Sulitjelma folke-/skolebibliotek
 Mandag  14.30 – 17.30
 Tirsdag  09.00 – 14.00
 Onsdag  16.00 – 20.00

Valnesfjord folkebibliotekfilial
 Onsdag 17.00 – 19.30
 Torsdag  12.15 – 16.00

Info finnes også på
www.fauske-bibliotek.no

KULTUR

På tur i Fauske kommune

I denne utgaven av Magasin foreldrestøtte, 
velger jeg å ta opp tre aktuelle temaer:
 
 - Angstkultur i foreldrerollen
 - Drikkekultur blant voksne og unge
 - Sorg og sorgreaksjoner blant unge

Rita på biblioteket anbefaler:

Hvem: 
Cato Jensen, Beate Amundsen, 
Hermine Hedstrøm (12), Henrikke 
Jensen (3)

Hvor: 
3 topp tur i Klungsetmarka under 
Folkehelseuka.

Hvorfor: 
For å gjøre noe sammen! 
Aktivitet ute gir foreldre mer 
overskudd og glade barn som sover og 
lærer godt. Motiverende for barna at 
også andre barn er på tur.

TIPS:  
La barnas «vær og føreforhold» 
bestemme lengden og hvor familien 
skal går. Det er ingen skam å ta 
mange pauser !

Hvem: 
Thor (6), Trym (6), Vilde (9), Mam-
ma Janne (39) og Pappa Rune (44).

Hvor: 
Gapahuken i Hauanlia, Fauske

Hvorfor: 
Flott turvei som passer for de minste. 
Tørr og fin sti og ei lita elv som unge-
ne liker å leke i.

TIPS:  
Man kan også gå lengre opp og finne 
en gapahuk til med fin utsikt.

Hvem: 
Lillebror Fredrik (11 år), mamma 
Sharon (39), bestemor Brit (69), 
og pappa Frank (42) 

Hvor:
Rullengvannet, Klungsetmarka 
på Fauske

Hvorfor: 
Flott turmål som kan benyttes hele 
året, også for Fredrik som er avhengig 
av rullestol. 

TIPS: 
Bruk ”traktorveiene” der det er mest 
bratt/ulendt, så kommer man seg 
greit frem med en god terrengvogn. 

UNG SORG

Mange barn og unge opplever å miste en 
som står dem nær. Boka er like viktig for 
de unge, som for alle som er i kontakt med 
og føler omsorg for barn og unge i sorg. 
”Ung sorg” inneholder intervjuer med 14 
unge mennesker som har mistet en de er 
glad i på grunn  av sykdom, ulykke eller 
selvmord. 
Vi får et ærlig innblikk i hvor sammensatt 
sorg og sorgreaksjoner er - hvor vanskelig, 
sårbart og ensomt det kan være - og at det 
er lov å sørge på ulike måter. 
Men det handler også om håp, og her 
er gode råd om hvordan man kan takle 
sorgen. Boken har i tillegg intervjuer med 
tre foreldre.

UNGDOM, RUS 
OG MARGINALISERING

Mens voksenbefolkningen i Norge drikker 
mer og mer, har de unges rusbruk gått ned 
i løpet av de siste 15 årene. Hva har skjedd 
med ungdomskulturene? Hvordan har 
oppvekstsituasjonen forandret seg? Hva 
har skjedd med voksenrollen i det moderne 
samfunnet? 
Denne boka gir en omfattende gjennom-
gang av  ulike teorier og årsaker til hvorfor 
unge drikker, og hvorfor noen unge utvikler 
ulike former for problematferd og skeivut-
vikling. De unges bruk av rusmidler drøftes 
og relateres til deltakelse, tilhørighet og 
mestring på ulike sosiale arenaer. 
Boka er aktuell for studenter og fagfolk 
som er opptatt av ungdom, oppvekstmiljø, 
kriminalitet og rusproblematikk.

REN LYKKE - NULL MORO

«REN LYKKE - NULL MORO» er en 
befriende og følelsesladet bok som frisk-
melder oss foreldre, og tar et oppgjør med 
angstkulturen som råder. Boka har skapt 
en liten revolusjon. På kort tid har den 
inspirert til et foreldreopprør mot de satte 
normene den perfekte tilværelse hvor alt er 
på stell - til enhver tid. 
«Ren lykke - null moro» inspirerer til å 
tenke nytt og annerledes om foreldrerollen. 
«Ren lykke - null moro» utmerker seg ved 
å være skrevet av en glitrende journalist, er 
forskningsbasert og uhyre dagsaktuell.

Rita Jørgensdatter er biblioteksjef, og vil 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.
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Fauske Røde Kors består av avdelingen 
Omsorg og Hjelpekorpset. Denne gang 
presenterer vi Spesialavdeling Omsorg 
som for tiden omfatter Barnehjelpen 
og Besøkstjenesten. 
Barnehjelpen består av 14 frivillige damer 
som har ansvar for tilbudene: Barne-
gruppen og Diskotek. Leder Anne Lise 
Karlsen var med å starte Barnegruppen 
for 6 år siden, et tilbud for barn med 
funksjonsnedsettelse. 

FRIVILLIGHET

”Det beste for et menneske  er et annet menneske”

«Hver dag møter frivillige fra Røde Kors mennesker som føler seg 
utenfor samfunnet, isolert og ensomme. Forskningen viser at jo mer 
integrert vi er i vårt lokalsamfunn, jo mindre sjanse har vi for å erfare 
alt fra forkjølelse til hjerteinfarkt, slag, kreft eller depresjon». 

www.rodekors.no/fauske

Fauske Røde Kors ble stiftet 1948 og be-
står i dag av flere frivillige som daglig er 
med på å gjøre Fauske til et bedre sted 
både for enkeltmennesker og nærmiljø. 

Barnehjelpen
Barna på Barnegruppen er stort sett under 
12 år.  De møtes på Røde kors-huset en 
gang i måneden for å være sammen med 
hverandre og med Røde Kors-damene. 
«Ungene er alltid glade for å være sammen 
med oss voksne», sier Anne Lise, «og 
foreldrene får en kjærkommen avlastning». 
Sharon, som er mamma til Fredrik, sier: 
Dette er det eneste fritidstilbudet der vi 
trygt kan levere Fredrik fra oss, og vite at 

FRIVILLIGHET

han har det bra og treffer vennene sine. 
For Fredrik er det et høydepunkt, og han 
gleder seg alltid.
For barn over 12 år finnes tilbudet Diskote-
ket.  Dette månedlige tilbudet har vært en 
aktivitet siden slutten av 1980-tallet. 
I dag er det Gerd Johansen, Liv Edvardsen 
og Torbjørg Larsen som er sammen med 
ungdommene på diskotek. «Ungdomme-
ne» er stort sett en fast gjeng i alderen fra 
16 – 60 år; her henger man seg ikke opp i 
alder!

Liv har vært med siden oppstarten. For 
henne er dette det mest givende arbeidet 
som finnes. I dag feires fire «ungdommer» 
som har hatt bursdag i løpet av sommeren. 
Det markeres med marsipankake bakt av 
Torbjørg, etterfulgt av dans. «Alle er svært 
glad i musikk og dans. Da er det danse-
bandmusikk som gjelder», sier damene før 
de sammen svinger seg på dansegulvet.

KAN DU TENKE DEG Å BIDRA? 

Ta kontakt med Leder Omsorg
Anne-Lise Karlsen
Tlf: 959 16 331
E-post: alkarlsen@sbnett.noFra venstre: Torbjørg Larsen, Anne-Lise Karlsen, Liv Edvardsen og Gerd Johansen mener frivillighet 
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Liv Edvardsen (t.h.) tar seg en 
svingom med Sylvi Helgesen.
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Ungdomsrådet på agendaen
Vårres unga – vårres framtid

VI VIL HØRES!

Ungdomsrådet i kommunen skal bli en enda viktigere samarbeidspart i tiden fremover. Som del av Vårres unga – vårres framtid-
satsingen, får ungdomsrådet og skolenes elevråd (5.kl-10.kl.) opplæring i betydningen av elevråds- og ungdomsrådsarbeid. 
Sammen med kommuneadministrasjonen, skal Fauske ungdomsråd ha fokus på økt engasjement og samarbeid.

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.

I høst ble det gjennomført ei kartlegging over hvordan Fauske 
kommune etterlever FNs barnekonvensjon i praksis. Ansatte 
i samtlige kommunale tjenester har fått i oppgave å svare på en 
rekke spørsmål knyttet til konvensjonen. Barn og ungdommer
 i Fauske har fått en tilsvarende oppgave, da i regi av Fauske 
ungdomsråd.

Det er Fylkesmannen i Nordland som står bak undersøkelsen, og 
som sammenfatter resultatene fra samtlige nordlands-kommuner. 
Resultatet publiseres av Fylkesmannen i Nordland i januar 2016.

PS, barn og unge: Er det noe DU mener Fauske ungdomsråd bør 
jobbe for? Ta kontakt med ungdomsrådets sekretær: gunn.lisbeth.
pedersen@fauske.kommune.no
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