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#134288 Foreldrestøttende tiltak

Søknadsinfo

Utlysning Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2019

Call 134 288

Application Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2019

Application ID TOM HOLTENG

INFO OM SØKER

Hvilken enhet i kommunen skal gjennomføre tiltaket?

Tiltaket vil være tverrfaglig og tverrsektorielt og involvere mesteparten av samhandlingsområdet Oppvekst og kultur

Besøksadresse Administrasjonsbygget, Torggata 21, 8200 Fauske

SØKNADSDETALJER

Tittel på tiltaket dere
søker om støtte til

TIMS minoritet

Er tiltaket et interkommunalt samarbeid? Nei

Mottar eller søker dere om andre tilskudd til dette tiltaket? Nei

Gi en kort oppsummering av tiltaket

TIMS inngår i Fauske kommunes satsing på foreldrestøtte, og er en forkortelse for «tidlig intervensjon – målrettet samhandling»,
en kommunal samhandlingsmodell for systematisk og langsiktig oppfølging av barn «i risiko».
TIMS retter seg mot barn i alderen 0-12 år og er et tverrfaglig team. TIMS-teamet tilbyr refleksjonsmøter med skoler, barnehager
og foreldre, for å sikre helhetlig innsats og sette inn tiltak før mulige problemer får utviklet seg. TIMS er et samarbeid mellom
familiesenter, barnevern, PP-tjeneste, skole og barnehage.

Tiltaket skal bidra til å videreutvikle TIMS-teamet med personell og kompetanse på minoritetsspråklige foreldre. Over tid er det gitt
tilbakemeldinger fra både barnehage og skole på behovet for bistand til å håndtere utfordringer knyttet til målgruppen.

SØKNADENS INNHOLD

Beskriv hvilke(t) konkret(e) resultater dere ønsker å oppnå med tiltaket.

Hovedmålet med tiltaket er å styrke kommunens arbeid rettet mot minoritetsspråklige foreldre som omsorgspersoner for sine barn.

Over tid har vi erfart at det er et økende antall saker der spesielt barnehage, men også skoler melder om atferdsutfordringer med
barn av minoritetsspråklige foreldre. Årsaken til adferds- og kommunikasjonsutfordringene er sammensatte. Ofte er det snakk om
en kombinasjon av manglende språkferdigheter og kulturelle forskjeller som gjør det utfordrende å sette inn tiltak tidlig,
systematisk og målrettet.

I tillegg til hovedmålet har tiltaket følgende delmål:
- Styrke TIMS-teamet sin kompetanse på målgruppen
- Helhetlig integrering gjennom sterkere involvering av skole og barnehage
- Motvirke og forebygge ensomhet blant voksne i målgruppen gjennom nettverks og relasjonsarbeid
- Koble kommunale tjenester mot frivilligheten i kommunen

Tiltaket utgjør også en del av folkehelsearbeidet i kommunen.



Beskriv hvordan tiltaket bidrar til å nå målet i tilskuddsordningen

Fauske kommune skal styrke kommunens foreldrestøttende arbeid med en utvidelse av TIMS-teamet. På grunn av at
TIMS-teamet er et godt etablert tiltak i det foreldrestøttende arbeidet i kommunen styrker vi således et allerede igangsatt tiltak
spesielt for målgruppen.

TIMS-teamet sitter på bred tverrfaglig kompetanse på foreldrestøttende arbeid. En svakhet vi ser i dag, er at teamet mangler
spisskompetanse på minoritetsspråklige som foreldre. I tillegg ønsker kommunen å komme tidligere inn i saker der foreldre av
minoritetsspråklige barn har utfordringer som omsorgspersoner. Tidlig innsats vil være avgjørende for å forebygge og forhindre at
barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Den personen som skal inngå i TIMS-teamet med kompetanse på målgruppen
skal ikke bare inngå i TIMS-teamets ordinære arbeid. Vedkommende skal også jobbe utadrettet med å kartlegge hvem som inngår
i målgruppen i vår kommune, for deretter bygge nettverk blant disse og skape gode relasjoner. TIMS-teamet er en
kunnskapsbygger inn mot kommunale tjenester som skoler og barnehager. Gjennom dette tiltaket vil TIMS bidra til å heve
kunnskapen om minoritetsspråklige foreldre som omsorgspersoner.

En styrke ved TIMS-teamet i dag, og som vil være viktig i dette tiltaket, er at det er en lav terskel for at barnehage, skole, foreldre
eller andre kommunale tjenester benytter seg at teamets kompetanse.

Beskriv målgruppen for tiltaket og rekrutteringen av deltakerne

I dag er målgruppen til TIMS-teamet alle foreldre, altså et universelt tilbud til kommunens innbyggere, inkludert adoptiv- og
fosterforeldre. Målgruppen for dette tiltaket er alle minoritetsspråklige foreldre med barn i skole og barnehage. I tillegg er det svært
viktig at foreldre til barn som ikke går i barnehage rekrutteres i tiltaket. I målgruppen vil det vil være foreldre både i og utenfor
introduksjonsprogrammet. Dvs. at tiltaket spisser innsatsen mot en målgruppe som oppleves som underrepresentert sett ut fra
dagens situasjon.

Fauske kommune har bosatt flyktninger over mange år. De to siste årene er bosettingstallene noe lavere enn tidligere, og dette er
en nasjonal trend. I 2016 ble det bosatt 46 personer i kommunen og like mange (46) ble bosatt i 2017. I 2018 ble det bosatt kun 16
personer og det er planlagt mottak av 10 personer eksl. familiegjenforening i 2019. I tillegg til bosatte flyktninger kommer en rekke
andre kategorier minoritetsspråklige med i målgruppen ut fra beskrivelsen over.

Et viktig spørsmål tiltaket skal bidra til å svare på er hvordan disse foreldrene best rekrutteres. Det skal jobbes på tvers mellom
TIMS-teamet, flyktningtjeneste, barnevernet, familiesenter ved blant annet flyktninghelsesykepleier, grunnskoler, voksenopplæring
og barnehager. Til sammen har vi oversikt over alle som inngår i målgruppen, men det mangler en systematisk og målrettet
innsats for å jobbe foreldrestøttende. 

Rekrutteringsarenaer:
- Helsestasjon og samarbeid med helsesykepleiere som har barn inne til kontroll. Helsesykepleier vil ha oversikt over hvem som
har barn i barnehage og som går på introduksjonsprogrammet og ikke. Helsesykepleier kan informere om tilbudet til TIMS og be
om samtykke til at medarbeider på TIMS minoritet kan ta kontakt.
- Samarbeid med flyktninghelsesykepleier - samme som over.
- Samarbeid med Flyktningtjenestens leder og medarbeidere som har ansvaret for introduksjonsprogrammet - samme som første
pkt.
- Voksenopplæringen som i dag gjennomfører norsk- og samfunnsfagopplæring.
- Ansatte i barnehage og skole kan drøfte undrings- eller bekymringsaker med TIMS. Saken diskuteres anonymt eller med
samtykke fra barnets foreldre.

Dette betyr at kommunale tjenester må være godt informert om TIMS-teamets nye tiltak. Av informasjonen må det komme klart
frem målgruppen for tiltaket, hvem som er tiltaksarbeideren, hvordan tiltaket kan anvendes, samt retningslinjer for innhenting av
samtykke slik at vi ivaretar personvernhensyn.

For å rekruttere deltagere må det jobbes langsiktig med å etablere nettverk og gode relasjoner til målgruppen. Dette stiller strenge
krav til den som rekrutteres inn i tiltaket og som skal jobbe direkte mot målgruppen. I dette ligger at vedkommende må ha gode
dialogferdigheter, forståelse for kulturelle forskjeller, innsikt i foreldrestøttende tiltak generelt og hvordan det best jobbes mot
målgruppen spesielt. Evaluering av TIMS-teamet beskriver dialogen som sentral i TIMS-teamets arbeid med idealer som lytting,
undring og ydmykhet. Når tilliten mellom den som søker bistand og teamets medlemmer er etablert kan felles refleksjon over
utfordringene gi målgruppen kunnskapsutvikling som igjen hjelper foreldre med utfordringer til å håndtere disse eller rett og slett
forebygge at utfordringene oppstår.

Det kan være aktuelt å invitere til informasjonsmøter og sosialt samvær på familiesenteret for å fortelle om hvilke muligheter
foreldre i målgruppen har for å få hjelp hvis de opplever det som utfordrende å være omsorgsperson. Det skal formidles at tilbud
om hjelp/støtte har lav terskel og hvordan man går frem for å få kontakt med TIMS-teamet.

Det kan være aktuelt å bruke sosiale medier som arena for å spre informasjon om tiltaket og for å komme i kontakt med
målgruppen. Det kan f. eks. opprettes egen side på Facebook for tiltaket.

Retter tiltaket seg mot deltakere i introduksjonsprogrammet? Ja

Retter tiltaket seg mot minoritetsspråklige foreldre som ikke er deltakere i introduksjonsprogrammet? Ja



Anslå hvor mange i foreldre i målgruppen dere vil nå med tiltaket gjennom hele tiltaksperioden samlet sett

I rapporteringen vil dere bli bedt om å oppgi hvor mange foreldre, barn og unge dere har nådd gjennom tiltaket. Dere må derfor se
til at dere registrerer deltakerne i tiltaket på en tilfredsstillende måte.

Par som kommer
sammen

50

Kun mor 4

Kun far 1

Anslå hvor mange barn og unge dere indirekte vil nå gjennom tiltaket gjennom hele tiltaksperioden samlet sett

0-5 år 100

6-12 år 50

Gi et anslag over
hvor stor andel av de
deltakende
foreldrene som har
særlige utfordringer

20%

Gi et anslag over
hvor stor andel av de
deltakende
foreldrene som er
minoritetsspråklige

90%

Gi en beskrivelse av tiltaket og hvordan det skal gjennomføres

Styringsgruppe for tiltaket vil være Styringsgruppe Oppvekst og kultur. Styringsgruppe oppvekst/ kultur ledes av kommunalsjef for
samhandlingsområdet oppvekst/kultur. Enhetene innen oppvekst- og kulturområdet er representert ved enhetsleder i
styringsgruppa, i tillegg til folkehelserådgiver og foreldrestøttekoordinator. Styringsgruppen arbeider for en sammenhengende og
helhetlig tjeneste til barn, unge og familier. Arbeidet er innovativt og langsiktig. Alle nye prosjekter innen samhandlingsområdet
godkjennes av styringsgruppen. Styringsgruppa har oversikt over de positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til
barn/unge og familier i Fauske kommune. Påvirkningsfaktorene omfatter både helsefremmende og forebyggende faktorer, og
risikofaktorer 

Daglig ledelse for den som ansettes i tiltaket vil være avhengig av nærliggende avdeling der vedkommende er rekruttert fra. Når
det gjelder TIMS, så er teamet organisert på tvers av samhandlingsområdet for å sikre tverrfaglig kompetanse. Teamet
koordineres av foreldrestøttekoordinator.

Dette tiltaket vil bidra til å styrke TIMS-teamet på de arenaene TIMS jobber på allerede. I tillegg vil "TIMS minoritet" jobbe
utadrettet og oppsøkende overfor målgruppen. Det vil innebære nær kontakt med medarbeidere på flyktningtjenesten,
familiesenteret, skole og barnehage.

I det etablerte TIMS arbeidet jobbes det på flere arenaer:
TIMS-møte er målgruppen foreldre og ansatte i samhandlingsområdet oppvekst og kultur. Formålet er å bidra til rett hjelp
til rett tid, sikre refleksjon og medvirkning og koordinere kommunal innsats.

TIMS-tverrfaglig team i barnehage er målgruppen barnehagens ansatte, primært det pedagogisk personalet. Formålet er å bidra til
økt refleksjon og økt handlekraft ute i felt, samt kunnskapsheving.

TIMS-tverrfaglig team familiesenter er målgruppen ansatte ved familiesenteret. Formålet er å bidra til refleksjon og sikre
tverrfaglighet, samt kvalitetssikring av familiesenterets arbeid.

TIMS-teamet kan også fungere som tiltaksarbeidere. Målgruppen er ansatte i skole og barnehage og foreldre. Formålet er å bidra
til økt refleksjon og økt handlekraft ute i felt. I tillegg bidrar TIMS-teamet til kunnskapsheving og økt opplevelse av mestring (av
egen rolle), samt helhetlig og koordinert hjelp.

Det kommer henvendelser til TIMS-teamet i form av telefonhenvendelser, e-post og direkte, hvor deltakere oppsøkes av foreldre
eller ansatte. Det tas i hovedsak kontakt fra barnehager, skoler, helsesøstre og foreldre. Teamet kontaktes også fra annet holdt,
for eksempel fra barneverntjenesten, BUP og fastleger.

Andre arenaer er rektormøter/styrermøte og personalmøter i skole og barnehage. Hensikten vil være å informere om tiltaket for å



få barnehage og skole til å bidra i kartleggingen av potensielle deltagere i målgruppen.

I 2017 gjennomførte Nordlandsforskning evaluering av samhandlingsmodellen TIMS i Fauske kommune. Nordlandsforskning har
utført evalueringen på oppdrag fra kommunen. Rapporten er vedlagt søknaden.

Utover det kommunale tjenesteapparatet vil det søkes involvering av det frivillige gjennom Frivilligsentralen og eventuelt Fauske
kirke.

Fauske kommune har tatt i bruk Stafettloggen fra Visma for å sikre tett involvering og oppfølging i saker der både foreldre og
kommunale tjenester samhandler. Stafettloggen vil være et naturlig verktøy i saker som inngår i dette tiltaket. 

Fremdriftsplan:
I den første perioden vil etablering av tiltaket ha fokus på rekruttering av tiltaksarbeider, informasjonsarbeid og skaffe oversikt over
målgruppen. I neste fase er intensjonen at arbeidet med tiltaket skal innarbeides i et årshjul slik at overgangen til å inngå i
kommunens ordinære tilbud blir enklest mulig. 

2019:
April-juni: rekruttere medarbeider i tiltaket som skal jobbe med TIMS minoritet (M1)
Jun-aug: utarbeide informasjonsmateriell/sosiale medier og informere om tiltaket til involverte kommunale
tjenester/samarbeidspartnere (M2)
Sept-des: sertifisering ICDP minoritet for tiltaksarbeideren (M3)
Sept-des: kartlegge målgruppen. Begynne det oppsøkende arbeidet for å danne nettverk, samt avholde informasjonsmøte (M4)
Sept-des: Inngå i TIMS-teamets arbeid og metodikk

2020:
Hele året: Inngå i det ordinære TIMS-teamets arbeid med fokus på informasjonsarbeid rettet mot barnehage og skole for å sikre at
antall saker med med målgruppen er realistisk
Jan-mars: kartlegge målgruppen, oppsøkende arbeid for å danne nettverk, samt avholde informasjonsmøte (M4)
Mars-mai: gjennomføre ICDP minoritet for en utvalgt gruppe som ikke går på introduksjonsprogrammet og får tilbud der (M5)
Sept-des: fortsette kartlegging av målgruppen og det oppsøkende arbeidet

2021:
Hele året: Inngå i det ordinære TIMS-teamets arbeid med fokus på målgruppen
Jan-mars: kartlegge målgruppen, oppsøkende arbeid for å danne nettverk, samt avholde informasjonsmøte (M4)
Mars-mai: gjennomføre ICDP minoritet for en utvalgt gruppe som ikke går på introduksjonsprogrammet og får tilbud der (M5)
Sept-des: fortsette kartlegging av målgruppen og det oppsøkende arbeidet

2022:
Hele året: Inngå i det ordinære TIMS-teamets arbeid med fokus på målgruppen
Jan-mars: kartlegge målgruppen, oppsøkende arbeid for å danne nettverk, samt avholde informasjonsmøte (M4)
Mars-mai: gjennomføre ICDP minoritet for en utvalgt gruppe som ikke går på introduksjonsprogrammet og får tilbud der (M5)
Sept-des: fortsette kartlegging av målgruppen og det oppsøkende arbeidet
Aug-des: Innarbeide tiltaket i budsjett 2023 (M6)

Milepæler:
M1: Ansette tiltaks-arbeider i TIMS-minoritet
M2: Utarbeide informasjonsmateriell
M3: Sertifisering av tiltaks-arbeider i ICDP-minoritet
M4: Kartlegge målgruppen og avholde informasjonsmøte
M5: Avholde kurs i ICDP-minoritet for målgruppen
M6: Innarbeide tiltaket i budsjett 2023

Beskriv hvilken metode dere vil benytte i tiltaket, og hvorfor dere benytter akkurat denne metoden

ICDP-minoritet er den valgte metoden i tiltaket. Innenfor Samhandlingsområdet oppvekst og kultur er det besluttet at ICDP skal
være vårt valg av forebyggende program for å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge i Fauske kommune. Det er
naturlig at tiltaket utvides med sertifisering og kompetanse på ICDP-minoriet.

Fauske kommune har tatt i bruk Stafettloggen fra Visma for å sikre tett involvering og oppfølging i saker der både foreldre og
kommunale tjenester samhandler. Stafettloggen vil være et naturlig verktøy i saker som inngår i dette tiltaket. 

I tillegg til ICDP benytter alle barnehager og skoler seg av grunnverdiene i COS (Circle Of Security) som standard for
voksenrollen. Over de siste 2 årene har alle ansatte i skole og barnehage fått boka Se barnet/eleven innenfra og det er brukt mye
tid på å få implementert et felles sett verdier for hvordan voksenrollen skal utøves. Formålet er blant annet å forebygge mobbing
og krenkelser, samt sette en felles standard for hvilke forventninger skole-/barnehageeier har til de ansatte.

Oppgi hvilket nivå
tiltaket skal innrettes
på

Selektivt innrettet



Søker dere om midler til nødvendig opplæring av ansatte? Ja

Oppgi antall ansatte
som skal
gjennomføre
opplæringen

1

Beskriv kort omfanget av opplæringen

Sertifisering i ICDP-minoritet
Opplæring i Visma Stafettlogg



SØKNADENS INNHOLD 2

Samarbeider dere med andre om tiltaket? Nei

Beskriv hvordan dere vil evaluere tiltaket

Styringsgruppen for samhandlingsområdet har møter ca hver 4 uke. Tiltaket vil være fast tema på møtene der
foreldrestøttekoordinator som følger opp TIMS-teamets daglige drift er fast deltager. Statusrapport med fremdriftsplan og oversikt
over milepæler vil være rapporteringsgrunnlag i møtene.

Beskriv hvordan tiltaket inngår i kommunens helhetlige tilbud til utsatte barn og familier

Fauske kommune er delt inn i 3 samhandlingsområder, hvorav Oppvekst og kultur utgjør et av områdene. Samhandlingsområdet
har en overordnet stategiplan, Samhandlingsplan, som er politisk vedtatt for perioden 2014-2019. Planen vil bli revidert i løpet av
det neste året, men vil i stor grad bygge videre på et kjerneområde som tidlig innsats.

Samhandlingsplanen sier at Fauske kommune har følgende satsingsområder:
- Tidlig innsats og tidlig intervensjon
- Folkehelse
- Foreldrestøtte
- Samhandling

Satsingsområdene gjelder for alle enhetene i oppvekstområdet og skal være gjennomgående i enhetenes virksomhetsplaner.

Videre sier planen at tidlig innsats/tidlig intervensjon, folkehelse, foreldrestøtte og samhandling er definerte prioriteringer
samhandlingsområdet skal jobbe med i perioden 2014-2019. Virksomhetsplaner for hver enkelt enhet i samhandlingsområdet skal
bygge på disse.

Tidlig innsats og tidlig intervensjon er også et ledd i folkehelsearbeidet.

I «tidlig innsats» inngår all forebyggende aktivitet som på et tidlig stadium av barnets liv stimulerer og fremmer læring, mestring og
utvikling. Gjennom tidlig innsats fra flere instanser skal kommunen sikre en god utviklingsprosess hos alle barn.

«Tidlig intervensjon» handler om å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir
redusert med begrenset innsats. I samhandlingsområdet vil det være barn som av ulike årsaker skaper grunnlag for bekymring, og
som befinner seg i risiko. Koordinert samhandling kan være avgjørende for å lykkes i målet om å oppdage og tilby hjelp så tidlig
som mulig. Kommunens TIMS-satsing skal sikre håndtering av komplekse og sammensatte saker. Mål for forebyggende tiltak er å
styrke beskyttelsesfaktorene og redusere risikofaktorene i og rundt barnet/familien. Samhandling, forebyggende tiltak og tidlig
innsats skal bidra til at beskyttelsesfaktorer stimuleres og styrkes, og at risikofaktorer reduseres.

Tiltaket vil være en videreutvikling av TIMS-teamet. TIMS legger vekt på det kontekstuelle framfor individuelle forhold når barns
vansker skal forstås og håndteres. I TIMS-møter kan man drøfte generell tematikk eller ta opp konkrete saker eller bekymringer
som gjelder enkeltbarn. Konkrete saker kan drøftes med foreldre til stede eller med foreldres samtykke. Saker drøftes imidlertid
også anonymt om personalet i en barnehage har behov for det fordi de for eksempel er usikker på om barnet utsettes for
omsorgssvikt eller erfarer vold hjemme, eller fordi problemer er avdekket og foreldre takker nei til hjelp. I forbindelse med faste
møter i barnehagene er temaer meldt til TIMS-teamet på forhånd, men saker kan også tas opp spontant på møtene. TIMS-teamet
kan også komme til skoler, barnehager eller hjem til foreldre for å observere og/eller veilede i konkrete situasjoner. De er fleksible
angående tidspunkt og kan utføre observasjoner utenom ordinær arbeidstid.

Beskriv hvordan dere vil finansiere og videreføre tiltaket etter tilskuddsperioden

Planen er at den som skal jobbe innenfor tiltaket rekrutteres internt. Hensikten er at vedkommende skal fortsette sin praksis som
medlem av TIMS med fokus på målgruppen i dette tiltaket etter finansieringsperioden. Vedkommende frikjøpes i 50% fra sin
ordinære stilling.

Foreldrestøttende tiltak og tidlig innsats er gjennomgripende i samhandlingsområdets strategiske og operative arbeid. Dette tiltaket
vil være en naturlig utvidelse av dagens TIMS-team.

Ved at Styringsgruppen for samhandlingsområdet fungerer som styringsgruppe for tiltaket vil det være en god forankring mot
videreføring av tiltaket etter tilskuddsperioden.



Utskriftsdato: 18.02.2019 15:15:47 Skjema id: 415511236

BUDSJETT

Tiltakets varighet 4

Inntekter 2019 2020 2021 2022 Total

Støtte fra Bufdir 185 000 315 000 300 000 300 000 1 100 000

Egenfinansiering 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

Andre inntekter (spesifisér) 0 0 0 0 0

Delsum 200 000 330 000 315 000 315 000 1 160 000

Utgifter 2019 2020 2021 2022 Total

Lønn og godtgjørelse 150 000 300 000 300 000 300 000 1 050 000

Andre administrasjonskostnader 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

Aktivitetskostnader 0 0 0 0 0

Innkjøp av utstyr 5 000 0 0 0 5 000

Reisekostnader 15 000 0 0 0 15 000

Husleie/strøm/renhold 0 0 0 0 0

Opplæring 15 000 15 000 0 0 30 000

Andre kostnader (spesifisér) 0 0 0 0 0

Delsum 200 000 330 000 315 000 315 000 1 160 000

Total 0 0 0 0 0

OBS! Dersom kommunen stiller økonomiske midler til disposisjon for tiltaket, f.eks. lønnsmidler eller liknende, må dere føre dette
inn som egenfinansiering.

Kommentarer til budsjettet

Kommunal egenfinansiering vil dekke administrative kostnader til tiltaket med ca 30 arbeidstimer i året (ikl. sosiale utgifter). Dette
er kostnader knyttet til å følge opp tiltaket, rapportering mv. Den administrative innsatsen vil bli ivaretatt av Enhetsleder på Barne-
og familieenheten.

VEDLEGG

Last opp eventuelle
vedlegg

2 vedlegg (NF 15 2017 Fra undring til endring.pdf, Samhandlingsplan oppvekst i Fauske
2014-2019.pdf)

BEKREFTELSE VED SIGNERING

Jeg er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av tilskudd fra staten, og har satt meg inn i
regelverket for ordningen. Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at jeg er kjent med vår plikt til å
melde fra om eventuelle endringer som kan ha betydning for vedtaket om tilskudd. Ja

KOMMENTARER

Kommentarer til søknaden

Dere kan skrive kommentarer til søknaden eller laste opp et eget følgebrev som vedlegg.

NB! Disse feltene skal fylles ut selv om innholdet er beskrevet i eventuelt vedlagt tiltaksbeskrivelse!



Deres ref: Vår ref: 134288 Arkivnr.: 2019/51432 Arkivkode: 153 Dato: 18.09.2019

Fauske kommune
Att: TOM HOLTENG

Medhold i klage - tilskudd til foreldrestøttende tiltak for
tilskuddsåret 2019

Vedtak
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til deres klage vedrørende avslag på søknad om
tilskudd til tiltaket " ", sendt inn 22. august 2019.TIMS minoritet

Vi har vurdert klagen og tar den til følge.

Søknaden om tilskudd innvilges med kr 185 000 i 2019. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak,
tildeler vi også kr 315 000 for 2020, kr 300 000 for 2021 og kr 300 000 for 2022.

Bufdir vurderer at søknaden oppfyller tildelingskriteriene for ordningen, og har derfor innvilget støtte til
TIMS minoritetsveileder og til drift av ICDP-veiledning for foreldre i kommunen.

Betingelser for å motta tilskuddet
Tilskuddet er gitt til formålet og aktiviteten som dere har beskrevet i søknaden. Vi ber dere imidlertid lese
vedtaket godt, fordi vi kan ha satt spesielle krav til gjennomføringen av tiltaket.

Tilskuddet skal dere bruke til å oppnå målet med tilskuddsordningen slik det blir beskrevet i regelverket.
Det er derfor spesielt viktig at dere setter dere inn i kriteriene for måloppnåelse i punkt 3. Regelverket for
tilskuddsordningen finner dere på www.bufdir.no/tilskudd. Midlene kan som hovedregel ikke
omdisponeres eller brukes til andre formål.

Bufdir legger til grunn at dere har akseptert bestemmelsene i regelverket og vilkårene i dette brevet når
dere har mottatt tilskuddet.

Utbetaling
Tilskudd vil normalt bli utbetalt i to omganger dersom tildelingen er på kr 350 000 eller mer. For 2019 vil
vi utbetale hele tilskuddet i én omgang.

Bufdir vil utbetale tilskuddet til deres kontonummer . Vi ber om at dere kontrollerer at45550700348
kontonummeret er riktig. Tilskuddsmottakere som får utbetalt feil tilskudd må straks ta kontakt med
Bufdir.

Rapportering
Dere skal sende inn rapport med regnskap til Bufdir for hvert tilskuddsår. Dersom dere mottar flerårig
støtte, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport underveis i tilskuddsperioden, og en mer utfyllende



1.  

2.  

sluttrapport etter siste tilskuddsår. Rapporten leveres i Bufdirs søknadsportal. Tilskuddsåret er fra 1.
januar til 31. desember, og fristen for å sende inn rapport er . Dere vil få1. mars det påfølgende året
beskjed når rapporteringsskjemaet er tilgjengelig.

Regnskapet og sluttrapporten skal vise om midlene er benyttet i tråd med søknad, regelverket for
ordningen og eventuelle merknader i dette brevet. Kommunen skal redegjøre for i hvilken utstrekning
tiltaket har bidratt til å oppfylle målet med tilskuddsordningen ved å angi antall foreldre som er nådd i
tiltaksperioden samlet sett, herunder et anslag over andel foreldre med særskilte utfordringer, samt antall
barn og unge som er indirekte nådd ved foreldrenes deltakelse i tiltaket. Det er derfor viktig at dere har et
godt system for registrering av antall deltakere i tiltaket. Kommunens erfaringer fra tiltaket må også
fremgå av rapporten.

Regnskapet skal inneholde informasjon om alle inntekter, utgifter og eventuelle overføringer av
ubenyttede midler knyttet til tiltaket. Regnskapet må vise om tiltaket har mottatt støtte fra andre statlige
tilskuddsordninger i løpet av tilskuddsåret. Regnskapsoppsettet i rapporteringsskjemaet vil følge
søknadsbudsjettet. Dersom dette ikke inneholder poster som gir et tilstrekkelig detaljert bilde av inntekter
og utgifter, må slikt regnskap lastes opp som vedlegg.

Regnskapet skal attesteres av kommunerevisjonen. Ved tilskudd gitt over flere år, er det kun nødvendig
med revisorattestert regnskap når sluttrapporten sendes inn.

Overføring av ubrukte midler
Dersom dere har fått vedtak om flerårig tilskudd trenger dere ikke å søke om overføring av ubrukte midler
fra et tilskuddsår til et annet. I stedet må dere i fremdriftsrapporten og regnskapet tydelig vise hvor mye
penger dere faktisk har brukt, og overføre de ubrukte midlene ved å inntektsføre dem i budsjettet for neste
tilskuddsår.

Dersom dere kun har fått vedtak om ettårig tilskudd, eller det gjelder siste tilskuddsår, må dere imidlertid
søke Bufdir om overføring av ubrukte midler og utvidelse av tilskuddsperioden. Også dette gjør dere i
søknadsportalen. Frist for å søke om forlengelse av tilskuddsperioden og utsatt rapporteringsfrist er 1.
desember i det siste tilskuddsåret.

Bufdir presiserer:

Som tilskuddsmottaker er kommunen forpliktet til å bidra med den egenfinansieringen som er
oppgitt i søknaden og budsjettet. Dersom Bufdir har innvilget et lavere tilskudd enn beløpet dere
søkte om, kan dere nedjustere egenfinansieringen prosentvis tilsvarende Bufdirs prosentvise
avkortning av søknadsbeløpet. Dette gjør dere i så fall i forbindelse med en eventuell balansering av
budsjettet i Bufdirs søknadsportal.
Tilskuddet fra Bufdir skal bare dekke det reelle finansieringsbehovet for å få gjennomført tiltaket.
Tilskuddsmidler som gjenstår etter at alle inntekter og utgifter er regnet med, skal tilbakebetales til
Bufdir. Bufdir vil i så fall ta kontakt om dette. Får dere tilskudd fra flere enn Bufdir til samme
tiltak, vil Bufdir kreve tilbake en prosentvis andel tilsvarende Bufdirs andel av det samlede
tilskuddet.

Opplysningsplikt
Som tilskuddsmottaker skal dere gi Bufdir alle opplysninger som har betydning for søknaden. Dette
gjelder enten tilskuddet er utbetalt eller ikke. Dersom dere ikke bruker hele eller deler av tilskuddet, eller
dersom dere ikke gjennomfører tiltaket, må dere gi beskjed til Bufdir så snart som mulig.

Dersom dere, på grunn av store forskjeller på omsøkt og innvilget beløp, ikke kan gjennomføre tiltaket
som beskrevet i søknaden uten vesentlige forandringer, ber vi om at dere kontakter Bufdir.

Tilbakebetaling av midler
Bufdir kan kreve at dere tilbakebetaler hele eller deler av tilskuddet dersom:

dere, eller noen på deres vegne, gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger til Bufdir,



dere ikke bruker midlene slik dere beskrev i søknaden og budsjettet,
dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene i tilskuddsbrevet,
dere ikke bruker hele eller deler av tilskuddet,
dere ikke gjennomfører tiltaket,
dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen,
Bufdir ikke godkjenner innsendt rapport og regnskap (dette gjelder uansett om tilskuddet er benyttet
eller ikke), eller
Bufdir utbetaler for høyt tilskudd på grunn av gale beregninger fra vår side.

Kontroll
Bufdir og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, i samsvar
med regelverket, bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

Klagemulighet
I følge forvaltningsloven (fvl) § 28 kan dere klage til Barne- og familiedepartementet (BFD) på
enkeltvedtak som er truffet av Bufdir. Dere sender klagen til Bufdir, se fvl § 32. Klagefristen er tre uker
fra dere har mottatt dette vedtaket, det vil si dagens dato, se fvl § 29 første ledd og
eForvaltningsforskriften § 11 annet ledd. Klagen sender dere inn gjennom vår søknadsportal ved å klikke
på søknaden under "Mine søknader". Knappen for klageskjema vil da bli tilgjengelig øverst i vinduet.
Dere finner flere opplysninger om muligheten for å klage .her

Vennligst skriv vårt saksnummer  i all korrespondanse om denne saken.134288

 

Med hilsen

 

Terje B. Grytten  
avdelingsdirektør Ellen Gjeruldsen
  rådgiver

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

http://www.bufdir.no/globalassets/Global/tilskudd-BRUK-DENNE/Orientering-om-klageadgang.pdf


SAMARBEIDSAVTALE MELLOM

FAUSKE KOMMUNE FLYKTNINGTJENESTEN,

VOKSENOPPLAERINGEN (VPS) l FAUSKE KOMMUNE

OG

NAV- FAUSKE.

Forutsetninger/Bakgrunn

Avtalen er basert på rundskriv Q—27/2015 fra Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet av

4.5.2015. Avtalen er en fornyelse av tidligere samarbeidsavtale mellom  nevnte  instanser  i  Fauske

kommune. (datert 20.1.2010 og rutinebeskrivelse mellom integeringsenheten og NAV—Fauske datert

10.10.2013)

Grunnlaget for avtalen er Rundskriv Q—27/2015 fra Arbeids— og sosialdepartementet og Barne-,

likestillings— og inkluderingsdepartementet som beskriver ansvar og forpliktelser etter lov.  4  juli 2003

nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Avtalen skal sikre ansvarsfordelin informas'onsfl t o samarbeidsrutiner.
Avtalen kan enten  være  en særskilt avtale eller kan  inngå  som en del av samarbeidsavtalen mellom kommunen og Arbeids- og

velferdsetaten.

Målgrugge

Rett og plikt til deltakelse  i  introduksjonsprogrammet gjelder for nyankommet flyktninger mellom 18

og 55 år, som har behov for grunnleggende kvalifisering og oppfyller vilkårene for opphold og

bosetting iht. Introduksjonsloven § 2. Samarbeidsavtalen gjelder personer som innvilges vedtak om

introduksjonsprogram.

ltillegg skal kommunen vurdere  å  tilby program til personer over 55 år og familiegjenforente til

målgruppen.

1. Mål og rapportering

Hovedmålet med introduksjonsordningen er å legge til rette for at deltagerne kommer seg raskt i

arbeid og/eller utdanning. Deltakerne skal også delta aktivt  i  samfunnslivet.

Det er et nasjonalt måltall på at 70  %  av deltagerne skal  være i  arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet

introduksjons—program. Dette er måltall som hentes ut fra SSB sin database.

Måltallet for Fauske kommune er at 55% av deltakerne skal over i utdanning ellerjobb rett etter avsluttet

introduksjonsprogram.

Dette måles av Flyktningkontoret ved årsavslutning ved rapportering til SSB. Fra Januar 2018

hentes/rapporteres datagrunnlaget direkte til/ fra NlR.

Resultatmål på antall yrkesaktive etter avsluttet program måles av NAV kontoret ved årsslutt hvert

år.

Resultatmål på beståtte prøver  i  norsk, samfunnsfag og statsborgerskap måles av voksenopplæringen

i  Fauske. Statistikk for de ulike prøvekategoriene finnes hos Kompetanse Norge.



2.  Oppgaver  og ansvarsfordeling

Hovedlinjene for ansvarfordeling er:

Flyktningtjenesten

Deltakere i introduksjonsprogrammet har en programrådgiver. Programrådgiveren er
ansatt i flyktningtj enesten.

Programrådgiveren har ansvar for å:

-  Veilede:

O

O

O

O

kartlegge deltakeren

lage individuell plan(lP) sammen med deltakeren, og kontaktlærer, samt
følge opp deltakeren og revidere den individuelle planen gjnnom hele
programperioden

følge opp deltakeren i overgangen til ordinær utdanning eller arbeid
informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av utdanning
og realkompetansevurdering
sikre at deltakeren skaffer til veie relevante dokumenter og bistå
deltakeren i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og lignende

gi deltakeren informasj on om hvordan finansiere Videre Skolegang og
studier

. Koordinere:

O

O

O

O

samordne tiltak og kontakt mellom andre kommunale aktører og
arbeidsgivere.

Skolegang og yrkesutprøving(arbeidspraksis) og søknader til Videre jobb
eller skole.

avklare oppgave- og ansvarsfordeling
danne tverrfaglige team og møteplasser ved behov
initiere og delta i møter om enkeltbrukere.O

. Saksbehandle:

O

O

gi informasjon til deltakeren om ordningen, rettigheter og plikter
fatte vedtak 0g håndtere klager og sikre at forvaltingslovens krav om
enkeltvedtak overholdes.
registrere opplyninger om deltakelse i Nasj onalt introduksj onsregister

aj ourholde det lokale arbeidsverktøyet Visma flyktning
Sikre deltakers økonomi frem til oppstart i program.



Voksenopplæringen

Voksenopplæringen har ansvar for:

å tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og
informere de som har rett og plikt til opplæring om tilbudet
at timer og fravær blir registrert i Nasjonalt introduksjonsregister
ajourholde det lokale arbeidsverkwyet Visma flyktning skole
å gi informasj on om rettigheter til grunnskoleopplæring for voksne
Etablere avtaler med arbeidsgivere om språkpraksis og følge opp deltakere ute på

arbeidsplassen.

Realkompetansevurdering

Har  ansvar  for  bidra  til  å  ferdigstille IP, gjennom lærers og elev sin IOP(individuelle
opplæringsplan).

Det lokale NAV-kontor

NAV lokalt er en viktig samarbeidspartner for programrådgiver og voksenopplæringen
og er forpliktet til å samarbeide med overnevnte instanser om introduksjonsprogram.
NAV skal tilby arbeidsmarkedstiltak og har god oversikt over mulige praksisplasser og
behov for arbeidskraft.

Gi generell informasjon om arbeidsmarkedet og NAVs virkemidler, herunder
arbeidsmarkedstiltak til lærere, kontaktpersoner etc. i samarbeidsmøter 0.1.

Gi informasjon og veiledning til den enkelte deltaker om NAVs
virkemidler, herunder arbeidsmarkedstiltak og arbeids-, yrkes
og utdanningsmuligheter.
Gi kurs og veiledning for større grupper deltakere etter nærmere avtale.
Delta i et samarbeid om den enkelte deltaker på et tidlig stadium av
programmet og ved behov bistå kommunen  i  kartlegging av den enkelte

deltaker.

Delta i faste møter på systemnivå og ledernettverk.
Følge opp deltakere som deltar på arbeidsrettede tiltak i regi av NAV
Sikre en smidig overgang til arbeidsrettet aktivitet i løpet av

introduksjonsprogrammet eller ved programmets slutt.



3. Samarbeidsorgan og rutiner

Trekantsamtaler

Ved behov gjennomføres trekantsamtaler med deltager, programrådgiver og kontaktlærer.

Når deltaker har behov(gjelder ali med arbeidsrettet løp i introduksjonsprogrammet) for veiledning  i

forhold til arbeid og aktivitet, inkludet kartlegging og utarbeidelse av individuell plan, deltar også

kontaktpersonen  i  NAV. Som minimum skal det være en(1) samtale  i  starten av programtiden for

hver enkelt deltaker der også NAV deltar.(lnnen  3  måneder etter bosetting) Helst også en samtale

innen 6 måneder etter programstart.  I  tillegg bør det være en samtale mot slutten av programtiden.

(Senest  3  mnd. før programslutt.) Tema for trekantsamtaler med NAV er beskrevet  i

rutinebeskrivelsen av 10.10.13.

Samarbeidsmøter

Kontaktpersonene  i  flyktningtjenesten, voksenopplæringen møtes/oppdateres ukentiig for gjensidig

informasjonsutveksling, planlegging av  tiltak  og oppfølging av brukeren/eleven.

ltillegg skal kontaktpersonen  i  flyktningtjenesten og kontaktpersonen  i  NAV Fauske

møtes/oppdateres månediig gjennom gjensidig informasjonsutveksling, planlegging av tiltak og

oppfølging av brukere.

Aktuelle tema:

. løpende oppdatering om målgruppa, antall deltagere  i  utdanningsrettet løp og  i  arbeidsrettet

løp

. oversikt over hvor deltagerne står  i  forhold til å komme ijobb

'  hvilke deltagere som har behov for  tiltak

' hvilke deltagere som har behov for trekantsamtaler

Kontaktpersonene  i  flyktningtjenesten innkaller til samarbeidsmøter ved behov. Det gjelder både

mot voksenopplæringen og NAV.

Ledernettverk

Leder for flyktningtjenesten, rektor ved voksenopplæring og leder ved NAV—kontoret inngår

samarbeidsavtalen.

Ledernettverket møtes minimum  fl  ganger pr. år.

Leder for flyktningtjenesten har ansvar for å kalle inn til møtet.

Aktuelle tema er informasjonsutveksling, evaluering av avtalen, rapporteringsrutiner og felles mål og

resultatkrav.

Flyktningtjenesten ved avdelingsleder har månedlige møter med rektor ved voksenpedagogisk på

avdelingsnivå.

Andre møtefora

Flyktningtjenesten ved avdelingsleder innkaller til møter  i  «samarbeidsgruppa rask kvalifisering»

kvartalsvis hvor instanser fra skole, kommuneadministrasjon, fylkeskommune og NAV deltar. Andre

instanser kan bli innkalt ved behov. Møtet er på systemnivå.



Rutiner

FRA FLYKTNINGTJENESTEN: Brukere får  innkalling av programrådgivere innen en måned etter

bosetting og får informasjon om rettigheter og plikter  i  introduksjonsprogrammet, samt at

kartleggingen av brukeren startes. Programsamtalen inneholder også karriereveiledning.

Flyktningtjenesten(avd. leder)varsler VPS v. rektor om nye bosettinger  i  god tid før kartlegging på

skole slik at voksenpedagogisk kan registrere nye elever med DUF-NR i sine rutiner. Leder på NAV

varsles også om nye bosettinger  i  god tid før bosetting.

FRA VOKSENPEDAGOGISK: Skolen kartlegger samme bruker  i  sin individuelle opplæringsplan (IOP)

innen 2 måneder og informerer om tidspunkt for skolestart samt spor og nivå(gruppe/klasse)

FELLES: Dette samkjøres  i  en programsamtale mellom skole, programrådgiver  og bruker innen  g

måneders fristen  hvor  den ferdige individuelle planen  (IP) signeres av partene.(bruker, skole og

flyktningetjeneste)

FRA NAV: NAV skal så snart det er hensiktsmessig vurdere bruk av arbeidsrettede tiltak. Dette

innbefatter også vurdering av tiltak når deltaker er  i  Introduksjonsprogrammet for å få brukere over  i
kvalifisering, jobb, veiledning m.m.  (jamfør  rutinebeskrivelsen.)

Andre:

Barn av flyktninger, enslige mindreårige, uføre, gravide og eldre(over 55) ...... m.m. skal veiledes til

rettigheter og plikter etter NAV sitt regelverk etter lov om sosiale tjenester i arbeids og
velferdsetaten.

Kontaktpersoner'i kommunen og i  NAV—kontoret

Kontaktperson fra flyktningtjenesten er Programrådgiver for den enkelte brukeren.

Kontaktperson fra voksenopplæringen er Kontaktlæreren for den enkelte brukeren/eleven

Kontaktperson fra NAV-kontoret er Saksbehandleren for den enkelte brukeren/ eleven/ klienten.

Kontaktpersonene skal samarbeide om

'  samarbeidsmøter

.  informasjonsmøter

.  planlegging og gjennomføring av trekantsamtaler mellom deltager,lærer, programrådgiver  og

veileder  i  NAV



(

4. lverksettelse, evaluering og revidering og terminering

Samarbeidsavtalen iverksettes fra 01.04.2019

Partene har selvstendig ansvar for å komme med konkrete forbedringsforslag til avtalen  i

forkant og underveis i avtaleperioden

Første evaluering settes til Januar 2020  i  ledernettverket.

Avtaleperioden settes til  3  år gjeldende fra 01.04.2019 eller det  tidspunkt  avtalen signeres

Hver enkelt enhet plikter å informere sin kommunalsjef/enhetsleder om avtalen for å sikre

støtte fra ledelsen  i  Fauske kommune.

Revisjon av avtalen gjøres i ledernettverket og implementeres ved oppstart av neste

avtaleperiode.

Gir departementet eller kommunestyret vedtak om endringer på systemnivå eller

lovgrunnlag gir det grunnlag for terminering av avtalen. Likeledes ved nye rundskriv som gir

nye retningslinjer for samarbeid.

Ledernettverket kan også terminere avtalen som følge av endrede forutsetninger, eller andre

forhold som klart gjør avtalegrunnlaget dårlig.

5. Signaturer

For flyktningtjenesten  i Fauske kommune

"Cu, )
Hal ard  Opli

For Voksenopplæringen  i  Fauske kommune

\

Rita  Hagerup (

For NAV Fauske ommune

  W—

Morten  Pedersen
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Veronika; post@la3aea; tor-hakon@sbnett.no

Emne: Diverse administrativ informasjon
Vedlegg: Protokoll styremøte 6.6.2019.doc; Møteplan.doc; Adresse- og tlf. liste.doc

Eiere
Styret for Fauske Frivilligsentral
Enhet kultur

1. PROTOKOLL FRA 6.6.2019
2. MØTEPLAN HØSTEN 2019
3. NY DAGLIG LEDER I FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL
4. STYRETS SAMMENSETNING ETTER 1. JULI 2019

1. Protokollen fra 6. juni har vært ute til «høring» de vedtatte 14. dagene og er således
godkjent. Den vedlegges.

2. Vedlegger møteplanen for høsten 2019
3. Før ferien ble Gro-Anita Olsen ansatt som daglig leder for Fauske Frivilligsentral.

Vi gratulerer Gro-Anita med jobben. Hun tiltrer 15. oktober.
Arnstein pensjoneres fra 1.11.2019 og siste arbeidsdag blir torsdag 31. oktober
Arnsteins siste ferieuker og avspaseringer avtales med styreleder og kultursjef.

4. Da Gro-Anita Olsen er ansatt som ny daglig leder ønsker hun å fratre som styremedlem og
AU medlem i FFVS.

John-Harald Løkås overtar Gro-Anitas styreverv og AU verv frem til nytt
kommunestyre med representanter til ulike komiteer er konstituert i begynnelsen av
oktober.
Etter kommunevalget i september skal det velges to representanter med personlige
varamedlemmer til styret for FFVS.
Undertegnede foreslår derfor at FFVS ikke ber om at det velges nytt varamedlem for
John-Harald Løkås siden kommunestyret ikke har planlagte møter før 3. oktober
Jeg sender kopi av papirene til Gro-Anita (som ny daglig leder) slik at hun kan holde
seg orientert

Med vennlig hilsen

Arnstein Brochs
Daglig leder
Telefon: 75 64 50 08
Mobiltelefon: 48 12 54 49
Postadrese: Postboks 188. 8201 Fauske
Elektronisk post: ffvs@online.no
Hjemmeside: https:// fauske.frivilligsentral.no

https://webmail.fauske.kommune.no/OWA/UrlBlockedError.aspx
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1hqaMe-0002Mr-5O&i=57e1b682&c=j39jzkoFI8pExWd_1ao0sUhwkCSCU1nGHuB6YbEHfavFE0KwKR1uGLCiyG4uW7NqyYeU1rO6JybA4vj7spZBKFJMR1I7HkRnZxyY85k8-XuihRK7cBmXwiHutEsKyusNH1CiqHqnaAp7euqPD7br7RjDPN-aVEQQYZKgNRrc8DlPDVfWhmSBPqf_QApJtSrDsULXyxujppsjVY04EQBWmdU_PTvIWeXwdPpe5Gqm9WIzVdQSyEgwOZ8JxyDu13VI


Org.nr.:             980 558 959 
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  Ressurs- og aktivitetssenter 
 
 

PROTOKOLL 
Styremøte 

 
 
Sted: Fauske Frivilligsentral   Tid: 6. juni 2019 
Møteleder: Georg de Besche dy  Sekretær: Arnstein Brochs 

 
 
Deltakere: Georg de Besche dy 

John-Harald Løkås 
Tor Håkon Bjørnli 
Frank Johansen 
 

Gro – Anita Olsen 
 

Forfall: Gunvald Pedersen 
Daniel Andre Engan 

Veronika I. Ormåsen Jahn-Otto Fiskvik 

  

 
 

Saksliste: 0 
00 
000 
0000 
00000 
 
Sak   7 / 2019 

 
Sak  8 / 2019 

Sak  9 / 2019 

Sak 10 / 2019 

Saksoppfølging 
Referater 
Orientering om aktiviteter 
Rapporter 
Økonomisaker 
 
Fremtidig organisering av Fauske Frivilligsentral 
- og ansettelse av ny daglig leder 

Møteplan høsten 2019 

Forberedelser til budsjettarbeidet 2020 

Ungdomstiltak sommeren 2019 

 
 
Sak 7 / 2019 Gro-Anita Olsen ble erklært inhabil i saken om organisering av Fauske Frivilligsentral –  
  ansettelse av ny daglig leder da hun er søker til stillingen. Saken ble foreslått tatt opp som 
  siste sak slik at Gro-Anita Olsen kunne delta i de andre sakene og permitteres når sak          
  7 / 2019 skulle  behandles. 
 
 

 
INNKALLING  OG  SAKSLISTE  GODKJENT 

 

 
 
 

mailto:ffvs@online.no
http://www.fauske.frivilligsentral.no/
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SAK   0: 
 
 
 
 
SAK   00: 
 
 
 
 
 
 
 
SAK   000: 

SAKSOPPFØLGING: 
Saksoppfølging fra tidligere styremøter er gjennomført. 
Protokoll fra styremøte 14.2.2019 var godkjent 7.3.3019 
Protokoll fra styremøte 23.5.2019 godkjent 
 
REFERATER: 
Daglig leder refererte fra: 
Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden 14.2.2019 - 6.6.2019 
 
Ferie: Daglig leders ferie i sommer er fra 24. juni til 19. juli.  
          De fire første dagene er restferie fra 2018 
 
 
ORIENTERING  OM  AKTIVITETENE: 
Daglig leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende 
aktiviteter og prosjekter. 

  
SAK   0000: RAPPORTER: 

Ingen rapporter til behandling 
 

SAK   00000: ØKONOMISAKER: 
Økonomisk oversikt fra 24. mai 2019 tatt til etterretning. 

  
  

 
 
SAK  8 / 2019: MØTEPLAN  HØSTEN  2019 

Følgende møteplan ble foreslått av daglig leder: 

 Styremøter (torsdager) 
   5. september 
 21. november 
   5. desember   (Årsavslutning med julemiddag) 

 AU møter 
 22. august (torsdag) 
 10. oktober (torsdag) (ved behov) 
   7. november (torsdag) 
   5. desember (torsdag) (ved behov / i forkant av årsavslutning) 

 Frivillighetsprisen 
 9. desember (mandag) under førjulskonsert i Fauske Kino 

 
Følgende endring ble gjort i møtet: AU møtet 22. august ble endre til mandag 19. august 
 
VEDTAK: 
Møteplan for høsten 2019 vedtatt med endring gjort i møtet. 

  
  
  
  

 
SAK  9 / 2019: FORBEREDELSER TIL BUDSJETTARBEIDET 2020 
 For å være i forkant av kommunens budsjettarbeid har daglig leder bedt styret om fullmakt 

sammen med AU til å fremme forslag til budsjett for 2020 før sommeren 2019 
 
VEDTAK: 
Styret gir AU sammen med daglig leder fullmakt til å fremme budsjettforslag 2020 for Fauske 
Frivilligsentral innen sommeren 2019. Styret orienteres på styremøte 5. september om 
budsjettforslaget som er sendt Fauske kommune. 

  
  
  

mailto:ffvs@online.no
http://www.fauske.frivilligsentral.no/
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SAK  10 / 2019: UNGDOMSTILTAK  SOMMEREN  2019 

Styret fikk en orientering om Aktiv Sommer 2019 for barn og unge i alderen 10-18 år. Tiltakene 
er fullfinansiert med tilskudd ra Fauske kommune med kr. 150.000,-  Aktivitetene gjennomføres i 
ukene 26 og 33. Påmeldingene til aktivitetene er i full gang. Frivilligsentralen og Ungdommens 
Hus har gjennom mange år arrangert Aktiv Sommer sammen og har et godt samarbeid, samt 
god fordeling av oppgavene. Det er ønskelig å se på aktivitetene i kommende år, både med 
hensyn til finansiering og i forhold til rekruttering av ansatte og frivillige. 
 
VEDTAK: 
Styret er fornøyd med arbeidet som gjøres i forhold til barn og unge gjennom tiltaket Aktiv 
Sommer og tar orienteringen til etterretning. 
 
Styret ønsker også, hvis en videreføring av tiltaket i 2020 blir aktuelt, at den økonomiske 
plattformen for gjennomføringen blir godkjent politisk og / eller administrativt før planarbeidet 
starter. 

  
  
  
  
  
SAK  7 / 2019: FREMTIDIG  ORGANISERING  AV  FAUSKE  FRIVILLIGSENTRAL 

- ANSETTELSE  AV  NY  DAGLIG  LEDER 
 Gro-Anita Olsen fratrådte møtet. Hun er søker til den ledige stillingen som daglig leder i FFVS. 

 
Styret diskuterte møtet 23. mai mellom styret, kommunalsjef oppvekst og kultur og enhetsleder 
kultur. Som nevnt i møtet med disse hadde styret ikke vurdert å endre styrings- og beslutnings-
strukturen i FFVS. Med bakgrunn i dette møtet og tidligere ønske fra kultursjefen om å vurdere 
sentralens organisering dannet dette grunnlaget for diskusjonen i styret. Det er sendt en e-post til 
kommunalsjef, enhetsleder kultur og styret etter styremøtet 6. juni om konklusjonen fra             
sak 7 / 2019. 
 
Styret kom etter en diskusjon frem til samme konklusjon som styreleder ga til kjenne i møtet 23. 
mai. Det er ikke ønske fra FFVS og endre styrings- og beslutningsstrukturen. Styret poengterer 
at de følger de vedtatte retningslinjene som Kulturdepartementet og Norges Frivilligsentraler har 
trukket opp. Likeså er vedtektene til sentralen basert på kommunestyrets vedtak om 
organiseringen av FFVS fra 2006 
 
Vedrørende ansettelse av ny daglig leder er styret fornøyd med at styreleder skal delta i  
 prosessen rundt intervju av aktuelle søkere og deltakelse i utvelgelsen av dagens leders 
etterfølger. Søkerlisten ble gjennomgått. Styreleder møter kultursjef og andre i prosessen uten 
bundet mandat fra styret i FFVS. 
 
VEDTAK: 
1. Styret i FFVS ønsker ingen endringer i styrings- og beslutningsstrukturen for sentralen. 
2. Styreleder Georg de Besche dy møter for FFVS i prosessen rundt ny daglig leder. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ffvs@online.no
http://www.fauske.frivilligsentral.no/
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KOMMENDE  MØTER  
 

AU-møter:   - juni 2019 ang. budsjettet 2020 - nærmere avtale gjøres med AU 
   -  mandag  19.8.2019   (16:00 – 17:00)       

Styremøter:    -  torsdag    5.9.2019   (18:00 – 20:00) 

     

Har du saker til styremøte   -  Gi melding om dette til kontoret. 

Frister for innmelding av saker er: 

  14 dager før styremøte 

 

E – POST ADRESSER: 
 Frivillighetssentralen  ffvs@online.no       

  Georg de Besche dy:  georg.de.besche@sbnett.no  

  Tor Håkon Bjørnli:   tor-hakon@sbnett.no     

  Gro - Anita Olsen:   gro.anita.olsen@fauske.kommune.no    

  Gunvald Pedersen:   post@la3aea.net   

  Veronika Ormåsen:   vero@ormaasen.com   

  Jahn-Otto Fiskvik:   jahn-otto.fiskvik@online.no  

 Frank Johansen:   frank@sbnett.no   

  Daniel Andre Engan:  daniel.engan@hotmail.com   

 John – Harald Løkås  johnlokas@me.com  

 Fauske kommune (eierne): berit.johnsen@fauske.kommune.no  

 Fauske kommune (kultur): ketil.hugaas@fauske.kommune.no  

 Arnstein Brochs:  (Privat) arnstein.brochs@sbnett.no 
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MØTEPLAN  FOR 
HØST  2019 

 

 
 
 
 
 
 

STYREMØTER: DAG DATO TID HVOR 
 Torsdag 5. september 18:00 - 20:00 Frivilligsentralen  
 Torsdag 21. november 18:00 – 19:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag       5. desember 18:00 – 20:00 Frivilligsentralen 

 ( Det kan bli endringer i dagene for styremøtene ) 
 
         
 
 
AU – MØTER: DAG DATO TID HVOR 
 Mandag 19. august 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag 10. oktober 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen (Ved behov) 
 Torsdag   7. november 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag   5. desember 17:00 - 18:00 Frivilligsentralen (Ved behov) 

 ( Endringer i møteplan for AU møter kan skje ) 
 

 
 
 
ANDRE  MØTER: DAG DATO TID HVOR 
Frivillighetsprisen: Mandag 9. desember ? Fauske Kino (Førjulskonsert) 
 
 
  
 
 
 

NB !     Andre  møter  avtales  ved  behov. 
 
 
 
 

Ressurs- og aktivitetssenter 



   

 

 

 

 

Ressurs- og aktivitetssenter 

 

 
 

 

Postadresse:  Postboks 188, 8201 Fauske 

Besøksadr.:    Sjøgata 71-73,  Fauske 

 

 

Daglig leder:   Arnstein Brochs 

                         Blålyngveien 19 

                         8209 Fauske 

Telefon 

Mobiltelefon: 

E-post: 

Hjemmeside: 

Mobiltelefon: 

E-post privat: 

75 64 50 08 

481  25  449 
ffvs@online.no 
www.fauske.frivilligsentral.no 

481  25  449 

arnstein.brochs@sbnett.no  

 

 

 

FRIVILLIGSENTRALENS  STYRE 
VERV NAVN ADRESSE TELEFONER 

Leder 
( AU ) 

Georg de Besche dy 
( Sulitjelma og Omegn Turistforening - SOT ) 

Vikaveien 27, 8200 Fauske 
georg.de.besche@sbnett.no   
 

 
992 76 468 

Nestleder 
( AU ) 

Tor Håkon Bjørnli 
( Fauskegruppen av NRRL ) 

Vikaveien 11B, 8200 Fauske 
tor-hakon@sbnett.no  

 
917 63 033 

Medlem 
( AU ) 

John-Harald Løkås 
( Fauske kommune – Oppvekst / kultur utv.) 

Løkås 5, 8215 Valnesfjord 
johnlokas@me.com   
 

 
909 46 083 

Medlem Gunvald Pedersen 
( Fauskegruppen av NRRL ) 

Bjørnmoveien 7, 8207 Fauske 
post@la3aea.net    

 
905 41 770 

Medlem Veronika Israelsen Ormåsen 
( Fauske kommunale råd for likestilling av 

funksjonshemmede ) 

Kjerrveien 6,  8200 Fauske 
vero@ormaasen.com   
 

 
952 90 399 

    
 
 

Varamedlem Jahn-Otto Fiskvik 
( Fauske IL, alpint og snowboard ) 

Moveien 4, 8200 Fauske 
 jahn-otto.fiskvik@online.no   
 

 
416 83 742 

Varamedlem Frank Johansen 
( Fauske LHL ) 

Krokveien 2, 8226 Straumen 
frank@sbnett.no  
 

 
912 43 705 

Varamedlem Daniel Andre Engan 
( Fauske Røde Kors ) 

Marmorveien 10, 8208 Fauske 
daniel.engan@hotmail.com  
 

 
959 42 900 

Varamedlem  
 

 

Varamedlem  
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Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 

Saksbehandler e-post:  tm@hmts.no 

  

 
 

 
Finneid skole 
Tinkelheia 3 
 
8201  FAUSKE 
 
 
 

Finneid skole - lukking av avvik - vedtak om driftsgodkjenning 

Den 14.07.2017 behandlet Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) søknad om driftsgodkjenning fra 
Finneid skole, i hht. bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, etter 
ombygging og utvidelse. I forbindelse med godkjenningsbefaringen ble det registrert avvik fra 
enkelte av forskriftens bestemmelser, og det ble fattet vedtak om at virksomheten måtte:  
 

1. etablere bedre systematikk i internkontrollarbeidet (§4) – herunder:  

• etablere rutiner for jevnlig oppdatering av førstehjelpskunnskapen til de ansatte (§15)  

• få på plass rutiner for oppdatering av førstehjelpsskrin(-ene) (§15)  
2. framlegge dokumentasjon for radonkonsentrasjonen som er i samsvar med "Måleprosedyre for 

radon i skoler og barnehager" fra Statens strålevern (§19)  
3. få utbedret lydforholdene og deretter få dokumentert at lydforholdene tilfredsstiller klasse C i 

NS8175. Støykartleggingen etter utbedring av lydforholdene må skje i henhold til 
NS3382/NS16032 (§21)  

 
Kravet om å rette disse forholdene var hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler, og folkehelseloven § 14.  
 
Vi har mottatt skriftlig dokumentasjon fra skolen og kommunen i flere omganger, vedrørende de 
utbedringer og undersøkelser som er gjort for å etterkomme vedtaket – sist nå den 19.09.2019 
mottok vi oppdatert radondokumentasjon for skolen.  
 
Basert på de skriftlige tilbakemeldinger vi har mottatt, er vår vurdering:  
Avvik nr. 1 vedrørende internkontroll er utbedret. Avviket lukkes. 
Avvik nr. 2 vedrørende radondokumentasjon – Finneid skole har hatt noen utfordringer med for 
høy radonkonsentrasjon – det er etablert radonbrønn i bygget som radonreduserende tiltak. De siste 
måleresultatene viser at av 10 målepunkter, så var det ett der måleverdien gikk over tiltaksnivået på 
100 Bq/m3, ingen målepunkter viste verdier over grenseverdien på 200 Bq/m3. Tatt i betraktning 
historikken ved Finneid skole, forventer vi at det etableres rutiner for regelmessig kontroll av 
radonkonsentrasjon minimum hvert 5.år i tråd med måleprosedyren for radon i skoler og 
barnehager. Utover det anser vi den framlagte dokumentasjonen som tilfredsstillende – avviket 
lukkes. 
Avvik nr. 3 vedrørende lydforhold – Det er gjennomført utbedringstiltak for å redusere 
ventilasjonsstøy og etterklangstid i de klasserommene der vi dokumenterte støyproblemer. 
Målingene som er utført etter at utbedringstiltakene ble gjennomført, viser at det fortsatt er 
begrensede overskridelser av normverdiene i NS8175, men disse er så begrensede at vi ikke ser dem 
som et avvik. Avviket lukkes. 
 

Dato:   ........................................................ 03.10.2019 

Saksbehandler:   .............................. Trond Mathiassen 

Telefon direkte:   ........................................ 98 22 39 31 

Deres ref:   ..................................................................  

Løpenr.:   ....................................................... 664/2019 

Saksnr/vår ref:   ............................................. 2015/122 

Arkivkode:   ........................................................... A20 
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Oppsummert
Avvikene vi registrerte i vårt vedtak lukkes. Den omsøkte driftsgodkjenningen for ombygging og
utvidelse av Finneid skole kan derfor innvilges.

Orientering til barnas foresatte
Vi gjør oppmerksom på at Finneid skole i hht. §5 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager
og skoler plikter å informere foresatte om de vedtak vi som tilsynsmyndighet fatter vedrørende
barnehagen.

Vedtak
Med hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §6, driftsgodkjennes
Finneid skole.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til lov av 24.06.2011 nr.29 om folkehelsearbeid
§ 19, og lov av 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28. En
eventuell klage bes sendt Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Stormyrveien 25, 8008 Bodø, eller pr. e-
post til: post@hmts.no. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt.

Med vennlig hilsen

Katalin Nagy
daglig leder

Trond Mathiassen
Overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Kopi: Fauske kommune - Rådmannen, kommuneoverlegen,kommunalsjef oppvekst og kultur,
enhetsleder skole og kommunalsjef eiendom, planog
samfunnsutvikling



Fra: Trond Mathiassen <tm@hmts.no> 
Sendt: fredag 4. oktober 2019 10:04 
Til: finneid.skole; Postmottak 
Kopi: Geir Mikkelsen; Kommuneoverlege; Terje Valla; Inger-Lise Busch Hansen; 

Trond Heimtun 
Emne: Finneid skole - ombygging/utvidelse - lukking av avvik - vedtak om 

driftsgodkjenning 
Vedlegg: Finneid skole - lukking av avvik - vedtak om driftsgodkjenning.pdf 
 
Hei!  
 
Vedlagt finnes vedtak om driftsgodkjenning for Finneid skole etter ombygging/utvidelse, i hht. 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Dokumentet sendes kun i digital form. 
Vedtaket sendes også postmottak med tanke på journalføring. 
 
Kopi av vedtaket sendes til rådmannen, kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst og kultur, 
enhetsleder skole og kommunalsjef eiendom, plan og samfunnsutvikling .  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Trond Mathiassen 
Overing. 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Mob. 40 00 77 77/98 22 39 31 
E-post: tm@hmts.no 
Web: www.hmts.no 
Facebook: www.facebook.com/hmtsiks  
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Fauske den 30.06.19 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
JUNI 2019 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 
 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

12 16 Hittil i år: 75 72 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye undersøkelser 

 

2 
 

9 

1 
 
 
3 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

29 
 

36 

8 
 
 
34 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

13 9 Hittil i år: 55 55 

Undersøkelser sluttført: 
 

13 18 Hittil i år: 56 67 

Av disse - sluttført innen frist: 
 
 

13 13 Hittil i år: 56 53 

Status pr 30.06.      

Venter på undersøkelse: 
 

2 6   

Under undersøkelse: 
 

21 26   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt 

 

 
6 

 
 
0 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem: 24            23 
Barn plassert i institusjon:   2              1 

Barn med hjelpetiltak 0 – 18 år: 48             64 

Tiltak ettervern etter 18 år: 
                                   

10                                  

              8  

http://riskmanager/


 
 

 

 
 
Fauske den 31.07.19 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 
 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
JULI 2019 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 
 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

6 12 Hittil i år: 81 94 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

4 
 
2 

1 
 
 
3 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

33 
 

38 

10 
 
 
41 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

5 14 Hittil i år: 60 79 

Undersøkelser sluttført: 
 

12 9 Hittil i år: 68 100 

Av disse - sluttført innen frist: 
 
 

12 8 Hittil i år: 68 83 

Status pr 31.07.      

Venter på undersøkelse: 
 

0 3   

Under undersøkelse: 
 

13 21   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 

 

 
1 

 
 
0 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem: 24       25      
Barn plassert i institusjon: 1          - 

Barn med tiltak 0 – 18 år:                 52         61     
Tiltak ettervern etter 18 år:                  9                                                  9    

http://riskmanager/


 
 

 

 
Færre meldinger så langt ift. i fjor på samme tid. Barn plassert i fosterhjem og 
institusjon er ganske stabilt, mens antall barn med hjelpetiltak har gått noe 
ned. 
 
Fauske den 31.08.19 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
AUGUST 2019 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 
 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

7 5 Hittil i år: 88 99 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

1 
 
3 

1 
 
 
1 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

34 
 

41 

11 
 
 
42 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

6 7 Hittil i år: 66 86 

Undersøkelser sluttført: 
 

4 10 Hittil i år: 70 110 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

4 7 Hittil i år: 70 90 

Status pr 31.08.      

Venter på undersøkelse: 
 

0 1   

Under undersøkelse: 15 17   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 

 
1 

 
 
1 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem: 24            25 
Barn plassert i institusjon:  1               2 
Barn hjelpetiltak 0 - 18 år : 46            56 
Tiltak ettervern over 18 år:                  8                                                              9  

http://riskmanager/


 
 

 

 
Tall for fjoråret er mangelfullt da det ikke foreligger månedsrapport for september 2018.  
 
Fauske den 01.10.19 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder 

 

 

FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
SEPTEMBER 2019 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 
 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

13 18 Hittil i år: 101 - 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

1 
 
4 

 
3 
 
- 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

35 
 

45 

- 
 
 
- 
 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

12 11 Hittil i år: 78 - 

Undersøkelser sluttført: 
 

8 11 Hittil i år: 78 - 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

8 7 Hittil i år: 78 - 

Status pr 31.08.      

Venter på undersøkelse: 
 

1 -   

Under undersøkelse: 19 -   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 

 
0 

 
 
- 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem:          22            - 
Barn plassert i institusjon:            1                       -  
Barn hjelpetiltak 0 - 18 år :          46            - 
Tiltak ettervern over 18 år:            8                                                                             -  

http://riskmanager/
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Sak nr.   Dato 
018/19 Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Ungdata 2019 
Trendrapport 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
09.10.2019 Ungdata avtale Fauske kommune 1423050 

09.10.2019 Fauske 2019 - Trend (US + VGS) 1423051 

09.10.2019 Nøkkeltallsrapport 1423058 
 
Sammendrag: 
 
Ungdata er en spørreundesøkelse for elever på 8. – 10. trinn (samt videregående skole) som 
gjennomføres i samarbeid med Oslo Met (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus), NOVA (Norsk institutt for 
forskning om oppvekst, velferd og aldring) og KoRus (kompetansesenter rus, Nord Norge). 
Undersøkelsen ble første gang tilbudt ut til kommunene i landet i 2010, og gjennomføres hvert tredje år. 
 
Fauske kommune har deltatt i Ungdata undersøkelsen de tre siste gjennomførings årene. Det vil si i 
2013, 2016 og 2019. Undersøkelsen består av et standarisert spørreskjema tilpasset skoleelever på 
ungdomstrinnet og videregående, samt et sett med tilleggsspørsmål (moduler) som den enkelte 
kommune selv kan velge fra, ut fra interesse og behov. Undersøkelsen foregår i skoletiden, 
gjennomføres elektronisk og tilbys til alle kommunene i Norge. 
 
Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet. 
 
Saksopplysninger: 
 
Formålet med undersøkelsen er å skape et kunnskapsgrunnlag for kommunens plan- og utviklingsarbeid 
knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. Ved å gjennomføre undersøkelsen i flere 
omganger vil en i tillegg til å få data for det enkelte gjennomføringsår også kunne se utvikling og trender 
som oppstår over tid.  
 
Data fra undersøkelsen brukes både nasjonalt og lokalt i planleggingsarbeid, forsknings- og 
utviklingsprosjekter og resultatene publiseres i nasjonale databaser. De regionale kompetansesentrene 
for rus har bruksrett til Ungdatabasen. 
 
I 2019 har 295 elever fra 8. – 10 trinn besvart undersøkelsen. Det er en svarprosent på 87 % og gir et 
bredt datagrunnlag for å kartlegge hvordan ungdom har det og hva de gjør på fritiden. Undersøkelsen 



omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og 
deltakelse i fritidsaktiviteter.  
Ungdata er en anonym undersøkelse og resultatene sammenstilles i flere presentasjonsformer, både 
med svarfordeling, fordelt på klassetrinn, fordelt på kjønn, nøkkeltall og trend fra perioden 2013/16/19. 
 
Resultater fra foregående undersøkelser er presentert for utvalg og kommunestyre tidligere, og er brukt 
som kunnskapsgrunnlag for å planlegge forebyggende innsats rettet mot barn og unge i både 
barnehage, skole, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, ungdomsklubb o.s.v. 
 
Ettersom årets undersøkelse er nr. tre i rekken, gir den i tillegg til et øyeblikksbilde for 2019 også en 
mulighet for å se på utvikling og trender. Vedlagt til saksdokumentet følger rapport med nøkkeltall og 
forklaringer til disse, samt trendanalyse som utgangspunktet for den videre redegjørelse i denne saken.  
 
 
TIDSTREND I FAUSKE: 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine. 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 83 82 87 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har en fortrolig venn 

 
År 2013 2016 2019 
Prosent 91 87 89 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 51 61 60 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 44 49 69 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som bruker minst en time på lekser daglig 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 29 33 27 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har skulket skolen minst en gang siste år 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 33 24 20 

 
 



Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil leve et lykkeligere liv 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 73 74 67 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil ta høyere utdanning 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 58 62 52 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som tror de vil bli arbeidsledige 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 14 12 17 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos hverandre minst 
to ganger siste uke 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 75 65 59 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst to 
ganger siste uke 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 41 45 32 

 
 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 53 59 62 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa si 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 67 67 65 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av depressive symptomer 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 19 19 13 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av ensomhet 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 28 24 23 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med utseendet sitt 



 
År 2013 2016 2019 
Prosent 53 53 55 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 20 20 16 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 4 1 4 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som blir mobbet minst hver 14. dag 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 9 8 5 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har blitt utsatt for trusler om vold minst en gang i løpet av 
det siste året 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 15 19 14 

 
Prosentandel av ungdomsskoleelever med seks eller flere regelbrudd siste året 
 

År 2013 2016 2019 
Prosent 7 7 7 

 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det totale ungdata materialet består av flere rapporter på totalt flere hundre sider. Alt dette analyseres 
og gjennomgås ikke i denne saken, men det tas utgangspunkt i trendanalysen og nøkkeltallsrapporten. I 
og med at dette er tredje året vi deltar er det først nå vi kan se trender og derav bruke disse i 
planlegging av folkehelse- og forebyggende arbeid mot ungdom. 
 
Noen av trendene viser noenlunde like resultater over perioden på syv år, og gir dermed hverken positiv 
eller negativ utvikling. Dette gjelder områder som venner, fornøydhet med helsa, utseende, antall 
regelbrudd osv. 
 
Noen av trendindikatorene henspeiler til kjente forskjeller mellom gutter og jenter (jmf. rapport). F.eks 
er det flere jenter enn gutter som føler seg stresset og utslitt av skolearbeid, bruker mere tid på lekser, 
opplever ubehagelige ting over nettet  og benytter seg av skolehelsetjeneste og helsestasjon for 
ungdom. Flere jenter enn gutter har også tanker om å ta høyere utdanning og de er mere aktive på 
sosiale medier. 
 
Guttene på sin side er i flertall i forhold til å bruke fritidsklubbtilbudet i kommunen, samt spille online-
spill og andre typer spill på kveldene. 



 
Noen av trendene viser negativ utvikling, slik som at ungdom i Fauske bruker mere tid fremfor skjerm 
hver dag enn landsgjennomsnittet og at de er misfornøyde med både kollektivtilbudet og antall 
møteplasser for ungdom. Det er også viktig å merke seg at stadig flere ungdommer rapporterer nedgang 
i å fysisk møte hverandre ute eller på besøk hos hverandre. Mye interaksjon mellom ungdommer i dette 
alderssegmentet foregår elektronisk gjennom sosiale medier (flest jenter) og onlinespill (flest gutter) 
hvor det chattes med både venner og andre personer rundt om i verden. 
 
Likevel er det mange av trendene, og i for kommunen viktige kategorier, som tilsier utvikling i riktig 
retning: 

· Stadig flere er fornøyd med sine foreldre. 
· Svært mange flere er fornøyde med skolen de går på (signifikant økning). 
· Et synkende antall elever skulker. 
· Stadig flere er medlem i en fritidsorganisasjon. 
· Stadig flere trener minst en gang i uka i regi av et idrettslag. 
· En synkende andel plages av depressive symptomer og ensomhet. 
· Andelen som har vært tydelig beruset siste år faller. 
· Prosentandelen som blir mobbet minst hver 14. dag er nesten halvert over tre 

undersøkelser, fra 9 til 5 prosent. 

 
I en kommune vil det alltid være en varierende grad av kvalitet og fornøydhet med kommunens tilbud 
og virksomhet. Selv om kommunen over en periode lykkes bra på et område er ikke det en garanti for at 
det vil fortsette fremover hvis ikke fokus på kvalitet holdes oppe og kommunens tjenestetilbud hele 
tiden tilpasses samfunnets endringer og innbyggernes behov. I så måte er undersøkelser av denne typen 
veldig viktige for å kunne forutse endringer i samfunnsmønstre og ut fra det kunne legge til rette for 
planlegging av både folkehelse- og forebyggende arbeid i alle samhandlingsområdene i kommunen.  
I så måte henger alt en kommune gjør sammen, fra hvor gode samfunnsplaner som lages, hvordan nye 
bygg tegnes og utformes til hvilke tilbud som gis til barn og foresatte i alle aldersspenn i den enkelte 
virksomhet.  
 
Ungdata gir kommunen noe av denne informasjonen for de mellom 8. trinn og ut videregående skole, og 
trendresultatene i 2019 undersøkelsen viser at Fauske kommune, på veldig mange viktige områder, er 
en god kommune å vokse opp i for barn og unge. 
 
Samhandlingsområdet oppvekst og kultur bruker både årets resultater og trendanalysene i videre 
planlegging for den fremtidige utviklingen av det samlede tjenestetilbudet. Resultatene brukes både i 
fellesskap for å sikre nødvendig og riktig samhandling, samt i den enkelte enhet/avdeling som 
grunnlagsdata. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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AVTALE  OM GJENNOMFØRING AV «UNGDATAUNDERSØKELSEN l  FAUSKE /FUOSKO

SUOHKAN 2019»

MELLOM

Fauske /Fuosko suohkan kommune (heretter kalt Oppdragsgiver),

OsloMet— storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen  i  Oslo og Akershus) v/NOVA (heretter kalt NOVA)

UB

Kompetansesenter rus, Nord-Norge (heretter kalt KoRus)

På oppdrag fra Fauske /Fuosko suohkan kommune skal NOVA, i  samarbeid med KoRus,

gjennomføre undersøkelsen Ungdata i kommunen. Denne avtalen regulerer Oppdragsgivers,

NOVAs og KoRus sitt ansvar og plikter.

1. Formålet med undersøkelsen

Hovedformålet med ungdataundersøkelsen  i  Fauske /Fuosl<o suohkan 2019 er å gi et

kunnskapsgrunnlag for kommunalt/fylkeskommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til

folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. Det er også et mål å framskaffe data om

ungdom som gir grunnlag for nasjonale og lokale sammenlikninger over tid. Data fra

undersøkelsen vil kunne brukes  i  forsknings» og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny

kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Data  fra undersøkelsen vil bli lagt inn  i  en nasjonal database — Ungdatabasen. Databasen

inneholder data fra alle gjennomførte ungdataundersøkelser. Målet med databasen er å kunne

framskaffe kunnskap om regionale variasjoner og nasjonale trender når det gjelder ungdoms

livsstil, levekår og helse.

2.  Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som

tilbys alle kommuner  i  Norge. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i

videregående opplæring. Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes  i  alle

undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål (tilleggsmoduler), som

Oppdragsgiver kan velge fra. Oppdragsgiver kan også supplere med egenkomponerte spørsmål.

NOVA vil kvalitetssikre spørsmålene, 0g vil avvise spørsmål som ikke egner seg for undersøkelsen

på grunn av forskningsetiske eller personvernmessige hensyn. Undersøkelsene foregår  i

skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Ungdata er et samarbeid mellom NOVA og de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet

(KoRus). Helsedirektoratet finansierer Ungdata gjennom et årlig tilskudd via statsbudsjettet.



mgdara
Tilskuddet dekker gratistilbudet til kommuner og fylkeskommuner og sekretariatet ved

Ungdatasenteret på NOVA.

3. Partenes roller 0g forpliktelser

3.1 NOVAs rolle og forpliktelser

NOVA er ansvarlig instans for undersøkelsen og har et overordnet ansvar for å sikre at

datainnsamlingen foregår  i  tråd med lover, regler og etiske retningslinjer. NOVA har ansvaret for

at data oppbevares slik at respondentenes integritet og konfidensialitet er ivaretatt.

NOVA vil levere et opplegg for elektronisk gjennomføring, der elevene kan logge seg inn på en

nettside med en tilfeldig generert engangskode.

NOVA skal godkjenne og kvalitetssikre den endelige versjonen av spørreskjemaet. Videre vil

NOVA vurdere hvorvidt undersøkelsen er utformet på en måte som gjør det nødvendig å få

prosjektet godkjent av personvernombudet ved OsloMet  i  samråd med Norsk senter for

forskningsdata (NSD).

NOVA skal lage informasjonsmateriell til skolen og elever/foresatte  i  forbindelse med

undersøkelsen. Hvis kommunen ønsker å lage egne varianter av informasjonsmateriellet, skal

dette godkjennes av NOVA  i  forkant av undersøkelsen.

NOVA har ansvarfor å utarbeide en analyserbar datafil, som vil bli lagt inn i den nasjonale

Ungdatabasen.

NOVA vil normalt innen tre uker etter ferdigstilt datainnsamling utarbeide et sett av

standardiserte rapporter, som viser hovedresultatene fra undersøkelsen. Normalt er dette

rapporter som viser a) svarfordeling, b) kjønnsfordeling, c) fordeling etter klassetrinn, d) nøkkeltall

sammenlignet med nasjonale tall, og e) utvikling over tid (for kommuner som har gjennomført

Ungdata mer enn én gang) Hvilke rapporter NOVA utarbeider vil avhenge av antall elever som

deltari undersøkelsen.

3.2 KoRus sin rolle og forpliktelser

KoRus  vil veilede Oppdragsgiver om hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, og hvilke

retningslinjer som gjelder for gjennomføringen forå sikret at personvern og forskningsetiske

hensyn blir ivaretatt.

KoRus har ansvar for at Oppdragsgiver får spørreskjema med oversikt over spørsmål som kan

brukesi undersøkelsen.

KoRus  vil veilede Oppdragsgiver i valg av spørsmål 0g utforming av spørreskjemaet.

KoRus  har ansvar for at Oppdragsgiver får tilsendt informasjonspakken, som består av

informasjon til a) skoleledere/skolens kontaktperson, b) de som skal administrere

datainnsamlingen i klasserommene og c) foresatte og elever.

KoRus  har ansvar for å informere NOVA om tidspunktet for når datainnsamlingen skal avsluttes.
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KoRus  har ansvar for at Oppdragsgiver får oversendt standardrapportene som NOVA har

utarbeidet.

KoRus kan, etter nærmere avtale med Oppdragsgiver, delta i den lokale drøftingen av funnene i

undersøkelsen.

3.3 Oppdragsgivers rolle og forpliktelser

Oppdragsgiver bør forankre ungdataundersøkelsen på rådmann- eller  kommunalledernivå.

Oppdragsgiver skal opprette en koordinator, som lokalt vil lede planleggingen og

gjennomføringen av undersøkelsen. Koordinator er bindeleddet mellom NOVA/KoRus og skolene.

Oppdragsgiver skal komme med innspill til hvilke spørsmål og temaer som er ønskelig å ha med

(utover en obligatorisk grunnmodul som er med ialle ungdataundersøkelser).

Oppdragsgiver skal utarbeide en oversikt over elevtall på de aktuelle skolene som skal være med

i  undersøkelsen.

Oppdragsgiver er ansvarlig for å administrere selve datainnsamlingen på en måte som sikrer at

undersøkelsen gjennomføres etter de retningslinjer NOVA/KoRus har satt og at svarprosenten blir

høyest mulig.

Oppdragsgiver skal informere skoleledere i god tid før datainnsamlingen starter og sørge for at

undersøkelsen kan foregå i skoletiden. Oppdragsgiver skal sørge for at nødvendige ressurser

stilles til rådighet  i  skolene (klasserom, datamaskiner og voksne personer som kan administrere

undersøkelsen  i  klasserommet).

Oppdragsgiver skal sørge for at det opprettes en kontaktperson på hver skole, som får ansvar

for den lokale gjennomføringen på sin skole.

Oppdragsgiver skal sørge for at samtlige foresatte er informert om undersøkelsen.

Informasjonsbrev må sendes til hjemmene minst to uker i forkant av datainnsamlingen. Dette skal

gjøres via vanlig brevpost eller gjennom de kanalene skolene normalt bruker for å nå ut med

viktig informasjon, for eksempel via elektronisk post. Ranselpost er ikke tilstrekkelig. Dersom

Oppdragsgiver vil benytte andre kanaler forå informere foresatte må dette avtales særskilt med

NOVA. Dette gjøres via KoRus.

Oppdragsgiver skal sørge forå administrere en ordning hvor alle foresatte til barn under 18 år har

mulighet for å reservere sitt barn fra å delta i undersøkelsen. Dersom det skal samles inn

personopplysninger, må Oppdragsgiver etablere en ordning som sørger for at foresatte til barn i

ungdomsskolen gis muligheter til å avgi et skriftlig samtykke til at deres barn kan delta i

undersøkelsen.

Oppdragsgiver har ansvar for at alle elever som deltar i undersøkelsen er blitt tilstrekkelig

informert om at det er frivillig å delta og hva som erformålet med undersøkelsen. Videre skal alle

deltakerne informeres om at de kan hoppe over spørsmål dersom de ønsker det, og at det ikke vil

få noen konsekvenser dersom de ikke vil være med, eller ikke ønsker å fullføre besvarelsen. Dette
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gjøres ved at en administrator i forkant av selve gjennomføringen leser opp en informasjonstekst

som NOVA/KoRus har utarbeidet eller viser en informasjonsfilm for alle i klasserommet.

Oppdragsgiver har plikt til å informere helsesøster og/eller andre relevante hjelpetjenester i

kommunen om undersøkelsen før gjennomføringen finner sted. Det må etableres en beredskap

for elever som ønsker å ta kontakt med hjelpeapparatet i forbindelse med deltakelse i

undersøkelsen.

Oppdragsgiver er ansvarlig for å informere KoRus så snart kommunen er ferdig med å

gjennomføre undersøkelsen.

4. Tidsrammer

Prosjektet har oppstart: 01.01.2019

Antatt starttidspunkt for datainnsamling: Uke 12

Sluttdato for prosjektet er 15.10.2019

5.  Kontaktpersoner

Oppdragsgivers kontaktperson for undersøkelsen er: Lena Holmstrøm (977 35 219).

KoRus sin kontaktperson er: Kent Ronny Karoliussen (769 67 317/974 81 278).

NOVAs kontaktperson er: Vegard Svagård (452 38 356).

Skifte av kontaktperson skal kun skje etter avtale mellom partene.

6.  Bruksrett  til og utlevering av data

NOVA er eiere av opplysningene som samles inn og har ansvar for å forvalte opplysningene itråd

med formålet med undersøkelsen og etter de retningslinjer som eventuelt er satt av

personvernmyndighetene. NOVA har bruksrett til alle opplysninger som samles inn. Data fra

undersøkelsen vil sammen med andre ungdataundersøkelser bli lagt inn i en nasjonal database.

De regionale kompetansesentrene for rus har bruksrett til Ungdatabasen.

Oppdragsgiver står fritt til å samarbeide med eksterne instanser for analyse av data og utforming

av rapporter. Oppdragsgiver og andre instanser kan få tilgang til data fra Ungdatabasen etter

søknad til NOVA. NOVA vil  i  slike tilfeller inngå en utleveringsavtale med søker, der det framgår

hvilke data som skal utleveres, hvem som skal bruke data, hvordan dataene skal oppbevares og

hva som er formålet med bruken av data. NOVA forbeholder seg retten til å fjerne eller

grovkategorisere variabler før utlevering av data, dersom dette er nødvendig for å sikre at

respondentenes anonymitet blir ivaretatt. Det er utformet et søknadsskjema for dette formålet,

som kan fås ved henvendelse til NOVA eller KoRus.
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NOVA og KoRus vil etter ferdigstilt datainnsamling vurdere kvaliteten på data fra undersøkelsen.

Dersom det viser seg at svarprosenten er spesielt lav, eller at det er andre forhold som tilsier at

publisering eller analyser av datamaterialet ikke vil være faglig forsvarlig, forbeholder NOVA og

KoRus seg retten til å avstå fra å rapportere fra undersøkelsen.

7. Offentliggjøring av resultater

Oppdragsgiver står fritt til å avgjøre når og hvordan Oppdragsgiver vil formidle resultatene fra

undersøkelsen. Rapportene NOVA leverer omfattes av Offentlighetslovens §3 om rett til innsyn.

NOVA vil normalt offentliggjøre en rapport med nøkkeltall fra undersøkelsen på nettsidene

www.ungdata.no tre måneder etter at datainnsamlingen er avsluttet, eventuelt på et annet

tidspunkt dersom dette er avtalt mellom partene.

NOVA og KoRus står fritt til å publisere resultater fra undersøkelsen tre måneder etter at

datainnsamlingen er avsluttet. NOVA og KoRus har full rett til å publisere eller på andre måter

offentliggjøre resultater fra prosjektet  i  de publikasjoner og medier som NOVA og KoRus ønsker.

l all publisering og offentliggjøring fra undersøkelsen skal resultatene være anonymisert. Ingen

enkeltpersoner skal kunne gjenkjennes eller identifiseres.

8. Økonomi og betalingsbetingelser

Ungdata har en kostnadsfri standardløsning, som omfatter utforming av spørreskjema ut fra en

på forhånd definert liste over spørsmål, tilgang til den elektroniske undersøkelsen, veiledning

rundt gjennomføring, kvalitetssikring og oppbevaring av data og standardrapporter med

resultater fra undersøkelsen.

Ved bruk av egendefinerte, lokalt utformete spørsmål tilkommer en kostnad for Oppdragsgiver til

NOVA. Kostnadene vil normalt være maksimalt kr. 5 000,— (eks. mva). NOVA vil gi et forpliktende

tilbud på dette etter at omfanget av egendefinerte spørsmål er endelig avklart. Bestillingen gjøres

via KoRus.

Analyser og rapportering utover standardrapporteringene jf. pkt. 3.1.må avtales spesielt.

Bestillingen foretas via KoRus. Rapporter produsert av teknisk leverandør Rambøll vil være priset.

9. Stansing av prosjektet

Begge parter har rett til å stanse samarbeidet i tilfelle av mislighold fra en av partene. Slik stans

skal varsles skriftlig. Partene kan ikke kreve erstatning for tap i forbindelse med slik stans av

prosjektet. Ved vesentlige mislighold viI kontrakten kunne sies opp etter å ha vært stanset i 30

dager. En oppsigelse skal være gitt den andre parten skriftlig.
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10. Tvist

Tvist som gjelder forståelsen av denne kontrakt, eller om forhold som for  øvrig begrunnes  i

kontraktsforholdet, skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis enighet ikke oppnås, skal tvisten

avgjøres ved  voldgift i  henhold til reglene  i  Tvistemåisloven kap. 32.

Denne kontrakten er utferdiget  i  tre eksemplarer. Etter signering beholder Oppdragsgiver, KoRus

og NOVA hvert sitt eksemplar.

K -Oppdragsgiver NOVA ompetansesenter rus, Nord
Norge

fata, 31, l: 51 __,* _,__
Sted Dato Sted Dato Sted Dato

"” f
..l ....... €  VOW __________________________________________________________

Kommunalsjef oppvekst og Forskningsleder Virksomhetsleder
kultur GUFO Ødegård IVIarit Andreassen
Terje Valla NOVA KoRus

Oppdragsgiver

Dokumentet er elektronisk signert av  NOVA  og godkjent av KoRus, og har de'ifor ingen

håndskrevne signaturer.
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som er enig i følgende utsagn om skolen

Jeg trives på skolen 94 91 297 292
Lærerne mine bryr seg om meg 87 88 296 290
Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen 84 83 297 288
Jeg kjeder meg på skolen 68 73 298 288

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen 18 22 295 291
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? 306 288 290

Under 30 minutter 43 41 38 306 288 290
1/2-1 time 27 26 35 306 288 290
1-2 timer 18 22 20 306 288 290
To timer eller mer 11 11 7 306 288 290

Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida 95 96 96 312 297 286
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida 93 92 93 314 296 288
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine 82 82 83 311 293 280
Jeg krangler ofte med foreldrene mine 21 22 292 281

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? 313 291 278
God råd hele tida/stort sett 76 70 81 313 291 278
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd 19 21 14 313 291 278
Dårlig råd hele tida/stort sett 5 9 6 313 291 278

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 312 291 286
Mindre enn 20 17 17 15 312 291 286
20-100 34 32 41 312 291 286
100-500 32 38 33 312 291 286
Mer enn 500 16 13 11 312 291 286

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ... 313 291 287
Én eller to faste 31 24 24 313 291 287
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer 16 18 17 313 291 287
En vennegjeng som holder sammen 36 40 46 313 291 287
Ikke faste venner 17 18 13 313 291 287

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 312 289 290
Ja, helt sikkert 65 66 68 312 289 290
Ja, det tror jeg 27 21 21 312 289 290
Det tror jeg ikke 8 11 10 312 289 290
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden 1 2 1 312 289 290

Ungdomstrinnet
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

Å være god på skolen 40 42 39 307 284 271
Å være flink i idrett 53 56 54 302 284 270
Å ha et bra utseende 63 60 53 303 284 267
Å være til å stole på 93 90 93 305 282 268
Å drikke seg full 16 14 15 301 283 269
Å røyke hasj 4 4 7 301 281 269
Å ha mange følgere og likes på sosiale medier 31 26 284 275

Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 11 7 16 311 291 283
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. 9 16 10 308 288 282
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. 8 6 5 308 287 282
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. 12 19 14 308 289 284
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 14 15 12 309 288 284
Skulka skolen 33 24 20 305 294 283

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 312 291 286
Minst ukentlig 4 3 2 312 291 286
Omtrent hver 14. dag 0 1 1 312 291 286
Omtrent en gang i måneden 2 1 0 312 291 286
Aldri eller nesten aldri 93 95 97 312 291 286

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 313 289 285
Minst ukentlig 6 8 4 313 289 285
Omtrent hver 14. dag 2 0 1 313 289 285
Omtrent en gang i måneden 4 5 6 313 289 285
Aldri eller nesten aldri 88 87 88 313 289 285

Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 15 19 14 302 291 278
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 22 21 15 303 287 279
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 7 13 9 302 288 276
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling 2 5 3 301 285 278

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? 313 281 282
Ja, jeg er med nå 53 59 62 313 281 282
Nei, men jeg har vært med tidligere 35 31 26 313 281 282
Nei, jeg har aldri vært med 12 10 12 313 281 282
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i…

Idrettslag 52 56 59 287 275 266
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb 29 40 33 274 275 257
Religiøs forening 11 10 17 268 267 252
Korps, kor, orkester 7 7 8 268 265 251
Kulturskole/musikkskole 8 9 11 265 267 252
Annen organisasjon, lag eller forening 29 30 27 280 274 252

Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka
Vært sammen med venner hjemme hos meg 69 58 59 308 288 274
Vært sammen med venner hos dem 78 71 68 307 289 275
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater 71 65 56 305 281 268
Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden 43 55 279 269
Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) 90 85 284 271
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld 40 39 28 307 280 273
Vært hjemme hele kvelden 89 89 90 306 282 267

Prosentandel som opplever at tilbudet til ungdom er bra når det gjelder …
Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.) 57 45 280 265
Idrettsanlegg 77 73 277 264
Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) 53 54 276 261
Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) 50 44 276 259

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? 300 260 272
Ja, svært trygt 42 65 49 300 260 272
Ja, ganske trygt 40 22 39 300 260 272
Usikker 14 11 9 300 260 272
Nei, jeg føler meg utrygg 4 2 3 300 260 272

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? 276 277
Ja 31 24 276 277
Nei 26 27 276 277
Vet ikke 43 49 276 277
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Røyker du? 312 284 279

Røyker ikke 91 95 93 312 284 279
Røyker sjeldnere enn én gang i uka 4 3 3 312 284 279
Røyker ukentlig, men ikke hver dag 2 1 1 312 284 279
Røyker daglig 3 0 3 312 284 279

Snuser du? 310 286 278
Bruker ikke snus 87 91 92 310 286 278
Snuser sjeldnere enn én i uka 5 3 2 310 286 278
Snuser ukentlig, men ikke hver dag 1 1 1 310 286 278
Snuser daglig 7 5 5 310 286 278

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 312 284 280
Aldri/har bare smakt noen få ganger 68 74 82 312 284 280
Av og til, men ikke så ofte som månedlig 26 18 9 312 284 280
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 4 7 5 312 284 280
Hver uke 2 1 4 312 284 280

Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol? 316 286 282
Ja 5 11 4 316 286 282
Nei 74 73 80 316 286 282
Vet ikke 21 16 16 316 286 282

Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset 20 20 16 310 282 278
Brukt hasj eller marihuana 4 1 4 307 282 280

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 311 282 282
Ja, flere ganger 5 3 8 311 282 282
Ja, en gang 9 6 11 311 282 282
Nei, aldri 86 91 81 311 282 282

Prosentandel som helt sikkert ville snakket med eller søkt hjelp hos disse ved et personlig problem
Foreldre 34 38 274 269
Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) 22 22 272 266
Venner 51 54 275 270
Andre voksne 6 5 270 266
Ingen 14 15 261 246

Prosentandel som har brukt helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene
Helsesøster på skolen (skolehelsetjenesten) 25 40 279 269
Helsestasjon for ungdom 12 9 278 267
Fastlege 57 40 278 268
Psykolog 9 8 279 266
Legevakt 39 31 277 268
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som daglig har ulike typer plager

Hodepine 8 8 279 274
Nakke- og skuldersmerter 7 8 277 270
Ledd- og muskelsmerter 6 6 279 270
Magesmerter 4 4 274 270
Kvalme 3 3 277 270
Hjertebank 4 4 273 262

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? 274 271
Sjeldnere enn ukentlig 84 79 274 271
Minst ukentlig 9 8 274 271
Flere ganger i uka 5 12 274 271
Daglig 2 1 274 271

Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende
Følt at alt er et slit 38 33 34 304 275 262
Hatt søvnproblemer 29 26 21 304 273 261
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 28 25 25 303 274 263
Følt håpløshet med tanke på framtida 23 24 22 303 274 261
Følt deg stiv eller anspent 22 23 23 304 274 262
Bekymret deg for mye om ting 36 39 39 304 274 261
Følt deg ensom 28 24 23 303 274 261
Plutselig redd uten grunn 10 10 270 268
Stadig redd eller engstelig 9 11 268 268
Nervøsitet, indre uro 19 18 270 268

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 280 267
Minst 3 ganger i uka 64 59 280 267
1-2 ganger i uka 20 25 280 267
1-2 ganger i måneden 4 5 280 267
Sjelden/aldri 13 10 280 267

Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer
Trener eller konkurrerer i et idrettslag 39 46 55 299 270 256
Trener på treningsstudio eller helsestudio 36 33 36 302 269 256
Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.) 28 31 268 253
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) 60 69 64 298 270 256

Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…
Se på TV 20 10 10 305 277 270
Lese bøker (ikke skolebøker) 5 4 2 300 277 262
Spille dataspill/TV-spill 26 22 31 304 277 271
Spille på telefon/nettbrett 21 22 273 264
Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) 46 40 277 267
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? 274 266

Under 1 time 7 2 274 266
1-2 timer 14 8 274 266
2-4 timer 51 49 274 266
Mer enn fire timer 28 41 274 266

Prosentandel som tror at de vil
Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole 58 62 52 297 272 265
Noen gang vil arbeidsledig 14 12 17 298 265 261
Få et godt og lykkelig liv 73 74 67 297 274 266

Prosentandel som mener at følgende utsagn om dem selv passer ganske eller svært godt
Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er 79 80 272 257
Jeg er ofte skuffet over meg selv 30 34 269 255
Jeg liker meg selv slik jeg er 73 72 272 257

Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…
Foreldrene sine 83 82 87 298 277 258
Vennene sine 87 86 89 296 276 257
Skolen de går på 44 49 69 300 276 259
Lokalmiljøet der de bor 51 61 60 296 275 257
Helsa si 67 67 65 297 275 256
Utseendet sitt 53 53 55 296 275 255
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Tilleggsmodul B Helse og trivsel Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Opplever du måltidene i familien som koselige eller hyggelige? 310 261

Nei, aldri 2 1 310 261
Nei, sjelden 7 7 310 261
Ja, som regel 65 62 310 261
Ja, alltid 26 30 310 261
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Tilleggsmodul E Fritid Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som har gjort dette i løpet av den siste måneden

Vært på kino 48 54 38 299 274 253
Vært på bibliotek (ikke skolebibliotek) 13 20 19 296 272 251
Vært tilskuer på idrettsarrangement 37 50 60 295 268 252

Prosentandel som har gjort dette i løpet av den siste måneden
Gått på teater eller revyforestilling 19 21 293 248

Prosentandel av de som ikke trener som angir grunnene under som "svært viktig" for at de ikke driver med noen form for trening
Jeg har andre interesser 32 37 38 195 171 34
Jeg har ikke tid 16 16 12 191 161 34
Jeg skulle gjerne trene, men kommer aldri i gang 28 32 43 192 160 35
Jeg har ikke funnet noen treningsform som passer for meg 20 22 42 184 155 33
Jeg får mosjon på andre måter (går, sykler og lignende) 30 28 41 180 156 32
Jeg er i for dårlig form 12 18 13 182 154 32
Foreldrene mine vil ikke at jeg skal bruke tid på trening 7 5 9 179 152 32
Jeg er ikke flink i sport/idrett 18 17 31 182 156 32
Jeg synes ikke det er noe gøy å trene 19 34 150 32

Prøv å forestille deg at du en gang får barn. Kunne du tenke deg å la barna dine vokse opp i nærområdet der du selv bor? 313 243
Ja, svært gjerne 20 19 313 243
Ja, gjerne 36 27 313 243
Verken ja eller nei 22 34 313 243
Nei, helst ikke eller ikke i det hele tatt 22 19 313 243
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Trendrapport Ungdomstrinnet

Tilleggsmodul F Familie og venner Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 201 5 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 201 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt

Jeg stoler på foreldrene mine 94 91 313 236
Foreldrene mine stoler på meg 89 90 314 233
Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine 17 20 19 305 292 232
Det er ofte krangling mellom de voksne i min familie 14 15 287 231
Foreldrene mine kjenner til hvem jeg har kontakt med på nettet 55 62 291 234

Ungdata Fauske 2019 - Trend (US + VGS).xlsx 10



Trendrapport Ungdomstrinnet

Tilleggsmodul G Skole og framtid Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som har gjort dette i løpet av det siste året

Hatt en voldsom krangel med en lærer 24 20 19 301 295 237
Skolen har kontaktet foreldrene dine for noe galt du har gjort 21 18 291 234
Blitt sendt ut av klasserommet 21 12 301 235
Blitt innkalt til rektor for noe galt du har gjort 15 6 301 233

Hvor lang tid bruker du som regel på skoleveien (én vei)? 299 271 243
Mindre enn 15 minutter 46 51 43 299 271 243
15-30 minutter 40 38 47 299 271 243
31-60 minutter 12 10 9 299 271 243
Mer enn 60 minutter 2 1 1 299 271 243
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Trendrapport Videregående trinn 1

Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som er enig i følgende utsagn om skolen

Jeg trives på skolen 90 92 107 75
Lærerne mine bryr seg om meg 88 84 106 75
Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen 78 89 107 74
Jeg kjeder meg på skolen 58 73 106 74

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen 24 11 106 74
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? 93 107 75

Under 30 minutter 66 44 41 93 107 75
1/2-1 time 13 25 29 93 107 75
1-2 timer 10 21 19 93 107 75
To timer eller mer 12 10 11 93 107 75

Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida 9 90 93 95 106 75
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida 22 90 83 96 105 75
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine 35 70 73 95 105 75
Jeg krangler ofte med foreldrene mine 18 21 105 75

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? 95 103 75
God råd hele tida/stort sett 69 68 67 95 103 75
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd 19 25 25 95 103 75
Dårlig råd hele tida/stort sett 12 7 8 95 103 75

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 99 103 73
Mindre enn 20 28 20 14 99 103 73
20-100 25 38 45 99 103 73
100-500 30 25 32 99 103 73
Mer enn 500 16 17 10 99 103 73

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ... 100 106 74
Én eller to faste 28 32 28 100 106 74
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer 14 14 16 100 106 74
En vennegjeng som holder sammen 36 42 43 100 106 74
Ikke faste venner 22 11 12 100 106 74

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 99 106 76
Ja, helt sikkert 59 71 67 99 106 76
Ja, det tror jeg 25 15 18 99 106 76
Det tror jeg ikke 13 11 13 99 106 76
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden 3 3 1 99 106 76

Videregående trinn 1
Prosent
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

Å være god på skolen 35 45 32 97 105 75
Å være flink i idrett 45 41 49 96 104 75
Å ha et bra utseende 63 51 57 97 105 75
Å være til å stole på 90 85 87 97 105 75
Å drikke seg full 30 27 27 96 105 75
Å røyke hasj 3 3 3 96 102 75
Å ha mange følgere og likes på sosiale medier 33 24 105 75

Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 5 7 21 99 102 75
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. 8 6 14 98 103 74
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. 3 4 1 99 101 74
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. 22 15 25 99 101 75
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 24 22 20 98 101 75
Skulka skolen 48 40 34 100 104 73

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 100 105 74
Minst ukentlig 0 2 3 100 105 74
Omtrent hver 14. dag 0 0 0 100 105 74
Omtrent en gang i måneden 1 1 3 100 105 74
Aldri eller nesten aldri 99 97 95 100 105 74

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 99 105 74
Minst ukentlig 3 5 0 99 105 74
Omtrent hver 14. dag 0 1 0 99 105 74
Omtrent en gang i måneden 2 3 7 99 105 74
Aldri eller nesten aldri 95 91 93 99 105 74

Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 12 21 8 99 102 74
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 10 12 12 98 102 74
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 6 11 7 99 102 73
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling 0 0 3 99 102 73

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? 98 104 74
Ja, jeg er med nå 40 49 42 98 104 74
Nei, men jeg har vært med tidligere 44 40 47 98 104 74
Nei, jeg har aldri vært med 16 11 11 98 104 74
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i…

Idrettslag 30 37 44 94 102 70
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb 31 22 16 86 101 64
Religiøs forening 8 6 3 87 100 64
Korps, kor, orkester 11 10 3 87 99 65
Kulturskole/musikkskole 5 7 3 86 99 63
Annen organisasjon, lag eller forening 23 31 18 88 101 62

Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka
Vært sammen med venner hjemme hos meg 71 63 56 97 99 72
Vært sammen med venner hos dem 76 75 75 95 101 73
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater 71 77 69 96 100 71
Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden 32 43 99 72
Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) 92 94 99 72
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld 52 58 40 95 99 70
Vært hjemme hele kvelden 89 90 90 97 99 71

Prosentandel som opplever at tilbudet til ungdom er bra når det gjelder …
Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.) 46 21 98 70
Idrettsanlegg 79 67 98 70
Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) 49 47 98 70
Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) 33 23 97 70

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? 92 73
Ja, svært trygt 66 48 92 73
Ja, ganske trygt 25 45 92 73
Usikker 9 7 92 73
Nei, jeg føler meg utrygg 0 0 92 73

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? 101 72
Ja 31 29 101 72
Nei 37 25 101 72
Vet ikke 33 46 101 72
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Røyker du? 97 100 75

Røyker ikke 72 82 77 97 100 75
Røyker sjeldnere enn én gang i uka 19 12 17 97 100 75
Røyker ukentlig, men ikke hver dag 1 5 3 97 100 75
Røyker daglig 8 1 3 97 100 75

Snuser du? 97 101 74
Bruker ikke snus 55 73 70 97 101 74
Snuser sjeldnere enn én i uka 10 4 8 97 101 74
Snuser ukentlig, men ikke hver dag 8 4 1 97 101 74
Snuser daglig 27 19 20 97 101 74

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 97 100 74
Aldri/har bare smakt noen få ganger 27 40 36 97 100 74
Av og til, men ikke så ofte som månedlig 31 29 30 97 100 74
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 39 25 27 97 100 74
Hver uke 3 6 7 97 100 74

Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol? 96 99 75
Ja 43 33 27 96 99 75
Nei 40 34 39 96 99 75
Vet ikke 18 32 35 96 99 75

Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset 65 58 58 100 99 74
Brukt hasj eller marihuana 5 7 12 100 99 73
Brukt andre narkotiske stoffer 3 4 4 100 99 73

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 97 99 73
Ja, flere ganger 6 7 15 97 99 73
Ja, en gang 9 11 16 97 99 73
Nei, aldri 85 82 68 97 99 73

Prosentandel som helt sikkert ville snakket med eller søkt hjelp hos disse ved et personlig problem
Foreldre 41 23 94 71
Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) 26 18 95 72
Venner 60 66 97 73
Andre voksne 1 3 93 70
Ingen 14 9 90 64

Prosentandel som har brukt helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene
Helsesøster på skolen (skolehelsetjenesten) 42 44 99 72
Helsestasjon for ungdom 24 23 99 71
Fastlege 64 61 99 71
Psykolog 13 11 99 71
Legevakt 35 42 99 71
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som daglig har ulike typer plager

Hodepine 12 3 100 73
Nakke- og skuldersmerter 13 8 8 88 99 72
Ledd- og muskelsmerter 8 8 8 87 98 72
Magesmerter 6 3 98 71
Kvalme 6 6 0 87 99 72
Hjertebank 7 5 0 88 99 72

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? 99 75
Sjeldnere enn ukentlig 80 77 99 75
Minst ukentlig 9 19 99 75
Flere ganger i uka 9 4 99 75
Daglig 2 0 99 75

Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende
Følt at alt er et slit 41 39 42 92 97 73
Hatt søvnproblemer 36 33 27 92 98 73
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 33 34 27 92 98 73
Følt håpløshet med tanke på framtida 29 32 23 92 98 73
Følt deg stiv eller anspent 35 33 40 92 98 73
Bekymret deg for mye om ting 45 47 51 92 98 73
Følt deg ensom 40 33 22 93 96 73
Plutselig redd uten grunn 11 10 98 73
Stadig redd eller engstelig 8 12 98 73
Nervøsitet, indre uro 21 26 96 73

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 101 74
Minst 3 ganger i uka 52 51 101 74
1-2 ganger i uka 34 32 101 74
1-2 ganger i måneden 8 8 101 74
Sjelden/aldri 6 8 101 74

Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer
Trener eller konkurrerer i et idrettslag 20 28 34 91 99 71
Trener på treningsstudio eller helsestudio 54 48 56 94 98 72
Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.) 21 15 100 71
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) 56 64 47 91 99 70

Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…
Se på TV 22 8 7 92 98 72
Lese bøker (ikke skolebøker) 7 2 0 92 99 71
Spille dataspill/TV-spill 20 18 14 91 99 70
Spille på telefon/nettbrett 22 15 98 72
Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) 56 53 99 72
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Trendrapport Videregående trinn 1

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? 99 72

Under 1 time 4 3 99 72
1-2 timer 15 17 99 72
2-4 timer 54 46 99 72
Mer enn fire timer 27 35 99 72

Prosentandel som tror at de vil
Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole 60 59 65 89 99 72
Noen gang vil arbeidsledig 11 12 4 88 100 69
Få et godt og lykkelig liv 63 64 76 89 100 70

Prosentandel som mener at følgende utsagn om dem selv passer ganske eller svært godt
Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er 76 89 100 72
Jeg er ofte skuffet over meg selv 41 33 99 72
Jeg liker meg selv slik jeg er 70 86 99 72

Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…
Foreldrene sine 77 88 88 90 99 72
Vennene sine 80 92 89 89 99 72
Skolen de går på 64 64 70 89 99 71
Lokalmiljøet der de bor 52 56 57 91 99 72
Helsa si 55 58 72 91 99 72
Utseendet sitt 44 53 58 90 99 72
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Trendrapport Videregående trinn 1

Tilleggsmodul A Rusmiddelbruk Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Drikker foreldrene dine alkohol? Prosentandel som svarer omtrent en gang i uka eller oftere

Mor 28 23 44 90 92 70
Far 37 32 59 89 92 68

Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? 97 100 70
Ja 47 32 51 97 100 70
Nei 20 32 21 97 100 70
Vet ikke 33 36 27 97 100 70

Tilleggsmodul B Helse og trivsel Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hvor ofte pusser du tennene? 101 72

Flere ganger om dagen 64 68 101 72
Én gang om dagen 35 24 101 72
Annenhver dag 1 4 101 72
Sjeldnere enn annenhver dag 0 4 101 72

Prosentandel som ofte eller av og til har følgende følelser
Jeg føler meg på bølgelengde med folk rundt meg 68 83 96 64
Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg ønsker det 86 93 99 69
Jeg har følelsen av at ingen kjenner meg særlig godt 45 52 98 69
Jeg synes at folk er rundt meg, men ikke sammen med meg 42 35 98 69
Jeg føler meg ensom 44 32 99 69
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Trendrapport Videregående trinn 2

Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som er enig i følgende utsagn om skolen

Jeg trives på skolen 96 96 138 84
Lærerne mine bryr seg om meg 90 93 138 84
Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen 86 86 136 84
Jeg kjeder meg på skolen 59 53 138 83

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen 17 24 138 83
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? 117 138 81

Under 30 minutter 72 64 60 117 138 81
1/2-1 time 15 16 25 117 138 81
1-2 timer 8 10 5 117 138 81
To timer eller mer 5 10 10 117 138 81

Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida 29 87 81 119 133 81
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida 28 80 75 120 132 81
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine 44 57 62 121 131 81
Jeg krangler ofte med foreldrene mine 14 13 133 80

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? 120 133 78
God råd hele tida/stort sett 61 64 68 120 133 78
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd 32 27 27 120 133 78
Dårlig råd hele tida/stort sett 8 9 5 120 133 78

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 118 133 80
Mindre enn 20 21 23 31 118 133 80
20-100 33 32 38 118 133 80
100-500 25 29 23 118 133 80
Mer enn 500 21 17 9 118 133 80

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ... 123 136 79
Én eller to faste 27 21 30 123 136 79
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer 14 21 15 123 136 79
En vennegjeng som holder sammen 41 44 43 123 136 79
Ikke faste venner 18 13 11 123 136 79

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 123 138 80
Ja, helt sikkert 64 64 63 123 138 80
Ja, det tror jeg 23 19 21 123 138 80
Det tror jeg ikke 11 15 15 123 138 80
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden 2 2 1 123 138 80

Videregående trinn 2
Prosent
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

Å være god på skolen 30 47 33 119 135 79
Å være flink i idrett 36 37 37 119 134 79
Å ha et bra utseende 42 46 49 119 135 79
Å være til å stole på 91 92 81 119 134 78
Å drikke seg full 20 22 29 119 134 78
Å røyke hasj 2 2 1 118 133 78
Å ha mange følgere og likes på sosiale medier 30 16 135 79

Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 4 5 20 118 136 80
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. 7 9 6 118 136 80
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. 0 2 3 118 136 80
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. 15 16 18 116 135 79
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 47 29 22 116 134 79
Skulka skolen 57 38 28 125 136 79

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 121 137 80
Minst ukentlig 0 1 1 121 137 80
Omtrent hver 14. dag 0 0 0 121 137 80
Omtrent en gang i måneden 1 1 1 121 137 80
Aldri eller nesten aldri 99 99 98 121 137 80

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 119 137 80
Minst ukentlig 3 2 1 119 137 80
Omtrent hver 14. dag 1 3 0 119 137 80
Omtrent en gang i måneden 1 3 4 119 137 80
Aldri eller nesten aldri 95 92 95 119 137 80

Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 23 14 19 120 137 80
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 24 15 15 119 137 80
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 14 12 9 119 137 79
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling 1 3 3 118 137 79

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? 121 137 81
Ja, jeg er med nå 32 37 21 121 137 81
Nei, men jeg har vært med tidligere 55 52 62 121 137 81
Nei, jeg har aldri vært med 13 11 17 121 137 81
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i…

Idrettslag 29 25 15 118 134 81
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb 25 21 19 115 135 80
Religiøs forening 3 2 6 115 135 78
Korps, kor, orkester 4 4 4 116 135 79
Kulturskole/musikkskole 3 2 4 115 133 76
Annen organisasjon, lag eller forening 17 22 19 116 134 77

Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka
Vært sammen med venner hjemme hos meg 69 60 65 119 135 75
Vært sammen med venner hos dem 79 71 79 119 135 76
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater 82 69 76 119 134 75
Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden 39 54 135 74
Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) 95 88 135 74
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld 69 70 70 116 135 74
Vært hjemme hele kvelden 92 88 90 117 136 72

Prosentandel som opplever at tilbudet til ungdom er bra når det gjelder …
Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.) 48 38 133 79
Idrettsanlegg 65 53 133 79
Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) 47 51 133 77
Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) 36 35 135 78

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? 125 80
Ja, svært trygt 72 58 125 80
Ja, ganske trygt 22 35 125 80
Usikker 4 5 125 80
Nei, jeg føler meg utrygg 2 3 125 80

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? 137 80
Ja 49 49 137 80
Nei 11 20 137 80
Vet ikke 40 31 137 80
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Røyker du? 119 136 79

Røyker ikke 71 64 66 119 136 79
Røyker sjeldnere enn én gang i uka 13 21 16 119 136 79
Røyker ukentlig, men ikke hver dag 8 10 13 119 136 79
Røyker daglig 8 5 5 119 136 79

Snuser du? 118 137 80
Bruker ikke snus 53 58 60 118 137 80
Snuser sjeldnere enn én i uka 6 7 6 118 137 80
Snuser ukentlig, men ikke hver dag 5 2 3 118 137 80
Snuser daglig 36 34 31 118 137 80

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 119 137 79
Aldri/har bare smakt noen få ganger 8 19 16 119 137 79
Av og til, men ikke så ofte som månedlig 38 28 37 119 137 79
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 42 47 32 119 137 79
Hver uke 13 6 15 119 137 79

Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol? 120 135 78
Ja 82 75 78 120 135 78
Nei 8 12 10 120 135 78
Vet ikke 11 13 12 120 135 78

Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset 81 72 79 119 137 77
Brukt hasj eller marihuana 6 9 6 118 137 78
Brukt andre narkotiske stoffer 2 1 0 118 137 78

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 120 135 80
Ja, flere ganger 13 14 16 120 135 80
Ja, en gang 12 12 18 120 135 80
Nei, aldri 75 74 66 120 135 80

Prosentandel som helt sikkert ville snakket med eller søkt hjelp hos disse ved et personlig problem
Foreldre 42 46 133 79
Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) 24 31 131 78
Venner 50 61 133 79
Andre voksne 5 4 131 79
Ingen 13 10 127 73

Prosentandel som har brukt helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene
Helsesøster på skolen (skolehelsetjenesten) 38 40 136 77
Helsestasjon for ungdom 15 14 136 77
Fastlege 58 62 135 77
Psykolog 10 8 136 76
Legevakt 40 38 136 77
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som daglig har ulike typer plager

Hodepine 6 4 137 77
Nakke- og skuldersmerter 9 6 5 113 137 77
Ledd- og muskelsmerter 10 7 7 113 137 76
Magesmerter 2 4 135 77
Kvalme 2 1 3 114 134 76
Hjertebank 2 0 3 113 137 77

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? 135 78
Sjeldnere enn ukentlig 80 77 135 78
Minst ukentlig 13 17 135 78
Flere ganger i uka 4 6 135 78
Daglig 3 0 135 78

Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende
Følt at alt er et slit 35 42 31 117 134 77
Hatt søvnproblemer 26 20 21 115 134 76
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 21 21 26 116 134 76
Følt håpløshet med tanke på framtida 25 24 30 117 134 76
Følt deg stiv eller anspent 34 21 24 116 134 76
Bekymret deg for mye om ting 35 36 37 115 133 76
Følt deg ensom 22 23 18 116 134 76
Plutselig redd uten grunn 4 5 134 78
Stadig redd eller engstelig 6 6 133 77
Nervøsitet, indre uro 13 16 134 76

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? 134 78
Minst 3 ganger i uka 47 31 134 78
1-2 ganger i uka 34 51 134 78
1-2 ganger i måneden 7 8 134 78
Sjelden/aldri 13 10 134 78

Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer
Trener eller konkurrerer i et idrettslag 20 19 16 116 134 79
Trener på treningsstudio eller helsestudio 43 51 38 117 134 76
Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.) 11 6 133 77
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) 53 48 35 115 134 77

Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…
Se på TV 18 10 17 116 134 78
Lese bøker (ikke skolebøker) 3 1 0 115 134 77
Spille dataspill/TV-spill 23 24 48 115 134 77
Spille på telefon/nettbrett 15 17 134 76
Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) 49 60 134 78
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Trendrapport Videregående trinn 2

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? 135 77

Under 1 time 4 3 135 77
1-2 timer 10 6 135 77
2-4 timer 50 36 135 77
Mer enn fire timer 36 55 135 77

Prosentandel som tror at de vil
Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole 40 41 18 115 134 76
Noen gang vil arbeidsledig 10 5 5 116 135 76
Få et godt og lykkelig liv 77 76 73 117 135 77

Prosentandel som mener at følgende utsagn om dem selv passer ganske eller svært godt
Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er 85 80 130 76
Jeg er ofte skuffet over meg selv 30 24 130 75
Jeg liker meg selv slik jeg er 82 76 130 75

Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…
Foreldrene sine 88 91 88 115 129 75
Vennene sine 90 87 87 115 129 76
Skolen de går på 72 76 73 116 129 75
Lokalmiljøet der de bor 57 66 60 115 130 75
Helsa si 64 59 58 116 130 74
Utseendet sitt 48 59 59 116 130 74
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Trendrapport Videregående trinn 2

Tilleggsmodul A Rusmiddelbruk Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Drikker foreldrene dine alkohol? Prosentandel som svarer omtrent en gang i uka eller oftere

Mor 23 26 34 110 129 74
Far 30 40 42 106 127 71

Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? 120 137 78
Ja 47 47 53 120 137 78
Nei 23 26 22 120 137 78
Vet ikke 30 26 26 120 137 78
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Trendrapport Videregående trinn 2

Tilleggsmodul B Helse og trivsel Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hvor ofte pusser du tennene? 136 77

Flere ganger om dagen 53 49 136 77
Én gang om dagen 36 43 136 77
Annenhver dag 4 3 136 77
Sjeldnere enn annenhver dag 7 5 136 77

Prosentandel som ofte eller av og til har følgende følelser
Jeg føler meg på bølgelengde med folk rundt meg 76 60 115 65
Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg ønsker det 96 88 125 72
Jeg har følelsen av at ingen kjenner meg særlig godt 37 24 125 72
Jeg synes at folk er rundt meg, men ikke sammen med meg 39 33 122 70
Jeg føler meg ensom 31 32 125 72
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Trendrapport Videregående trinn 3

Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? 38 41

Under 30 minutter 71 59 38 41
1/2-1 time 11 15 38 41
1-2 timer 8 12 38 41
To timer eller mer 11 15 38 41

Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida 13 88 39 41
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida 10 88 39 40
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine 38 54 39 41

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? 38 39
God råd hele tida/stort sett 74 72 38 39
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd 18 26 38 39
Dårlig råd hele tida/stort sett 8 3 38 39

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? 38 41
Mindre enn 20 8 7 38 41
20-100 26 41 38 41
100-500 32 37 38 41
Mer enn 500 34 15 38 41

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ... 39 41
Én eller to faste 23 17 39 41
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer 18 29 39 41
En vennegjeng som holder sammen 36 46 39 41
Ikke faste venner 23 7 39 41

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? 39 40
Ja, helt sikkert 69 68 39 40
Ja, det tror jeg 23 28 39 40
Det tror jeg ikke 8 5 39 40
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden 0 0 39 40

Videregående trinn 3
Prosent
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Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

Å være god på skolen 33 37 39 38
Å være flink i idrett 49 42 39 38
Å ha et bra utseende 46 50 39 36
Å være til å stole på 82 82 39 38
Å drikke seg full 31 37 39 38
Å røyke hasj 3 3 39 38

Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 5 8 39 39
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. 5 0 39 39
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. 5 3 39 39
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. 10 13 39 39
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 41 23 39 39
Skulka skolen 72 51 39 39

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 39 37
Minst ukentlig 0 3 39 37
Omtrent hver 14. dag 0 0 39 37
Omtrent en gang i måneden 0 0 39 37
Aldri eller nesten aldri 100 97 39 37

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 39 38
Minst ukentlig 3 3 39 38
Omtrent hver 14. dag 0 0 39 38
Omtrent en gang i måneden 5 0 39 38
Aldri eller nesten aldri 92 97 39 38

Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 18 5 39 38
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 16 3 38 38
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 10 0 39 38
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling 3 0 39 38

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? 39 37
Ja, jeg er med nå 54 27 39 37
Nei, men jeg har vært med tidligere 38 70 39 37
Nei, jeg har aldri vært med 8 3 39 37
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Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i…

Idrettslag 46 20 37 35
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb 12 9 33 34
Religiøs forening 0 11 32 36
Korps, kor, orkester 3 3 33 35
Kulturskole/musikkskole 3 9 33 35
Annen organisasjon, lag eller forening 24 20 34 35

Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka
Vært sammen med venner hjemme hos meg 45 63 38 35
Vært sammen med venner hos dem 84 77 38 35
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater 74 86 38 35
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld 62 73 39 33
Vært hjemme hele kvelden 92 89 38 35
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Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Røyker du? 39 35

Røyker ikke 77 80 39 35
Røyker sjeldnere enn én gang i uka 21 14 39 35
Røyker ukentlig, men ikke hver dag 0 3 39 35
Røyker daglig 3 3 39 35

Snuser du? 39 34
Bruker ikke snus 51 62 39 34
Snuser sjeldnere enn én i uka 15 12 39 34
Snuser ukentlig, men ikke hver dag 3 6 39 34
Snuser daglig 31 21 39 34

Hender det at du drikker noen form for alkohol? 39 34
Aldri/har bare smakt noen få ganger 21 12 39 34
Av og til, men ikke så ofte som månedlig 26 26 39 34
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 41 41 39 34
Hver uke 13 21 39 34

Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol? 39 34
Ja 95 91 39 34
Nei 0 9 39 34
Vet ikke 5 0 39 34

Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset 74 86 39 35
Brukt hasj eller marihuana 8 14 39 35
Brukt andre narkotiske stoffer 3 6 39 35

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana? 39 35
Ja, flere ganger 10 17 39 35
Ja, en gang 15 20 39 35
Nei, aldri 74 63 39 35
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Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som daglig har ulike typer plager

Nakke- og skuldersmerter 3 17 36 36
Ledd- og muskelsmerter 3 6 35 35
Kvalme 0 3 36 36
Hjertebank 0 6 36 36

Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende
Følt at alt er et slit 26 51 38 35
Hatt søvnproblemer 13 26 38 35
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 16 26 38 35
Følt håpløshet med tanke på framtida 24 37 38 35
Følt deg stiv eller anspent 34 34 38 35
Bekymret deg for mye om ting 34 51 38 35
Følt deg ensom 18 29 38 35

Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer
Trener eller konkurrerer i et idrettslag 26 12 39 34
Trener på treningsstudio eller helsestudio 51 62 39 34
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) 72 56 39 34

Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…
Se på TV 13 9 38 34
Lese bøker (ikke skolebøker) 3 3 36 33
Spille dataspill/TV-spill 23 24 35 34
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Trendrapport Videregående trinn 3

Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prosentandel som tror at de vil

Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole 71 81 38 36
Noen gang vil arbeidsledig 3 11 38 36
Få et godt og lykkelig liv 76 69 37 36

Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…
Foreldrene sine 87 86 38 35
Vennene sine 84 89 38 36
Skolen de går på 68 58 38 36
Lokalmiljøet der de bor 50 44 38 36
Helsa si 76 53 37 36
Utseendet sitt 62 56 37 36

Ungdata Fauske 2019 - Trend (US + VGS).xlsx 32



Trendrapport Videregående trinn 3

Tilleggsmodul A Rusmiddelbruk Prosent Antall svar

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Drikker foreldrene dine alkohol? Prosentandel som svarer omtrent en gang i uka eller oftere

Mor 42 37 33 35
Far 49 47 35 34

Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? 38 35
Ja 47 54 38 35
Nei 11 20 38 35
Vet ikke 42 26 38 35

Ungdata Fauske 2019 - Trend (US + VGS).xlsx 33



a ' . '

:  1-

:fu - ..  : . ,  !? åå : _ _ .” ' a  "
“:t . "'"' .- .? -" F?-  .  vpn. '—

', ; " —. €" mvh. .' ' ' Xv- ' ‘3

a -.  _  . _ _' «". Le

II . I  _ ' ....m, . . '- -._‘r

'—

la

C  .

.-

Hva  driver ungdom med?

Hvordan har de det?

0
V

O'” 44°»

L:] (: rc K&JRUS
VELFERDSFORSKNINGSINSTITUTTET NOVA I



Rapporten er utarbeidet av Ungdatasenteret i samarbeid med KoRus  -  Nord

Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Ungdata

Ungdatasenteret KoRus -Nord
Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Teknologiveien 10

OsloMet  — storbyuniversitetet 8517 Narvik
Stensberggata 26 76 96 73 10
Postboks 4, St. Olavs plass www.korusnord.no
0130 OSLO
67 23 50 OO
www.oslomet.no
www.ungdata.no

Ln 5'3'; K&{URUS



mgdara

Om rapporten

Ungdataundersøkelsen

Foreldre

Venner

Lokalmiljøet

Skoletrivsel

Skolearbeid

Skulking

Framtidstro

Hjemme

Ute med venner

Mediebruk

Organisert fritid

Trening

Helse

Kosthold

Fysiske plager

Psykiske plager

Selvbilde

Tbbakk

Alkohol

Hasj

Mobbing

Vold

Regelbrudd

Nøkkeltall

Litteratur

CD

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38
40
42

44
46
48

50

54



r
l

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir

et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

driver med i fritida. I denne rapporten presenteres

hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble

gjennomført blant ungdomsskoleelever i Fauske

kommune våren 2019.

Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av

ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert

tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har

besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom

ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultatene i

rapporten er oppgitt i prosent.

lrapporten sammenliknes resultatene i 2019 med

eventuelle tidligere ungdataundersøkelser som er

gjennomførti kommunen. Resultatene fra 2019 blir

også sammenliknet med landsrepresentative tall,

basert på ungdataundersøkelser gjennomført over

hele landet  i  perioden 2016-2018.

Ungdata kartlegger

ungdommenes livssituasjon

Bakerst finnes en oversikt over nøkkeltall på tvers av

ulike temaområder, der man kan se hvordan ungdom

i kommunen har det sammenliknet med ungdom i

fylket og i andre typer av kommuner.

På nettsiden ungdata.no finnes resultater fra

ungdataundersøkelser gjennomført i andre

kommuner. Her finnes mer informasjon om

undersøkelsen og om metodene som er brukt. Her

finner man også forskningsresultater basert på

Ungdata.

Denne rapporten er en del av gratistilbudet som gis

til alle kommuner som ønsker å delta i Ungdata. Alle

tall er hentet fra den lokale undersøkelsen, mens

tekstene er utformet slik at de skal passe i alle

kommuner. Det er derfor ikke foretatt egne

vurderinger av hva de konkrete resultatene betyr for

den enkelte kommune.
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Hva kan  Ungdata  si noe om?  -

lntensjonen med Ungdata er å kartlegge

hvordan ungdom har det og hva de driver

med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter

temaer knyttet til familie, vennskap, skole,

lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og

deltakelse i fritidsaktiviteter.

Gjennom å spørre ungdom direkte om disse

temaene kan Ungdata gi en oversikt over

hvor mange som for eksempel trives i

lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett.

Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en

pekepinn på hvilke områder det kan være

verdt for kommunen å satse videre på.

Ungdata brukes nå av de fleste kommunene

i landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag

for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk og i

arbeidet med å bedre unges

folkehelsesituasjon. Resultatene fra Ungdata

kan også brukes til å bevisstgjøre ungdom

på hvordan andre ungdommer har det og

hva som er vanlige fritidsaktiviteter.
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Ungdata gjennomføres ved at skoleelever

over hele landet svarer på et elektronisk

spørreskjema som omfatter ulike sider ved

deres livssituasjon. Undersøkelsen

gjennomføres i skoletiden med en voksen til

stede  i  klasserommet. De fleste bruker

mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle

spørsmålene.

Undersøkelsen er anonym og det er frivillig

for ungdommene om de ønsker å være

med eller ikke. Alle foreldre blir informert

om undersøkelsen  i  forkant, og de kan si fra

til skolen dersom de ikke ønsker at barnet

deres skal delta.

Spørreskjemaet som brukes  i  Ungdata er

tilpasset elever på ungdomstrinnet og i

videregående opplæring. Denne rapporten

omfatter kun ungdomstrinnet. Kommuner

som gjennomfører undersøkelsen på

videregående får egne rapporter som viser

resultaterfra den delen av undersøkelsen.

Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved

OsloMet — storbyuniversitetet (tidl.
Høgskolen i Oslo og Akershus) og sju

regionale kompetansesentre innen

rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid

med kommunen, som står for den

praktiske gjennomføringen på skolene.

Data fra alle kommuner samles i den

nasjonale ungdatabasen. Databasen

inneholder svar fra mer enn 500 000

ungdommer som har deltatt i Ungdata

siden de første undersøkelsene ble

gjennomført i 2010.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som

et gratistilbud til alle kommuneri Norge.

Hvor mange deltok i

undersøkelsen?

295

Hva er svarprosenten?

8  7  %

Antall gutter og jenter
på ulike klassetrinn som besvarte
undersøkelsen i Fauske

59
__ 53 55
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I  tolkningen av resultater kan det være lurt å ta

hensyn til at det alltid er noe statistisk usikkerhet

knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten

er størst i undersøkelser der det er relativt få

ungdommer som har svart på undersøkelsen.
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Selv om en stor del av dagens barndom og

ungdomstid foregår innenfor barnehage,

skole og ulike fritidsordninger, er foreldrene

fremdeles de viktigste omsorgspersonene  i
oppveksten for de aller fleste. Foreldrenes

ressurser— økonomisk, kulturelt og sosialt —

danner grunnlaget for barn og unges

levekår.  I  følge barneloven har foreldrene

plikt til  å  sørge for økonomisk underhold og

omsorg, de skal sikre en forsvarlig
oppdragelse og at barnet får en utdanning.

Etter hvert som barn blir eldre blir deres

egne meninger og interesser viktigere. En

del av det å være ung handler også om

løsrivelse og det å bli en selvstendig

person. ldette kan det Iigge kimertil

konflikter mellom unge og foreldre. Likevel

vedvarer som regel den emosjonelle

nærheten til foreldrene utover  i
ungdomstiden, og for mange unge er

foreldrene deres de viktigste støttespillerne

når det oppstår problemer av ulik art.

Ungdata viser at de færreste ungdommer

opplever stadige krangler med foreldrene,

og at det store flertallet er svært godt

fornøyd med foreldrene sine.

Svært mange ungdommer har i dag et

tillitsfullt og nært forhold til sine foreldre, og

mye tyder på at den generasjonskløften

som preget en del av de tidligere
ungdomsgenerasjonene ikke lenger er til

stede. At båndene mellom dagens ungdom

og foreldre er preget av tillit understrekes av

at svært mange opplever at foreldrene har
god oversikt over hva de gjør i fritiden og

hvem de er sammen med.

De fleste er

svært godt fornøyd
med foreldrene sine

Hvor fornøyd er du med foreldrene dine?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

' 13 3

' 9

Fauske

I Svært fornøyd
aVerken fornøyd eller misfornøyd

Svært misfornøyd

44

5

 

12

Norge

Litt  fornøyd
a.: Litt  misfornøyd



Prosentandel som er fornøyd med foreldrene sine
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever foreldrene sine
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Jeg krangler ofte med foreldrene mlne 15 w;h4$r'r£lfs år 3.4.

Foreldrene mine kjenner foreldrene tII vennene . 43 hgjéfia
mine 3.4.41;-

Jeg liker å være sammen med foreldrene mine I 39 E513

Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene 31 Tag!
jeg er sammen med  i  fritida ' » Eur

Foreldrene mine pleier å vite hvorjeg er, og . 28 %
hvem jeg er sammen med  i  fritida ' £.-

I  Passer svært godt Passer ganske godt [1 Passer ganske dårlig .  Passer svært dårlig

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine

83 82 87

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Ungdomstiden beskrives gjerne som en

fase i livet der de jevnaldrende er særlig

viktige. Venner er for de fleste en kilde til

lek, glede, støtte, samhørighet og

bekreftelse. På lengre sikt har samspillet

med de jevnaldrende betydning for utvikling

av selvbilde og sosial kompetanse. Mange
knytter også vennskap som varer livet ut i

denne perioden.

I overgangen fra barn til tenåring endres

vennenes betydning. Mens leken ståri

sentrum blant de yngste, blir det etter hvert

like betydningsfullt hvem man er sammen

med som hva man gjør.

Hvilken rolle dejevnaldrende vennene

spiller i hver enkelt ungdoms liv vil variere.

Mens noen trives godt med én eller to

venner, er andre opptatt av å ha en stor

vennegjeng og flest mulig «likes» på

Facebook. For mange vil kvaliteten på

vennskapene likevel bety mer enn antallet.

fått en ny arena å være sammen på.

Ungdom deler informasjon og opplysninger

om sine liv, hva de gjør og hvem de er

sammen med, på en annen måte enn

tidligere.

Å ha venner betyr at man er godtatt, det
markerer tilhørighet og sier noe om hvem

man er. Det er derfor positivt når Ungdata

viser at de aller fleste ungdommer har

venner å være sammen med. Det er

samtidig bekymringsfullt at hver tiende

ungdom  i  Norge mangler venner de kan

stole på og som de kan snakke med om alt

mulig.

De aller fleste

har venner de kan stole
0

pa

Med økt bruk av sosiale medier har ungdom

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og
kan betro deg til om alt mulig?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge

   
21 26
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lJa, helt sikkert Ja, det trorjeg ä Det trorjeg ikke ta Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden

6



Prosentandel som har en fortrolig venn
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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som ofte er med  i som holder hvem jeg er sammen med
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ungdommer

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har en fortrolig venn

91 87 89

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Dagens ungdom vokser opp i  en globalisert

verden der mennesker, meninger og

inntrykk vandrer på tvers av landegrenser

og sosiokulturelle skiller. Samtidig har det

lokale og tilhørigheten til nærmiljøet

fremdeles stor'betydning i  menneskers liv.

Å vokse opp betyr å vokse opp på et

bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan

gi ulike muligheter for utfoldelse og sosialt

samvær. Tilbudet av organisasjoner,

fritidstilbud og kulturtilbud påvirker hvordan

den enkelte kan utfolde seg og bidrar

samtidig til å skape identitet og tilhørighet  i

et lokalmiljø. Det samme gjelder tilgangen

på åpne møteplasser, rekreasjonsområder

og urørt natur. Opplevelsen av lokalmiljøet

vil også være preget av utsiktene til

utdanning, arbeid og familieetablering på

sikt.

Barn og unge bruker lokalmiljøet  i  større

grad og på en annen måte enn foreldrene.

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor

særlig viktig for denne aldersgruppas

velferd. Barn og unge kan også ha andre

meninger enn voksne om hva som gir

livskvalitet på hjemstedet.

Ungdata viser at de fleste ungdommer er litt

eller svært godt fornøyd med lokalmiljøet

sitt. Men det er også en del som ikke er så

godt fornøyd. lløpet av årene på

ungdomsskolen synker andelen som er

fornøyd med stedet der de bor. Dette gjelder

spesielt jentene.

Hva ungdom er fornøyd med og misfornøyd

med varierer mye fra kommune til

kommune. Dette viser at kommunene kan

gjøre mye for å tilrettelegge for

ungdommers trivsel.

Ikke alle er  like godt
fornøyd med

lokalmiljøet sitt

Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i Norge
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Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever tilbudet der de bor
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Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet
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Skolen er ikke bare et  sted  for læring, men Likevel har andelen som trives på skolen
også en arena for sosialt samvær. Den blitt noe lavere for hvert år siden 2012.
sosiale siden ved skolen blir kanskje ekstra

viktig i en tid der digitale

kommunikasjonsformer preger mye av

fritiden til ungdom.

Det har vært en økning i andelen unge som

kjeder seg på skolen og det er flere

ungdommer som ofte gruer seg til å gå på

skolen enn for noen år siden. Endringene
Resultatene fra Ungdata viser at de fleste gjelder for begge kjønn.

trives på skolen. Det store flertallet mener at

Iaererne bryr seg om dem og like mange

føler at de passer inn blant skolens elever.

Svarene tyder på at den norske skolen har

lykkes med å skape et læringsmiljø som Sk01en 61‘ Ct gOdt

oppleves som positivt av det store flertallet sted å Være

av elevene.

— men ikke for alleSelv om jenter i gjennomsnitt oppnår en god

del bedre karakterer enn gutter, er det ikke

noen vesentlige kjønnsforskjelleri

skoletrivsel.

Hvor fornøyd er du med skolen du går på?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Fauske og i Norge

;;?) :9 '

44"

Fauske Norge

3:4 ' 32

ISvaert fornøyd Litt fornøyd æVerken fornøyd eller misfornøyd C Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever skolen
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Jeg føler atjeg passer inn blant 28
elevene på skolen

Jeg kjeder meg på skolen 40

Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen 15 —- — _  5—3—

I  Helt enig Litt  enig En Litt uenig *Helt  uenig

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på

69

44 49

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Lekser har lang tradisjon  i  norsk skole.

Opprinnelig ble det gitt for at elevene skulle

pugge seg fram til kunnskap, der presten

eller læreren gjennom høringer kontrollerte
hva elevene kunne. Selv om pugging i dag

anses som en mindre relevant

læringsstrategi, er lekser likevel noe de aller

fleste skoler velger å pålegge elevene.

Lekser kan bidra til økt selvdisiplin og gode

arbeidsvaner, og det kan være en effektiv

måte for skolen å få involvert foreldrene  i
skolearbeidet på. Den viktigste

begrunnelsen ligger likevel  i  forventningen

om at lekser bidrar til økt læring.

Forskning tyder imidlertid ikke på at

leksearbeid i seg selv har særlig store

læringseffekter. Det vil blant annet avhenge

av under hvilke betingelser leksene gis og

skolearbeidet foregår på, men også av

tilbakemeldingene fra lærerne  i  etterkant.

Ungdata viser at ungdom flest bruker en del

tid på lekser, men det er stor variasjon  i  hvor

mye tid hver og en bruker. Mens noen ikke

gjør lekser i det hele tatt, bruker andre flere

timer hver dag. Jenter bruker i gjennomsnitt

betydelig mertid på lekser enn gutter.

Fram til 2015 viste Ungdata en tydelig

økning i hvor mye tid ungdom brukte på

lekser. Denne tidstrenden er nå brutt, og de

siste årene er det blitt vesentlig færre som

bruker mye tid på skolearbeid, blant både

gutter og jenter.

Mange ungdommer gir gjennom Ungdata

uttrykk for at de har mer skolearbeid enn de

klarer å gjøre. For noen bidrar lekser og

karakterpress til å gjøre skolehverdagen

stressende.

Det er stor variasjon  i
hvor  mye tid  ungdom

bruker  på lekser

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og
annet skolearbeid (utenom skoletiden)?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Fauske og i Norge
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Prosentandel som bruker minst én time daglig på lekser
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

(T) G?
% 36 5 31 39

* ” . * T “$.18—— — L=;—  ,_;__  1—1-
8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvor ofte har du hatt det  slik  de siste månedene?

. . ' ' -. *1
Jeg har mer skolearbeid enn Jeg '_'- .- ', :.. '

klarerågjøre 14 32 l.;— .  ‘27”‘1 12 14

".:—:?— t '. I

Jeg føler meg utslitt på grunn av 'L ,] ,  _ Ill

skolearbeidet 5 19 55W 133 _  -  1 22 20

Jeg blir stresset av skolearbeidet 8 18 “-3-:— FT"; 2-2 18

lAIdri  Sjelden i‘rIAvogtil "Ofte Sværtofte

 

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som bruker minst én time daglig på lekser

29 33 27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Motivasjon for læring er en sentral drivkraft

bak skoleresultatene til den enkelte elev.

Dette  kommertil syne på ulike måter, både

gjennom de utdanningsvalgene elevene

gjør, den innsatsen de legger ned og

elevenes oppslutning om skolens formål og

regler. Skolemotivasjon på ungdomstrinnet

har også betydning for i hvor stor grad den

enkelte klarer å gjennomføre videregående

opplæring.

Å skulke skolen  — særlig når dette skjer
gjentatte ganger  — kan være et uttrykk for

enkeltelevers manglende motivasjon for

læring.

Lite tyder på at elever  i  dag slutter mindre

opp om skolens prosjekt enn tidligere. Flere

undersøkelser viser tvert imot at ungdom er

mer pliktoppfyllende og disiplinerte enn for

noen tiår tilbake.

Samtidig tyder ungdataundersøkelsene fra

de par siste årene på at  dette  er i endring.

Noen flere skulker på ungdomstrinnet. Fra

2015 har det vært en økning blant både

gutter og jenter på ungdomstrinnet.

Gutter og jenter skiller seg svært lite fra

hverandre med tanke på hvor mange som

skulker skolen.

Hvor mange ganger har du skulket skolen siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel som har skulket minst én gang siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som har skulket minst seks ganger siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har skulket skolen minst én gang siste år
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Det har aldri vært så mange unge som tar

så lang utdanning som  i  dag. Mot slutten av

20-årene har over halvparten av jentene, og

rundt en tredel av guttene høyere

utdanning. Svarene reflekterer at vi i dag

har med en utdanningsorientert

ungdomsgenerasjon å gjøre.

Etter grunnskolen begynner de aller fleste

direkte i videregående opplæring. Likevel er

det ikke alle som fullfører. Om lag én av tre

faller fra underveis eller har ikke bestått

etter fem år. Denne andelen har vært stabil

siden 1994. At så mange ikke fullfører, er et

problem fordi videregående utdanning i

stadig større grad har blitt en betingelse for

inntreden i arbeidslivet.

Fram til 2015 var det en trend i retning av at

stadig flere unge tror de vil ta utdanning på

universitet eller høgskole. Tallene for de

siste årene tyder på at denne trenden har

blitt brutt eller flatet ut.

På andre områder er det derimot en tydelig

trend i retning av mindre framtidsoptimisme.

Andelen som tror at de aldri vil bli

arbeidsledige har gått markert ned, og færre

enn før tror de kommertil å leve et godt og

lykkelig liv.

En av de sentrale målsettingene i norsk

utdanningspolitikk har vært sosial utjevning,

slik at alle har de samme mulighetene til

utdanning. Til tross for et åpent

utdanningssystem med gode

finansieringsordninger er det fortsatt store

forskjeller i utdanningsvalg etter foreldrenes

utdanningsnivå, inntekt og yrkesstatus.

Samtidig er det mange av de unge med

innvandrerbakgrunn som sikter høyt i

utdanningssystemet og gjerne mot de mest

prestisjefylte studiene.

Tror du at du vil komme til å leve et godt og lykkelig liv?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Fauske og i Norge
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Prosentandel som tror de vil leve et godt og lykkelig Iiv
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Tidstrend  i  Fauske
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Ungdoms fritid er i forandring, og hjemmet

er blitt et stadig viktigere oppholdssted for

de unge. En viktig årsak er den nye

kommunikasjonsteknologien som gjør det

mulig å være hjemme og samtidig ha

kontakt med sine venner. For ungdom har

internett gjort behovet for å møtes på

senteret eller «på løkka» mindre.

Også andre endringer  i  ungdoms liv kan

bidra til at ungdom bruker mer tid hjemme.

Flere har argumentert for at

generasjonskløften er mindre enn tidligere.

Dette gjør det enklere for mange unge å

være i samme hus som sine foreldre. Krav

til prestasjoner  i  skole- og

utdanningssammenheng kan også ha ført til

at ungdom holder seg hjemme for å gjøre

skolearbeid. At også boligene har blitt

større, gjør at de fleste tenåringer har eget
rom, og mange disponerer en kjellerstue

eller loftstue som de kan bruke til samvær

med venner.

Svarene fra Ungdata tyder på en nokså
hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Dette

gjelder både gutter og jenter og på tvers av

alder.

Samtidig viser Ungdata at når ungdom er

hjemme, skjer det  i  stadig mindre grad

sammen med andre ungdommer, i  hvert fall

fysisk. Mange bruker mye tid på å være

sosial via nett, enten dette skjer gjennom

sosiale medier eller online dataspill.

Hjemmet som arena for fysisk samvær med

jevnaldrende har dermed blitt svekket de

senere årene, til fordel for nye måter å

kommunisere med hverandre på.

En hj emmekj ær
ungdomsgenerasjon

Hvor mange ganger har du vært hjemme hele kvelden  i
løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i Norge
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Prosentandel som har vært sammen med venner hjemme
hos hverandre minst to ganger siste uke
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos
hverandre minst to ganger siste uke
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l ungdomsforskningen har det vært vanlig å

skille mellom ungdommenes uteorienterte

og hjemmeorienterte fritid. Mens den

hjemmeorienterte fritiden gir foreldre større

muligheter til å kontrollere barnas

handlinger, har ungdom større spillerom til å

prøve ut grenser når de oppholder seg

utenfor hjemmet.

Ungdata viser at det i løpet av de siste

årene har blitt stadig færre

ungdomsskoleelever som bruker fritiden sin

ute med venner om kveldene.

Med et endret fritidsmønster endres gjerne

bekymringene rundt ungdoms bruk av

fritiden. ldag vekker digitale aktiviteter foran

skjermer av ulikt slag større uro enn det

ustrukturerte samværet med jevnaldrende

ute på gatehjørnet.

I dag er bekymringene gjerne knyttet til

manglende fysisk aktivitet og kvaliteten på

det sosiale samværet. Statistisk

sentralbyrås tidsbruksundersøkelser viser at

dagens unge sammenlignet med de som

var unge på 1980- og 1990—tallet, bruker

mindre tid på idrett og friluftsliv og er mindre

sammen med jevnaldrende.

Generelt er det små kjønnsforskjeller i det

uteorienterte fritidsmønsteret, mens det er

flere av de eldste ungdomsskoleelevene

som henger ute om kvelden.

Det er mindre vanlig at

ungdom henger ute med

venner

Hvor mange ganger har du vært ute med venner
størsteparten av kvelden  i  løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge
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Prosentandel som har vært ute med venner størsteparten

av kvelden minst to ganger siste uke
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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skyld (kjørt for å kjøre en tur)
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Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av
kvelden minst to ganger siste uke
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Digitale medier spiller i dag en sentral rolle  i Siden 2015 har andelen unge som bruker
hverdagen — både for skolearbeid og for minst tre timer foran en skjerm  økt.
ungdoms sosiale  liv.  Teknologien gjør at Økningen er størst blant jenter på
barn og unge kommeri kontakt med ungdomstrinnet, og skyldes at stadig flere
jevnaldrende på nye måter. Særlig utgjør de bruker mye tid på sosiale medier.
sosiale mediene en sentral formidlingskanal

for hva som ellers skjeri ungdomskulturene.

Det kan handle om alt fra å holde kontakt

med venner til å arrangere fester, konserter

eller politiske markeringer. Mange bruker

mye av sin fritid på internett, og for den

enkelte unge kan det ha store sosiale

omkostninger å ikke være til  stede.

Det er betydelige kjønnsforskjelleri hva

gutter og jenter bruker mediene  til.  Mens

gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter

oftere på sosiale medier. Jenter bruker
samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer,

serier og TV-programmer.

Selv om mange bruker mye av fritiden sin

på digitale aktiviteter, er det stor variasjon .  . .
ungdommene imellom. Noen få bruker StOI' VarlaSJ on 1

mlndre enn en time daghg, mens rundt ungdoms bI‘Uk av
halvparten bruker mer enn tre timer.

Skjermtiden øker derimot gjennom dlgltale medler
ungdomstrinnet, og på landsbasis bruker

gutter samlet noe mer tid foran en skjerm

enn jenter.

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis foran en
skjerm i løpet av en dag?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel som daglig bruker minst to timer på

elektroniske spill
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

 

61 73

ä 58 2
S g 29 34 32

(° ”  J—-—1 J -.,l W
rJ _: "*En!

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Tidsbruk  i  løpet av en vanlig dag

Sosiale medier 17 QflL—Q _  34559

Spille dataspill/TV—spill . 13 m :34

Spille spill på telefon, nettbrett » 16 3E '  2-2.  '  '

Se på  filmer, serier, Youtube  n 23 £££¢%3.=::: 41

Se på Tv - 24- LEE. w

Lese bøker ' l 6  å?

I  Mindre enn 30 minutter 30-60minutter aEn til to timer : Mer enn to timer

Prosentandel som daglig bruker minst to timer på sosiale
medier
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

 

B 46 52 47
*5 33 g 36 'n:—
CD 19 —, r. .T " J-

—  I Kin": .—
8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

23



Organisasjoner, klubber, lag og foreninger Selv om det er en viss nedgang i  løpet av
er viktige arenaer for samvær med andre ungdomsårene, er det på landsbasis to av
unge, og gir andre erfaringer og tre ungdomsskoleelever som deltari en eller
læringsbetingelser enn skolen og mer annen form for organisert fritidsaktivitet.
uformelle situasjoner. På sitt beste gir idretten organiserer klart flest.
organisasjonene ungdom mulighet til å

utvikle sine evner, de lærer å fungere  i  et

fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe

Landsrepresentative undersøkelser fra de

siste tiårene tyder på at andelen unge
medlemmer  i  frivillige organisasjoner har

malrettet. vært synkende. Det er organisasjoner som
Barne- og ungdomsorganisasjonene speider, korps, kor og religiøse foreninger
tillegges ofte en forebyggende rolle. som har opplevd størst medlemssvikt.
Forskning tyder imidlertid på at Idrettslagene har derimot  i  stor grad beholdt
sammenhengen mellom for eksempel sin store oppslutning.
rusmiddelbruk og organisasjonsdeltakelse

varierer en del med organisasjonstype. Det

er også slik at mange av organisasjonene De aller fleste har
saerlig rekrutterer ungdom som  i .

utgangspunktet er «veltilpassede». g] 611110111 OPPVekSten

Ungdata viser at de fleste barn og unge har deltatt 1  organiserte
deltatt  i  eller vært innom ulike typer .  . .  .

organiserte fritidsaktiviteter gjennom fr1t1dsakt1v1teter
oppveksten.

Er du, eller har du tidligere vært, med  i  noen organisa-

sjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

1'2 .. 11
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Fauske Norge

lJa, jeg er med nå I! Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med
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Prosentandel som er med  i  en fritidsorganisasjon
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

 

82

!— 1-—

g 54 46 %

3

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Deltakelse i ulike organiserte fritidsaktiviteter
Antall ganger  i  løpet siste måned

 

Idrettslag a 9 39

Fritidsklubb, ungdomshus . 22 53312

Religiøs forening : 14 ?:

Kulturskole, musikkskole :, . 4  Eng

Korps, kor, orkester ' 4 i2

Annen organisasjon 12 531 7

I  Ingen ganger 1-2 ganger  a  3-4 ganger :5 ganger eller oftere

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er med  i  en fritidsorganisasjon

6253 59

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Svært mange unge trener på fritiden. Noen

spiller håndball, basket eller fotball gjennom

et idrettslag, og andre trener på et

treningssenter. Det er også mange unge

som sykler eller løper seg en tur, enten

alene eller sammen med venner.

Mediene gir av og til inntrykk av at norsk

ungdom er  i  ferd med å forfalle fysisk.

Forskning viser derimot at det er like mange

som trener i dag som for 20 år siden.

Samtidig er mange lite fysisk aktive ellers i

hverdagen, og det tilbringes mye tid foran

ulike typer skjermer.

lløpet av ungdomstiden er det mange som

slutteri idrettslagene. En god del av disse

begynner å trene på treningssenter eller de

trener på egen hånd. Samlet sett er det

derfor ikke så store forskjeller  i  trenings-

aktivitet mellom ungdom på ulike

klassetrinn.

Ungdata viser at de fleste unge driver med

en eller annen form for trening.

Hvor ofte trener du?

Det har tradisjonelt vært klare

kjønnsforskjeller i trening, og særlig har det

vært flere gutter enn jenter  i  idrettslagene.

De siste årene har vi sett en tendens til at

flere jenter trener på andre arenaer (utenfor

idrettslagene), slik at det  i  dag er små

kjønnsforskjelleri trening samlet sett.

lmange idretter stilles det store krav til

utstyr  og deltakelse, og det kan koste en

god del å være med. Dette kan være en

utfordring for å nå det overordnede målet for

norsk idrett: «idrett for alle».

Dagens ungdom er

opptatt av trening

Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i Norge
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Prosentandel som trener  minst  én gang i  uka
Blant gutter og jenter på  ulike klassetrinn
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Prosentandel som trener  minst  én gang i  uka
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I  et  idrettslag Trener på egenhånd På  treningsstudio  Annen  organisert trening

Tidstrend i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som trener  minst  én gang i  uka på  ulike  måter

I  l et idrettslag m Trener på egenhånd l: På  treningsstudio

 

   
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Egenvurdert helse er en viktig indikator for

sykelighet og bruk av helsetjenester, og

anvendes til å overvåke befolkningens

helsestatus over tid.

Livsstilsvaner etableres ofte  i

ungdomsårene og kan ha betydning for

helse både  i  ungdomstiden og senere  i  livet.

Andelen som røyker blant unge  i  Norge har

gått ned, og flere av røykerne, særlig blant

gutter, har gått over til snus. Nedgang ser

man også  i  alkoholforbruk.

Barn og unge opp til 16-års alder erjevnt

over fysisk aktive. Imidlertid synker

aktivitetsnivået med alderen. Jenter er

mindre fysisk aktive enn gutter. Tilbudet av

skjermbaserte aktiviteter har økt med årene,

og fremstår som et bekymringsfullt alternativ

til fysisk aktivitet.

Det er samtidig generelt større fokus på

helse i dag enn tidligere, og i  en del

ungdomsmiljøer har det å være sunn blitt
«in».

Større kunnskap om risikofaktorer har gjort

at vi  i  dag er mer opptatt av  å  forebygge

dårlig helse. Samtidig har vi sannsynligvis

blitt  flinkere til å kjenne etter hvordan vi har

det.

Ungdata viser at de fleste unge er fornøyd

med egen helse. Generelt erjenter litt mer
misfornøyd enn gutter. Det er også en

tendens til flere som er misfornøyd med

egen helse blant de eldste tenåringene.

De fleste er fornøyd med

egen helse

Hvor fornøyd er du med helsa di?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge

10

Fauske
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Prosentandel som er fornøyd med helsa si
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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69 72
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5:1", I. 7’31”?
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Bruk av helsetjenester — antall ganger siste året

Sykehus

Legeva kt .  '

Psykolog '

Fastlege . l 326

Helsestasjon for
ungdom

Helsesøster på skolen . l 26

 

I  Ingen ganger 1—2 ganger  B  3—5 ganger 6 ganger eller mer

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa si

67 67 65

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Ungdomstiden er preget av at kroppen

utvikler seg raskt og behovet for

næringsstoffer øker. Det vi spiser og drikker

påvirker helsa vår. Et sunt kosthold og god

ernæring kan redusere risiko for en rekke

sykdommer, og er avgjørende for vekst og

utvikling i  ungdomstiden. Gode

kostholdsvaner etableres også tidlig og tas

med videre  i  livet.

Folkehelseinstituttet anbefaler at et sunt

kosthold blant annet bør inneholde grove

kornprodukter, grønnsaker, frukt, fisk, fugl

og kjøtt. Samtidig bør inntaket av sukker

reduseres.

Større autonomi fra foreldre og bedre

tilgang til penger, gjør at ungdom har mer

kontroll over eget kosthold enn da de var

barn. Fristelsene er store og for mange er

det lett å velge usunne drikke- og matvarer.

Spørsmål om kosthold kom for første gang

inn i Ungdata  i  2017. Ungdata viser at det er

stor variasjon i ungdoms kosthold. For

eksempel spiser en av tre ungdommerfrukt

og grønt hver dag, samtidig som en god del

sjelden fåri seg slike matvarer.

Flertallet av ungdom spiser fisk til middag

eller som pålegg minst en gang i  uka. Det

samme gjelder kjøttdeigbaserte produkter,

som pølser og hamburgere.

De fleste spiser godteri eller snacks hver

uke, men det er få som gjør dette mange
gangeri uka. Det er noen flere jenter enn

gutter som jevnlig spiser godteri.

Stor  variasj on  1
ungdoms kosthold

Andel som spiser frukt og bær minst fire ganger  i  uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

å
*5 34 37 36

G .  .  .
8. trinn 9. trinn 10. trinn

Jenter
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8. trinn 9. trinn 10. trinn

Andel som spiser godteri minst fire ganger  i  uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Gutter
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Hvor  ofte  ungdom spiser...

Sjokolade og annet godteri

Potetgull og salt snacks

Pølser, hamburger, kebab,
kjøttboller, lasagne

Fisk til middag eller som pålegg

Grønnsaker og salater

Frukt og bær

Grovbrød eller grove rundstykker

I  Mindre enn én gang i  uka

 

Hvor ofte ungdom drikker...

Energidrikk (Red Bull, Battery e.l.)

Lettbrus, Iettsafi eller andre

lettdrikker

Brus, saft, iste eller iskaffe med

sukker

Melk

Vanlig vann uten kullsyre

I  Mindre enn én gang i  uka

l
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Verdens helseorganisasjon definerer helse

som en «tilstand av fullkommen fysisk,

psykisk og sosial velvære -ikke bare fravær

av sykdom eller svakhet». God fysisk helse
innebærer  å  ha en frisk og sunn kropp,

være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å

få tilstrekkelig med hvile.

Selv om ungdom generelt har god fysisk

helse, er det likevel mange som sliter med

ulike typer plageri hverdagen. Ungdata

kartlegger en del psykosomatiske plager, og

resultatene viser at de aller fleste er plaget

av dette fra tid til annen. De mest utbredte

plagene er hodepine, magevondt og smerter

i  nakke, skulder, ledd og muskulatur. For de

fleste skjer dette bare noen få ganger.

Likevel er det på landsbasis i underkant av

10 prosent av guttene og rundt 20 prosent

avjentene som daglig er plaget av

hodepine, magesmerter, ryggsmerter eller

andre typer psykosomatiske problemer.

Jentene er altså betydelig mer utsatt enn

guttene. For guttene endrer omfanget av

helseplager seg lite gjennom

ungdomsårene, mens det blant jenter er en

betydelig økning i begynnelsen av tenårene

for deretter å flate ut.

Det er samtidig langt flere jenter enn gutter

som jevnlig bruker reseptfrie medikamenter

som Paracet o.l. Forbruket av

smertestillende medisiner blant norske 15-

16—åringer er høyt, og har steget betydelig

siden 2001.

En god del ungdom
sliter daglig med fysiske

helseplager

Hvor ofte bruker du reseptfrie medikamenter?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel som bruker reseptfrie medikamenter

ukentlig eller daglig
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

   å å
*" 22 C
3 17 18

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvor mange som har hatt ulike plager siste måned

Hodepine 4.6.. ":52“??? l&- '

Magesmerter : 48 [% 4-

Nakke— og skuldersmerter a  I 41 gig?! &
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Ledd- og muskelsmerter . '34 gin; liä ;
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!  Ingen ganger Noen ganger nn Mange ganger "Daglig

Prosentandel som daglig sliter med én eller flere av
plagene som er vist  i  figuren over
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Ungdomstiden er en periode som byr på

store omveltninger— både kroppslig og

mentalt. De unge skal finne ut hvem de er

og hva de står for, og møter nye krav og

forventninger. Derfor er det helt naturlig at
mange kjenner på at hverdagen kan være

vanskelig i blant. Mange unge sliter psykisk

i  perioder. For de fleste er de psykiske

plagene forbigående, men for noen blir de

varige.

De siste årene har vi sett en økning i

andelen unge som rapporterer om lettere

psykiske helseplager  i  spørre-

undersøkelser. Noen mener at økt

individualisering i  samfunnet og et sterkere

prestasjonspress  i  for eksempel skolen, har

bidratt til denne utviklingen. Andre mener at

økningen kan skyldes større åpenhet og
oppmerksomhet om denne typen plager.

Her gir forskningen ingen klare svar.

Det vi derimot vet er at depresjons— og

angstsymptomer er de vanligste plagene

blant ungdom. Jenter er mer plaget og

oppsøker oftere hjelp enn gutter.
Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad

av sosial støtte øker risikoen for slike

plager. Flere undersøkelser viser også en

klar sammenheng mellom mobbing og

dårlig psykisk helse.

l Ungdata måles psykiske helseplager

gjennom spørsmål som skal fange opp ulike

former for depressive symptomer.

Ungdommene som rapporterer om at de er

mye plaget av flere slike symptomer, regnes

som å ha et «høyt nivå». På landsbasis er

det rundt 15 prosent av

ungdomsskoleelevene som tilfredsstiller

dette kriteriet. Mest utbredt er typiske

stressymptomer. Tre av ti rapporterer om å

være «ganske mye» eller «veldig mye»

plaget av tanker om at «alt er et slit» eller at

de «bekymrer seg for mye om ting». Jenter
rapporterer langt oftere om alle de ulike

psykiske plagene som måles.

Har du vært plaget av ensomhet  i  løpet av siste uke?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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l  Ikke plaget  i  det hele tatt Lite plaget Ira Ganske mye plaget .Veldig mye plaget

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er mye plaget av

I Depressive symptomer  E  Ensomhet

24
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Selvbildet er en viktig del av identiteten vår,

og handler om hvordan vi ser på oss selv,

både på godt og vondt. Ungdommer som

har det bra, har ofte et positivt selvbilde.

Selvbildet blir utviklet gjennom hele livet, og

påvirkes av et bekreftende samspill med

andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til
et positivt selvbilde, mens stadig kritikk kan

medvirke til å gi et negativt selvbilde.

Det er ikke uvanlig å føle seg usikker fra tid

til annen. Ungdomstiden handler om å bli

kjent med seg selv og finne ut av hva man

står for. Man er gjerne ekstra var for andres
kommentarer og syn på seg selv.

Forskning har vist at det er en sammenheng

mellom negativt selvbilde og problemer som

spiseforstyrrelser; angst og depresjon.

Selvbildet er også påvirket av hvor fornøyd

ungdom er med kroppen sin og sitt eget

utseende.

Generelt viser Ungdata at det store flertallet
av norske ungdommer er ganske godt

fornøyd med hvordan de selv er.

Samtidig er det en god del variasjon  i
ungdommenes vurderinger, og på spørsmål

om hvor fornøyd ungdom er med eget

utseende er det nokså mange som er

direkte misfornøyd.

Kjønnsforskjellene er betydelige, jentene er

langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget

utseende og måten de lever livene sine på

enn guttene.

Hvor fornøyd er du med utseendet ditt?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge
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Prosentandel som er fornøyd med utseendet  sitt
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor godt ulike utsagn om selvbilde passer på de unge

 

Jeg er ofte skuffet over meg selv 24 Fm: ‘  ‘1??? "q' i;"jl 29

Jeg opplever at detjeg driver . .7: '. —— ..
med  i  livet er meningsfullt ' 34 L13... 14

Jeg er fornøyd med hvordan jeg . 34
har det ' ‘

Jeg liker meg selv slik jeg er '38

Jeg er svært fornøyd med ,  . 40
hvordan jeg er

I  Passer svært godt Passer ganske godt CI Passer ganske dårlig Passer svært dårlig

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som er fornøyd med utseendet sitt

53 53 55

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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I løpet av de siste  20—25  årene har kampen

mot røyking blitt intensivert. l1996 ble

aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra

16 til 18 år. I perioden  2004  til 2013 ble

Røykeloven ytterligere skjerpet. Tiltakene
har førttil en nedgang i  andelen

dagligrøykere som nærmest er uten

sidestykke  i  norsk sosialhistorie. Andelen

røykere både blant ungdom og voksne har
gått markant ned fra årtusenskiftet til i dag.

Samtidig har andelen unge som snuser, gått

opp. Økt snusing oppveier likevel ikke

tilbakegangen  i  røyking, og bruken av

tobakk har samlet gått tilbake.

Parallelt har det skjedd nokså dyptgripende

endringer i synet på røyking —  også blant de

unge. Røyking var tidligere en viktig markør

for voksenhet og var forbundet med en viss

status. ldag gir røyking derimot liten status

og respekt  i  de fleste ungdomsmiljøer.

Den internasjonale WHO-undersøkelsen

«Helsevaner blant skoleelever», viser at

Røyker du?

tobakksrøyking er langt mindre utbredt blant

norske elever enn blant ungdom i de fleste

av de 40 landene som deltar  i

undersøkelsen.

Ungdata viser at røyking er mer eller mindre

helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært

få røyker daglig og det er heller ikke så

mange som røyker ukentlig. Det store

flertallet har aldri prøvd å røyke. Det er

heller ikke så mange på ungdomstrinnet

som bruker snus, men det er flere som

snuser enn som røyker.

Røyking er helt ut på

ungdomsskolen. Det er

heller ikke mange som

snuser.

Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

Fauske

I  Har aldri røykt
fi  Røyker sjeldnere enn én gang i  uka
' Røyker daglig

3  8

.  331
6  ==»-

Norge

:.

Har røykt før, men har sluttet helt nå
0  Røyker ukentlig, men ikke hver dag



Prosentandel som røyker eller snuser
Blant gutter og jenter

Røyker du? Snuser du?

l  3 ' 8 I  GutterRøyker daglig ”  3 Snuser daglig l  3

l a Jenter
. 1

Røyker ukentlig ! 1 Snuser ukentllg 0

, 3
Sjeldnere Sjeldnere '

10
Har røyktfør r6 12 Har snustfør  .

i

==—

NGO

—L 78
Har aldri røykt -  78188 Har aldri snust . - -- -—.

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som bruker tobakkjevnlig

I  Røyker daglig/ukentlig Ea Snuser daglig/ukentlig

8

       _  .. . . .  _ _ .  Ev .
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon

i  Norge. Til tross for at voksne i dag drikker

mer alkohol enn  tidligere, har de unges bruk

av alkohol flatet ut, og fra årtusenskiftet vist

en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles

mange unge som drikker alkohol, og da

særlig i  den siste delen av tenårene.

For mange innebærer eksperimentering

med og bruk av alkohol en symbolsk

markering av overgangen fra barn til

ungdom. Å drikke  i  ungdomsalderen er

dessuten sammenvevd med vennskap,

flørting og en sosial livsstil. Unge som

drikker alkohol midt  i  tenårene, har som

regel mange venner og et aktivt sosialt Iiv.

Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir

risiko for akutte skader, og ungdom som

begynner å drikke tidlig, har  i  mange tilfeller

et atferdsmønster der andre typer antisosial

atferd og bruk av tyngre rusmidler inngår.

Ungdom  i  en slik situasjon har gjerne et mer

trøblete forhold til skolen og til foreldrene

enn andre. De begår mer kriminalitet, har

dårligere psykisk helse og får oftere

problemer senere  i  livet.

Ungdata viser at det er stor variasjon  i  hvor

gamle ungdom er når de begynner å drikke

alkohol. Det store flertallet har ikke vært

beruset  i  løpet av ungdomsskolen. På

slutten av ungdomsskolen har omtrent én av

fire opplevd å ha vært beruset.

Det er generelt små forskjeller  i

alkoholvaner mellom gutter og jenter.

Få av

ungdomsskoleelevene

har  Vært fulle

Hvor mange ganger har du drukket så mye at du har følt
deg tydelig beruset  i  løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

5  5  _
& ”'?

Fauske

.!

I  Ingen ganger 1 gang

4+0

Norge

Ei 2-5 ganger t‘r‘r 6 ganger eller mer



Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

 

L L

2 24 9
(D 9)  _  11 9

0 - !.J-Luj Mg]

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hender det at du drikker noen form for alkohol?

I  Gutter Jenter

59 58

.  ._ -- 25 23

l--.: -::'.- —:==i —. ..

Aldri Har bare smakt Av og til, men ikke Nokså jevnt 1-3 Hver uke
noen få ganger så ofte som ganger  i  måneden

månedlig

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år

20 20
16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til

dels sterktfordømt. Om det å prøve hasj

eller marihuana  — isolert sett — er farligere

enn å debutere tidlig med alkohol er  i  dag

omdiskutert. Det at alkohol er et legalt og

sosialt akseptert rusmiddel, mens hasj og

andre narkotiske stoffer er forbudt, utgjør

uansett en viktig forskjell. Både

rusmiddelbrukerens egen forståelse og

omverdenens fortolkning og reaksjon,

påvirkes av om stoffet er lovlig eller ikke.

Unge som bruker illegale rusmidler, har

krysset en ekstra grense.

Etter en økning blant tenåringeri bruken av

hasj eller marihuana på 1990-tallet, var det

en markert nedgang fram til midten av det
første tiåret etter årtusenskiftet. Etter det har

utviklingen vært mer stabil, men ser nå ut til

å øke igjen.

Ungdata viser at relativt få elever på

ungdomstrinnet har erfaringer med hasj og

marihuana.

Det har imidlertid vært en liten økning i
omfanget av hasjrøyking det siste året.

Bruken av hasj og marihuana øker betydelig

gjennom tenårene, og det er generelt flere

gutter enn jenter som har prøvd hasj.

Det er heller ikke så vanlig at ungdom på

ungdomstrinnet har blitt tilbud hasj, selv om

det har vært en liten økning Siden 2015. Det

en god del flere som blir tilbudt stoffet enn

som selv har prøvd, og gutter blir tilbudt

oftere enn jenter.

Har du brukt hasj eller marihuana  i  løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge

å 3.

Fauske

'—

I  Ingen ganger

42

m En gang

‘-2
!:;L

Norge

' To eller flere ganger



Har du  i  løpet av siste år  blitt  tilbudt hasj eller marihuana?

I  Gutter  fl  Jenter

 

82 81

8 7

-  Ea:
Nei, aldri Ja, en gang Ja, flere ganger

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år

4 4

I 1—

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Mobbing er et alvorlig problem som rammer

mange unge. Det kan defineres som

gjentatte negative handlinger der én eller

flere personer bevisst og med hensikt

skader eller forsøker å skade eller tilføre

noen ubehag. Som regel er mobbeofrene

ute av stand til å ta igjen. Mobbingen kan
være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk,

som vedvarende utfrysing fra venneflokken.

Mobbing er mest utbredt på barneskolen og

avtar  i  løpet av tenårene. Det er likevel en

del som oppleverjevnlig å bli fryst ut,

utestengt eller plaget også på ungdoms-

trinnet. Både de som mobber, og de som

utsettes for mobbing, er risikoutsatte

grupper. Ofrene er særlig utsatt for psykiske

og fysiske problemer senere i livet.

lUngdata måles mobbing på en indirekte

måte. På spørsmål om man blir plaget, fryst

ut eller truet av andre ungdommer er det

rundt 7-8 prosent av elevene på

ungdomstrinnet på landsbasis som svarer at

de blir utsatt hver 14. dag eller oftere.

En ny type mobbing har blitt mer aktuell de

siste årene — digital mobbing. lUngdata er

det relativt få som rapporterer om at de er

utsatt for dette. Det ser imidlertid ut til å

være noe kjønnsforskjeller  i  omfanget av

digital mobbing hvorjenter utsettes oftere

enn gutter.

Forekomsten av mobbing har vært relativt

stabil over tid. Trenden  i  Ungdata siden

2010 tilsier at noen flere jenter enn før

opplever å bli mobbet, mens tallene for

guttene ikke har endret seg.

Mange ungdommer blir
utsatt for mobbing

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre

unge på skolen eller i fritida?
Prosentandel av ungdomsskoleeleveri Fauske og i  Norge

w?

Fauske

34

.Awn
:? Ja, omtrent én gang i  måneden

Ja, omtrent én gang i  uka
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7-2 '3 3  

_ Norge
30

..

Nesten aldri
r: Ja, omtrent hver 14. dag

Ja, flere ganger  i  uka



Prosentandel som blir mobbet minst hver 14. dag
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Gutter

5
8

Jenter

L.-
8. trinn 9. trinn 10. trinn

7
3

__  _ L'.‘:—u  W—J

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil

At noen via nettet eller mobil har
skrevet sårende  ting til deg eller om

deg

At noen har stengt deg ute fra sosial
ting på nettet

At noen har lagt ut sårende bilder
eller videoer av deg på nettet eller

mobil

At noen via nettet eller mobil har

truet deg

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som blir mobbet minst hver 14. dag

9

2010 2011 2012 2013

I  Ingen ganger

2014 2015

:;

"

1 gang la 2-5 ganger

8

14 jifélgl 55-1:

12

 

1152

Er:- 6  ganger eller mer

5

2016 2017 2018 2019
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Ungdom er oftere involvert  i  voldsepisoder

enn andre aldersgrupper. Volden kan ta ulik

form og kan grovt sett deles inn  i  fysisk,

psykisk og seksuell vold.

Gjerningspersonene kan være både voksne

og jevnaldrende.

Vold vurderes gjerne ut fra konsekvenser og

styrkeforholdet mellom partene. Selv om

hoveddelen av den volden som foregår

blant ungdom ikke gir varige mén, kan grov

vold  i  ungdomstiden resultere  i  alvorlige

fysiske og/eller psykiske problemer for dem

det gjelder. Noen ganger er det tydelig

hvem som er den aktive parten, mens det

andre ganger er vanskelig å skille klart

mellom offer og utøver.

Guttene er overrepresentert  i  begge

grupper. De utøver  i  langt større grad ulike

former for vold sammenliknet med jentene,

og de er klart oftere ofre for vold.

lUngdata svarer 15 prosent av guttene og 7

prosent av jentene på ungdomstrinnet at de

har blitt utsatt for trusler om vold. Det er

også en del som blir skadet på grunn av

vold. På landsbasis er det så mange som

elleve prosent av guttene og seks prosent

avjentene på ungdomstrinnet som har  blitt
skadet eller fått sår på grunn av vold.

Omfanget av vold som rapporteres gjennom

Ungdata, har gått svakt ned siden

målingene startet på begynnelsen av 2010—

tallet. Dette gjelder både trusler om vold og

den volden som har endt med sår eller

skade. De ferskeste tallene tyder på en viss

økning, først og fremst blant gutter på

ungdomstrinnet.

Gutter er langt mer

utsatt for vold enn

jenter

Har du blitt utsatt for trusler om vold  i  løpet av siste året?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

ra
8 '” '

Fauske

I  Ingen ganger ' 1 gang

46

a 2-5 ganger

%

Norge

:56 ganger eller mer



Prosentandel som har blitt utsatt for trusler om vold minst én

gang siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

 

21 20

E 313»
+" c

å 6 % .L 9
- Eau l 11

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som har  blitt  utsatt for ulike former for vold

siste år

Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at l-
det krevde legebehandling '

Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold
uten at jeg trengte legebehandling

 

Jeg har blitt slått uten å få synlige merker : , -4

I1 gang E 2—5 ganger «.. 6  ganger eller mer

Tidstrend  i  Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever som har  blitt  utsatt for trusler om vold minst én
gang i  løpet av det siste året

19

15 14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

447



Ungdomstida er en periode for utprøving på

nye arenaer. I denne fasen deltar mange  i
handlinger som er på kant med det som er

alminnelig sosialt akseptert  —  inkludert på

kant  med det som er foreskrevet gjennom

Iovverket. Innen kriminologisk forskning er

det et etablert funn at Iovbrudd forekommer

hyppigst blant ungdom og unge voksne.

Å debutere  tidlig med kriminalitet og å begå

lovbrudd av alvorlig karakter, øker risikoen

for en kriminell løpebane senere  i  livet.

Det er ikke helt  tilfeldig hvem som havneri

denne gruppa. Ofte har ungdom som begår
kriminelle handlinger, tilleggsproblemer som

ustabile hjemmeliv, svak psykisk  helse,
dårlig skoletilpasning, svakt sosialt nettverk

og rusproblemer.

Etter en nokså kraftig økning i

ungdomskriminaiiteten gjennom store deler
av etterkrigstida, har ungdomskriminaliteten

gått tilbake de siste 10-15 årene. let

historisk perspektiv  blir  de unge eldre og

eldre. På slutten av 1950—tallet var

kriminaliteten  i  Norge mest utbredt blant 14-

åringer. ldagtopper19-åringene

kriminalstatistikken.

Ungdata viser at dagens ungdom generelt

er veltilpasset og ikke spesielt opptatt av å

bryte regler. Siden 2015 har det  imidlertid

vært en økning i  andelen som begår

regelbrudd, særlig blant guttene.

Dagens ungdom er
generelt lite opptatt av  å

bryte regler

Hvor mange ganger har du vært  i  slåsskamp siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever  i  Fauske og i  Norge

 

'”

Fauske

I  Ingen ganger 1 gang

48

2 2-5 ganger

 

12

Nome

6 ganger eller mer



Prosentandel med seks eller flere regelbrudd siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

5 5
% 14 14 %

0 a I I * 4 z -5_ Ifi (+74.  [j

8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Har du  gjort  dette  i  løpet av det siste året?

Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, na
bygninger, tog, buss e.l.  —

Tatt  med deg varer fra butikk uten å betale

 

Med vilje ødelagt eller knust vindusruter,
busseter, postkasser e.l. (gjort hærverk)

Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine

visste hvor du var

 

Lurt deg fra å betale på  kino, idrettsstevner,
buss, tog e.l.

 

I  1 gang In 2-5 ganger :— 6 ganger eller mer

Tidstrend i Fauske
Prosentandel av ungdomsskoleelever med seks eller flere regelbrudd siste året

7 7 7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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°

Fornøyd med foreldrene sine

Fornøyd med lokalmiljøet

Fornøyd med skolen sin

Fornøyd med helse si

Tror man får et lykkelig liv

Har minst én fortrolig venn

Deltar  i  organiserte fritidsaktiviteter

Bruker mer enn to timer foran en
skjerm hver dag

Trener minst én gang i  uka

Mye plaget av ensomhet

Mye plaget av depressive symptomer

Har vært beruset på alkohol siste år

Blitt utsatt for trusler om vold

Blir mobbet
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Fornøyd med foreldrene sine

Fornøyd med lokalmiljøet

Fornøyd med skolen sin

Fornøyd med helse si

Tror man får et lykkelig liv

Har minst én fortrolig venn

Deltar i organiserte fritidsaktiviteter

Bruker mer enn to timer foran en

skjerm hver dag

Trener minst én gang i  uka

Mye plaget av ensomhet

Mye plaget av depressive symptomer

Har vært beruset på alkohol siste år

Blitt utsatt for trusler om vold

Blir mobbet
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Fornøyd med foreldrene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller  «litt  fornøyd».

Fornøyd med lokalmiljøet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
lokalmiljøet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som
svarer «svært fornøyd» eller  «litt  fornøyd».

Fornøyd med skolen sin:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med skolen
du går på?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært
fornøyd» eller «litt fornøyd».

Er fornøyd med helsa si:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa
di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd  »
eller «litt fornøyd».

Tror man får et lykkelig liv:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig
liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Har minst én fortrolig venn:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole
fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?». indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det trorjeg».

Deltar  i organiserte fritidsaktiviteter:
lndikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Er du, eller har du tidligere vært, med  i  noen
organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?» Indikatoren viser hvor
mange prosent av ungdommene som svarer «Ja, jeg er med nå».

Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag:
indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis
på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i  løpet av en dag?». Indikatoren
viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer.

Trener minst én gang i  uka:
Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med
følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer  i  et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller
helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og
«Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser
hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i  uka.
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°

Mye plaget av ensomhet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du  i  løpet av den siste uka vært plaget av å
føle deg ensom?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«veldig mye plaget» eller «ganske mye plaget».

Mye plaget av depressive symptomer:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært plaget av noe av det
følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller
deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og
«Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som  i  gjennomsnitt
svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene.

Har vært beruset på alkohol siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du
har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Blitt utsatt for trusler om vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man  i  løpet de siste 12 månedene har: «blitt
utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har
skjedd minst én gang.

Blir mobbet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing
av andre unge på skolen eller  i  fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, flere gangeri uka», «ja, omtrent én gang i  uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag».
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Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Sammendrag: 
1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Fra denne 
dato skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass, samt at 
foreldrebetalingen også er begrenset av makspris. 
 
Fra 1. august 2015 ble det også innført gratis kjernetid i barnehage for 4 og 5 åringer, og barn med 
utsatt skolestart, som bor i husholdninger som har lav inntekt. Denne ordningen ble utvidet fra 1. august 
2016 til også å omfatte 3 åringer. Fra høsten 2019 er ordningen utvidet på nytt til å gjelde 2 åringene 
også. 
 
Saksopplysninger: 
Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som 
maksimalprisen. For 2019 er det fastsatt følgende satser: 
Makspris barnehageplass er kr 2990 pr måned, det betales kun for 11 måneder i året, totalt kr 32 010. 
Inntektsgrense i husholdningen for rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er kr 533 500 per 
år.  
 
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. 
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, og endringene i 
forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Fauske kommune informerer om 
ordningen via kommunens hjemmeside og gjennom barnehagene. 
Målet med ordningen har vært å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og 
legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for 
familier med lav inntekt. 
 
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og 
personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med 
gratis kjernetid. 
 
Søker skal legge frem dokumentasjon for inntekt, og kan søke underveis i året dersom det er en 
vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Dette kan bety at noen kan få rett til reduksjon i 
foreldrebetalingen eller gratis kjernetid i løpet av barnehageåret fordi husholdningens sammensetning 
endres. I slike tilfeller må kommunen ta imot søknader underveis i året, men i de fleste tilfeller fortsatt 
med skattemelding (selvangivelse) som dokumentasjon. 
 



Den nasjonale reguleringen legger ikke føringer på hvordan kommunen innretter ordningene med tanke 
på søkeprosess utover at det må være mulig å søke om reduksjon og gratis kjernetid underveis i 
barnehageåret. Den nasjonale reguleringen sier hva foreldre med lav inntekt har rett på, og at det skal 
gjelde uavhengig av om barnet går i en kommunal eller en ikke-kommunal barnehage. 
 
Kommunen skal også behandle søknad om moderasjon når  

· barn starter midt i året 
· familien får endret økonomisk situasjon i løpet av året eller ikke har søkt innen fristen 

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon og gratis 
kjernetid. 
 
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til 
reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid uavhengig av om barnet går i kommunal eller ikke-
kommunal barnehage. Fauske kommune refunderer inntektstapet til barnehagene etter regning 2 
ganger pr år. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
For barnehageåret 2018/2019, har Fauske kommune behandlet søknader som omfatter 63 barn og 49 
familier (for barnehageåret 2017/2018 ble det behandlet søknader som omfattet 55 barn og 44 
familier).  
 
Kostnadene knyttet til de familier som har rett på og fått innvilget redusert foreldrebetaling utgjør kr 
1 358 071 på årsbasis (i 2018 ca kr 1 093 532). Dette er utgifter kommunen må refundere de ulike 
barnehagene, for å kompensere for inntektstapet på foreldrebetaling. 
 
Ordningen har medført økte utgifter på barnehageområdet i kommunen, og kommer i tillegg til dekking 
av søskenmoderasjon, en ordning som kommunen også må kompensere for til de ulike barnehagene. 
 
I forkant av nytt barnehageår 2019/2020 må det søkes på nytt for alle husholdninger som kommer inn 
under ordningen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Hauan grendehus 
Fauske kommunes leiebehov 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune inngår ingen nye leieavtaler med Hauan Grendehus på det nåværende 
tidspunktet. 
 

 
Sammendrag: 
 
I møte 4/2019 i OPKU fikk Rådmannen følgende oppdrag: 
 

«Oppvekst- og kulturutvalget er gjort kjent med at leieavtale for bruk av Hauan grendehus er sagt 
opp med virkning fra 01.08.19. Utvalget er inneforstått med den store betydning grendehuset har 
for innbyggerne i denne delen av kommunen. Oppvekst- og kulturutvalget ber derfor rådmannen 
utrede en sak til neste møte i utvalget som belyser hvilket behov kommunen har for leie av 
grendeshuset i fremtiden og hvordan leieforholdet kan videreføres innenfor en fornuftig 
økonomisk ramme.» 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Etter vedtak om nedlegging av Hauan skole fra oppstart skoleåret 2019/20 ble mangeåring leieavtale 
med grendehuset, for lokaler til gymsal og SFO drift, sagt opp fra og med 1.8.19. Den utgående 
leiekontrakten hadde en kostnad på kr. 200 000 pr. år og ga kommunen rett til å disponere deler av 
grendehuset (inkl. kjøkken, gymsal og allrom). Elevene fra Hauan skole flyttet over til Finneid skole, hvor 
det tidligere var gjort ombygging for å tilpasse skole og SFO til ca. 165 elever. Etter sammenslåingen er 
antallet elever på Finneid skole nå ca. 115 elever. 
 
Etter at skoledriften for 1. – 4. trinn ble avsluttet har voksenopplæringen (vps) flyttet inn i de ledige 
lokalene. Det betyr at i tidligere Hauan skole er det nå undervisning av voksne i de samme 
klasserommene. Fauske voksenopplæring holdt tidligere til i Henriksenbygget på Vestmyra, som 
kommunen da leide til virksomheten. I tillegg vil Flyktningtjenesten, som i dag har kontorsted på 
Teletunet, samlokaliseres med vps i Hauan skole fra 1.1.20.  
 
Det er også fortsatt barnehagedrift i kjelleren, slik det har vært i over 40 år nå. Det bety at hele den 
delen av bygget som kommunen selv eier, er utnyttet til drift i dag. 
 
I og med at Grendehuset nå har mistet en betydelig leietaker over mange år, er det fra styret og Hauans 
befolkning uttrykt bekymring for den videre fremtiden til grendehuset.  
 



I den forbindelse har kommunen sett på og vurdert hvilke behov den står igjen med som dekkes av 
leieforhold med private, og om det kan være mulig å løse noen av disse ved fortsatt leie av grendehuset 
i en eller annen form fremover. I et møte mellom kommunen og representanter for styret i grendehuset 
den 24. april 2019, hvor oppsigelse av leiekontrakten ble varslet, ble det fra styrets representanter 
uttrykt bekymring for den fremtidige opprettholdelse av aktivitet i grendehuset. Det ble også gitt utrykk 
for at timebasert leie av enkelte deler av lokalet (f.eks. gymsal) ikke var aktuelt da kostnader ved 
oppvarming, ventilasjon og renhold ville overstige leieinntektene. Styrets representanter i møtet var 
opptatt av varige leieforhold på forutsigbare kontraktslengder. 
 
I sakens forbindelse kan det også være på sin plass å gjøre oppmerksom på at det er kommunen som har 
innstallert og eier ventilasjonsaggregatene som betjener grendehuset, og har kostnadene knyttet til 
drift, vedlikehold og strøm til disse, også etter oppsigelse av leiekontakt fra 1.8.19. 
 
Ventilasjonsanlegget er ikke avgrenset ved at grendehuset kan avstenges for ventilasjon ved drift kun i 
skolen, og motsatt. Kostnader ved drift av ventilasjonsanlegget ved Hauan skole og grendehus utgjør ca. 
160.000 kroner i året. Omregnet og fordelt på areal kan man anslå at andelen til grendehuset ligger i 
størrelsesorden 64.000 kroner pr år. 
Intensjonen ved at ventilasjonen skulle tilfredsstille de krav som ligger til skoledrift falt bort når SFO 
flyttet ut, og i utgangspunktet skal nå ventilasjonsaggregatet kun betjene Hauan skole. 
Fauske eiendom forutsetter da at det må utføres en frakobling, eller at Hauan Grendehus inngår en 
avtale om dekning av noen strømkostnader i forbindelse ved bruk av ventilasjon til arrangement og så 
videre. 
 
 
Behov knyttet til skoledrift: 
Enhet skole (inklusiv voksenpedagogisk avdeling) har i sakens anledning vurdert sin virksomhet og gir 
tilbakemelding på at de ikke har behov for leie av hele eller deler av grendehuset. Størrelsen på 
voksenopplæringen og antall elever/klasser i dag løses greit innenfor skolens arealer. Fremtidige 
bosettingstall tilsier heller ikke at dette vil bli en utfordring i årene fremover ettersom kommunen 
bosetter færre flyktninger pr. år nå enn for bare få år siden. 
 
Den fysiske aktiviteten som gjennomføres i regi av vps er i dag lagt til avtalte timer i SKS arena eller 
Idrettshallen. Den praksisen fortsetter også etter at de er flyttet til Hauan. 
 
Behov knyttet til barnehagedrift: 
 
Barnehagen i Hauan har hatt tilgang til bruk av gymsalen i grendehuset gjennom kommunens leieavtale 
for skole og SFO drift. Ved ledige timer eller på kalde dager om vinteren har de lagt deler av sin aktivitet 
til gymsalen, og det beskrives som viktig for det allmennpedagogiske tilbudet. Også barn med spesielle 
utfordringer eller nedsatt funksjonsevne har brukt gymsalen til treningstimer gjennom uka/året. 
Behovet representerer dog ikke mere enn ca 3-4 timer i uka i gjennomsnitt gjennom året. 
 
Andre behov: 
 
Ikke identifisert ved gjennomgang av samhandlingsområdene. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Slik situasjonen i Fauske kommune er nå, med stadig flere av kommunens tjenester flyttet inn i nybygde, 
renoverte eller egne, ledige lokaler, blir kommunens behov for å være på leiemarkedet hos private 
aktører stadig mindre. Dette er en styrt og ønsket utvikling for å bruke kommunens ressurser på en mest 



effektiv og best mulig måte. Denne utviklingen er vedtatt av kommunestyret i ulike saker knyttet til «fra 
leid til eid» og «strategisk arealforvaltning for oppvekstområdet».  
 
Ved gjennomgang av de ulike tjenesteområdenes gjenstående behov, er det tydelig at fortsatt leie av 
grendehuset ikke vil være et behov fremover slik situasjonen ser ut i dag. 
 
I en kommune skjer det noen ganger uforutsette hendelser som på kort sikt endrer kommunens behov. I 
så måte er det vanskelig å spå at det ikke kan oppstå et behov en gang i løpet av de nærmeste årene, 
men på det nåværende tidspunkt kan ikke dette identifiseres.  
 
Styret i grendehuset ønsker varige og langsiktige kontrakter, mens kommunens behov i beste fall kan 
defineres til timesleie av gymsalen for Hauan barnehage sin del. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Endring av SFO satser i Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan timene legges 
fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud og 
tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
 

5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 
 

 



Vedlegg: 
11.10.2019 Sulitjelma skole - Høringsuttalelse 1423406 

11.10.2019 Finneid skole - Høringsuttalelse 1423403 

11.10.2019 Fagforbundet Fauske - Høringsuttalelse 1423398 

07.10.2019 FAU Valnesfjord skole - Høringsuttalelse 1422618 

04.10.2019 FAU Vestmyra skole - Høringsuttalelse 1422557 

04.10.2019 Høringsuttalelse SFO-satser fra Finneid FAU 1422556 

04.10.2019 FAU Valnesfjord barnehage - Høringsuttalelse 1422454 

03.09.2019 Høring endring av SFO satser i Fauske kommune 1419580 

13.10.2019 alle svar spørreundersøkelse foresatte 1423486 
 
Sammendrag: 
Fauske kommune har i dag 2 ulike betalingssatser for SFO plass, samt at det er egne betalingssatser for 
benyttelse av sommer SFO.  
Tilbakemeldinger fra foresatte og SFO ledere viser at satsene i liten grad er tilpasset foresattes reelle 
behov for SFO plass. Dagens ordning har også i seg utfordringer knyttet til ressursstyring av SFO. Fauske 
kommune har ressursknapphet og må vurdere hvordan tjenestetilbudet kan optimaliseres på samme tid 
som det gis kvalitative gode tjenester. Det er derfor tatt initiativ til vurdering om SFO satsene i 
kommunen bør endres.  
 
Saksopplysninger: 
 
Det ble sendt ut høringsdokument til skole, barnehage, FAU, SU, ungdomsrådet og organisasjonene med 
forslag om endring av betalingssatsene for SFO.  
 
Det er også gjennomført spørreundersøkelse blant foresatte på 1.-4.trinn, samt blant foresatte til 5 
åringene i barnehage. Det kom inn 30 tilbakemeldinger fra foresatte i barnehage og 59 tilbakemelding 
fra foresatte med barn på 1.-4.trinn. Det kan stilles spørsmål med validiteten av svarene, da 
svarprosenten er lav, spesielt fra skole. Det er likevel tatt utgangspunkt i at svarene gjenspeiler et 
gjennomsnitt av foresattes synspunkter.  
 
Ved høringsfristen utløp var det innkommet 7 høringsuttalelser fra:  
Sulitjelma skole og SFO  
Finneid skole og SFO  
Fagforbundet Fauske  
FAU Valnesfjord skole  
FAU Vestmyra barnehage  
FAU Finneid skole  
FAU Valnesfjord barnehage  
 
Endring av betalingssatser fra dagens 2 satser til 3 satser 
Fauske kommune har i dag 2 betalingssatser for opphold på SFO fra 0-15 timer pr uke og opphold over 
16 timer pr uke. Det betales for 10 måneder i året, og da kan SFO benyttes også på skolefrie dager (for 
utenom sommeren, der det er egne satser for sommer SFO), innenfor oppholdstiden som er avtalt. For 
sommer SFO er det egen påmelding og egne betalingssatser. 
 
Flere kommuner opererer med 2 ulike betalingssatser, men da med kortere oppholdstid på den laveste 
satsen enn det Fauske kommune har pr i dag (se høringsbrev).  
 
Ved å endre betalingssatsene i Fauske kommune, er målsettingen å i størst mulig grad tilpasse satsene 
det reelle behovet til foresatte, på samme tid som man skal ivareta en større mulighet for 
bemanningsplanlegging innenfor rammen som er til rådighet. 
 



Forslaget som har vært ute på høring går ut på innføring av 3 ulike satser for benyttelse av SFO i 38 
skoleuker. Der sats 1 kan benytte SFO inntil 7 timer pr uke, sats 2 fra 7-14 timer pr uke og sats 3 fra 14 
timer pr uke. I tillegg foreslås det innføring av egne satser for alle skolefrie dager, inklusiv de dager SFO 
er åpen om sommeren. Forslaget innebærer innføring av sats 4, som gir en pris pr skolefri dag, og sats 5 
som gir en noe redusert sats, dersom man har behov for en hel uke sammenhengende i skolefrie 
perioder. Det gis fortsatt fradrag for leksehjelp, dersom eleven benytter dette i avtalt SFO tid.  
 
Høringsuttalelsene som er innkommet støtter i stor grad endring av sats fra 2 til 3 satser, samt innføring 
av egne betalingssatser på skolefrie dager. Det er påpekt at det er uheldig dersom satsene er inkludert 
kostnad til mat, da det er et poeng at foresatte vet hvor mye av det som betales som fordeles til mat og 
opphold.  
 
Egne betalingssatser for skolefrie dager 
Bemanningsplanlegging på skolefrie dager har vært vanskelig. Det har som hovedregel vært meldt flere 
barn på SFO enn de som har kommet, noe som har resultert i for høy bemanning ut fra det reelle 
barnetallet. Ved å innføre egne betalingssatser for skolefrie dager, vil man regne med at foresatte 
melder på barn der det er et konkret behov.  
Tilbakemelding fra foresatte i spørreundersøkelsen sier at 70 % av foresatte til 5 åringene i barnehage 
og 75 % av foresatte i skolen ønsker innføring av egne betalingssatser på skolefrie dager. 
Høringsinnspillene som er kommet støtter i stor grad også denne innføringen.  
 
Søskenmoderasjon  
Høringsuttalensene støtter innføring av søskenmoderasjon, på samme tid som det også fremmes forslag 
om redusert foreldrebetaling for foresatte med lav inntekt.  
 
Det kommer frem i høringsuttalelsene at foresatte velger bort SFO tilbudet pga kostnaden.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Dagens ordning med 2 satser, der foresatte i stor grad velger bruk av timer selv, har gitt skolene 
utfordringer i forhold til ressursstyring. Noe som har ført til større bemanning enn det barnetallet på 
SFO tilsier, i perioder av uken. Dette gjenspeiles i kommunens budsjett og regnskap knyttet til SFO. Der 
tilbudet i utgangspunktet skal være basert på selvkost, har kommunen utgifter. 
 
Netto estimerte utgifter til SFO er i overkant av 3,3 millioner kroner for 2020. For inneværende år er 
netto utgifter budsjettert til 4,2 millioner. Bakgrunn for nedgang i kommunens utgifter fra 2019 til 2020 
er endring i skolestruktur, samt økning i foreldrebetaling for SFO plass fra 01.08.2019.  
 
Ved å endre SFO satsene vil man i større grad kunne ha en forutsigbar ressursstyring. Det betinger at 
foresatte får en mindre fleksibel SFO med hensyn til benyttelse av timer, på samme tid som kostnadene 
vil reduseres noe, og tilpasses et mer reelt behov.  
 
Fauske kommune har ressursknapphet på alle områder, og det må sees på hvordan man kan redusere 
ressursbruken, på samme tid som foresatte får et godt SFO tilbud til sine barn. Selvkostprinsippet er et 
bærende prinsipp i kommunens drift av SFO, der det tilstrebes at utgifter og inntekter går i balanse.  
 
I høringsdokumentet som ble sendt ut kom det frem at kommunen vurderer innføring av 
søskenmoderasjon på SFO. Søskenmoderasjon er fortsatt en målsetting, på samme tid som den 
økonomiske situasjon ikke gir rom for en slik løsning pr i dag. Det ligger på samme tid forslag i 
Statsbudsjettet om innføring av redusert foreldrebetaling i SFO for familier med lav inntekt, på lik linje 
med ordningen i barnehage, for barn på 1. og 2. årstrinn. Blir det vedtatt, vil Fauske kommune følge opp 
vedtaket fra stortinget og innføre redusert foreldrebetaling i SFO.  



 
En endring i SFO satsene og stram ressursstyring gir mulighet for å redusere utgiftene til SFO med ca 2,5 
årsverk fordelt på kommunens 4 SFO tilbud. Endring i SFO satsene vil også gi noe lavere inntekt i 
foreldrebetaling. Det utgjør ca kr 250 000,- ut fra beregninger som er gjort med bakgrunn i 
tilbakemelding fra foresatte i utsendte spørreundersøkelse. Endringen vil likevel gi en netto besparelse 
på ca kr 1 million i første omgang.  
 
Rådmann foreslår endring i betalingssatsene for SFO. Det foreslås ikke innføring av søskenmoderasjon 
på nåværende tidspunkt.  
   
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Fra: Hanne Lise Storjord 
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 20.29 
Til: Inger-Lise Busch Hansen 
Kopi: May Lis Mærvoll; setsaa_tonje@hotmail.com 
Emne: sfo høring 
 
Hei 
 
Her er følgende svar fra SU ved Sulitjelma skole: 
Vi ser det som en fordel at det blir flere satser å velge mellom. Da kan foreldrene velge det som 
passer for dem og deres behov, og også ut fra økonomi. I tillegg kan det resultere i at flere velger å 
bruke Sfo tilbudet i kommunen. Etter prisøkningen ser vi at flere har valgt å ta sine unger ut av sfo, 
men vi har tro på at flere vil kunne tenke seg å søke inn sine unger igjen dersom ny ordning blir 
iverksatt. 
Vi ser ingen ulemper med det nye forslaget, men mer ulemper med den eksisterende ordningen. 
Forslag om at det også bør tilbys søskenmoderasjon i feriene (sommer sfo) 
 

Mvh Hanne L Storjord 

 



 
FINNEID SKOLE  

 

 
 
Enhet skole 
Enhetsleder Inger-Lise Busch Hansen 

Finneid 02.10.2019 
 
 

Høring endring av SFO satser i Fauske kommune 
 
Finneid skole har mottatt forslag til endring av SFO satser i Fauske kommune. Det 
bes om tilbakemelding på følgende punkter:   

1. Fordeler og ulemper med dagens betalingsordning for SFO og dersom SFO    
satsen endres j.fr. forslag, fordeler og ulemper med endring av satser  

2. Eventuelle forslag og begrunnelse for andre måter å dele SFO satsen på  
3. Andre tilbakemeldinger på høringsforslaget  

  
Høringsinstanser er FAU og SU ved skoler og barnehager i Fauske kommune. FAU 
ved Finneid skole avgir egen høringsuttalelse. Det vil ikke komme egen uttalelse fra 
SU da det ikke er konstituert etter kommunevalget. 
 
Finneid skole og SFO vil komme med følgende merknader til det utsendte forslaget: 
 

 Positivt at det innføres flere graderinger mht tidspunkter og skille mellom 
skoledager skolefrie dager når det gjelder betalingen. Vi ser at det brukes 
formuleringen: «For sats 1, 2 og 3 betales det for 10 måneder i året». Her bør 
10 måneder endres til 38 uker/skoledager for å unngå misforståelser rundt 
betaling for skolefrie dager gjennom skoleåret. 
 

 Positivt med søskenmoderasjon som tiltak for å lette byrdene for familiene. 
Kanskje bør en vurdere om barnehagebarn bør telle med i grunnlaget for 
moderasjon? Dette har betydning for inntektene for kommunens så 
konsekvensene bør vurderes og omtales i saken.  
 

 Matpenger er foreslått inkludert i de nye satsene. Her bryter det med praksis 
om at matpenger har vært holdt som eget regnskap og tydeliggjort overfor 
foreldrene. Ved å inkludere det i satsene uten å definere hvor stort det skal 
være så risikerer en ulik praksis.  
 

Det nye forslaget oppleves som en forbedring i forhold til dagens opplegg, men som 
vi har kommentert er det noen forhold vi mener må avklares og eventuelt justeres. 
 
 
Med hilsen 
 
Jan-Åke Storjord 
Rektor 



Fauske kommune

v/Inger-Lise Busch Hansen

Enhetsleder Skole 07.10.2019

Høringsuttalelse på endring av SFO satser i Fauske kommune

Fagforbundet synes at endringen i SFO satsene blir mere tilpasset foresattes behov
og de betaler bare for det de bruker. Mange elever tar buss til og fra skolen og har
bare behov for SFO fredager og kan da kjøpe enkeltdager. Er det behov for SFO på
skolefrie dager kan de kjøpes som enkelt dager eller hele uker. Søsken moderasjon
er til stor økonomisk hjelp til familier med flere barn i SFO.

Tilbakemeldinger:

Prisen på skolefrie dager er lav og da kan det bli slik at foresatte melder barna på
flere dager enn de trenger, og ut fra dette blir personalet beregnet, som igjen kan bli
for mange ansatte på få barn. Mat blir også bestilt etter antall påmeldte barn.
Fagforbundet mener at dette er feil bruk av personalressursene. Kan bli et kostbart
tilbud for kommunen. Prisen for enkeltdager burde settes noe høyere for å dekke det
det faktisk koster å holde åpent disse dagene. Her må kanskje det være en høyere
sats slik at foresatte melder det virkelige behovet de trenger.

SFO lederne vil få et betydelig merarbeid rundt fakturering med de skolefrie dagene.
Slik som det er i dag er det ikke noe digital plattform for å gjøre disse påmeldingene.
Påmeldingene gjøres pr i dag på papir. Dette arbeidettar mye av tiden i en ellers
travel hverdag. Fauske skolene har digital kompetanse som satsningsområde og
håper at dette kommer SFO til gode for SFO er en del av skolene.

Med vennlig hilsen

Sølvi Torset

Hovedtillitsvalgt

Fagforbundet



 

 

 



Fra FAU Valnesfjord skole 

 

Til 

Fauske kommune 

Enhet skole 

 

Valnesfjord, 6. oktober 2019 

 

HØRINGSUTTALELSE – ENDRING AV SFO-SATSENE I FAUSKE 

KOMMUNE 

 

1) Fordeler og ulemper med dagens betalingsordning for SFO og forslaget 

Vi anser det som positivt at kommunen ser på betalingsordningen for å få en mer tilpasset ordning 

opp mot foreldrenes behov. 

Det er flott at kommunen ønsker å gi søskenmoderasjon. Vi mener kommunen bør innføre samme 

ordning som Bodø kommune; yngste barn 100 % (fullpris), nest yngste barn 50 % reduksjon, deretter 

70 % reduksjon. 

2) Evt. forslag og begrunnelse for andre måter å dele SFO-satsen på 

En del barn har delt bosted pga at foreldrene ikke bor sammen, og kanskje bare behov for SFO (og da 

kanskje full plass) annen hver uke. Det foreslås at det lages en ordning hvor det er mulig å betale for 

halv plass på månedsbasis, men hvor dette i praksis kan innebære full plass f.eks. annen hver uke, 

ingen bruk de øvrige. Det forutsettes at SFO blir orientert av foreldrene om hvilke uker det er snakk 

om, slik at bemanning kan planlegges. 

Foresatte med lavere inntekt bør kunne søke kommunen om lavere pris på SFO, slik bl.a. Bodø 

praktiserer. 

 

 

På vegne av FAU Valnesfjord skole 

 

 

Margrete Torseter 

FAU-leder 



FAUSKE KOMMUNE  

VESTMYRA BARNEHAGE 

 

 

NOTAT MED OPPFØLGING 
 

 

Til:  

Inger-Lise Busch Hansen Enhetsleder Skole 

 

 

 

 
JournalpostID: 19/14355  Dato: 03.10.2019 
    

 

 

Høring - Endring av SFO-satser i Fauske kommune  

 

Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage har i møte 021019 behandlet forslaget til nye 

SFO-satser i Fauske kommune.  

 

Samarbeidsutvalget har føkgende synspunkter i saken: 

 

1. Fordeler og ulemper med det nye forslaget til SFO-satser. 

Fordeler: 

 De nye satsene gir familiene mye større fleksibilitet. 

 De nye satsene gjør SFO-tilbudet rimeligere i skoleåret. 

 Innføring av søskenmoderasjon i SFO er svært positivt. 

Ulemper: 

 De nye satsene gjør tilbudet dyrere på skolefrie dager. Spesielt om sommeren 

vil dette kunne bli en belastning for familiene. 

 Søskenmoderasjonen foreslås å gjelde kun i skoleåret. SU mener helt klart at 

moderasjonen bør gjelde for hele SFO-tilbudet. 

 

2. Forslag og begrunnelser for andre måter å dele SFO-satsen på. 

SU har ingen forslag til andre måter å dele SFO-satsen på. 

 

3. Andre tilbakemeldinger på høringsforslaget 

 SU ønsker at tilbudet om åpen SFO gjennom hele sommeren gjeninnføres. 

 SU ønsker at det innføres en ordning med redusert foreldrebetaling for familier 

med lav inntekt, etter samme vurdering som redusert foreldrebetaling i 

barnehage. 

 

 

Sissel Alver 

Styrer 

 

 
 

 



Kopi til:    

Tom Erik Holteng Enhetsleder   Enhet Barne- og 

familieenheten 

 



Enhet skole; Inger-Lise Busch Hansen 

Kopi; Rektor Finneid Skole, Jan-Åke Storjord 

Fauske 03.10.2019 

 

Høring endring av SFO satser i Fauske kommune 

Finneid FAU har via Rektor på Finneid skole, mottatt forslag til endring av SFO satser 

i Fauske kommune. Det bes om tilbakemelding på følgende punkter:   

1. Fordeler og ulemper med dagens betalingsordning for SFO og dersom SFO    
satsen endres j.fr. forslag, fordeler og ulemper med endring av satser  

2. Eventuelle forslag og begrunnelse for andre måter å dele SFO satsen på  
3. Andre tilbakemeldinger på høringsforslaget  

  

Finneid FAU vil komme med følgende merknader til det utsendte forslaget: 

 

 Positivt at det innføres flere graderinger mht tidspunkter og skille mellom 
skoledager skolefrie dager når det gjelder betalingen. Vi ser at det brukes 
formuleringen: «For sats 1, 2 og 3 betales det for 10 måneder i året». Her bør 
10 måneder endres til 38 uker/skoledager for å unngå misforståelser rundt 
betaling for skolefrie dager gjennom skoleåret.  

 

 Gammel ordning har rabatt for 4 uker på sommeren. Denne rabatten er på 
14,89 % ved utgangspunkt i prisen pr. hele uke. Ved å benytte samme rabatt 
på ny ordning gir det en pris på kr. 2 724 for 4 uker. Vi mener denne rabatten 
bør innføres også på ny ordning. 
 

 I barnehager har man rett på redusert foreldrebetaling for familier med lav 
inntekt. Vi foreslår samme rett på reduksjon også i SFO. 
 

 Vi støtter forslaget om søskenmoderasjon, men mener den må gjelde søsken i 
både kommunale og private barnehager i kommunen. 
 

 Matpenger er foreslått inkludert i de nye satsene. Her bryter det med praksis 
om at matpenger har vært holdt som eget regnskap og tydeliggjort overfor 
foreldrene. Ved å inkludere det i satsene uten å definere hvor stort det skal 
være så risikerer en ulik praksis.  
 

Det nye forslaget oppleves som en forbedring i forhold til dagens opplegg, men som 

vi har kommentert er det noen forhold vi mener må avklares og eventuelt justeres. 

 

På vegne av Finneid FAU 

v/leder Carine Romness Sollund 



FAU Valnesfjord barnehage 

 

HØRINGSUTTALELSE PÅ ENDRING AV SFO-SATSER I FAUSKE KOMMUNE 

 

1) 

FAU synes det er et pluss at det forslås flere SFO-satser (1-7 timer, 7-14 timer og over 14 timer). 

I tillegg til dette ønsker FAU at det skal kunne kjøpes enkelttimer. 

FAU stiller imidlertid spørsmål ved at satsene bare gjelder i 38 skoleuker, og at satsen for sommer-

SFO foreslås tatt bort. 

Før gjaldt sats 1 og sats 2 hele året utenom sommerferien. 

Det som foreslås nå er en dagsats/ukesats på alle skolefri dager. Dersom dette innføres betyr det at 

foreldre må betale kr 200,- pr dag i skolens høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og alle 

«innklemte» fridager.  Det blir en mye dyrere ordning for foreldrene. 

FAU sitt forslag er at det innføres sats 1, 2 og 3 i hele skoleåret, bare unntatt sommerferien. 

FAU foreslår at sommer-SFO videreføres som nå, og at dagens dag/ukesatser videreføres (kr 158 pr 

dag, kr 658 pr uke). Med de nye satsene som foreslås (kr 200/800) blir et allerede dyrt tilbud enda 

dyrere. 

 

2) 

Forslag om å innføre søskenmoderasjon i SFO på samme måte som, i barnehagen støtter FAU 100%. 

Det vil være positivt dersom dette kan føre til at flere har råd til å benytte tilbudet. 

 

 

 

FAU Valnesfjord barnehage 

Hege Dahlmo                                                                                                             Laila O Finvik 

leder                                                                                                                            styrer 



 
 
 
 

Dato:  09.09.2019 
Vår ref.: 19/12657 
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Enhet Skole 
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Gunn Lisbeth Pedersen 
Daglig leder Ungdommens hus 
 Fritidsklubb 
 
 
 
 

Høring endring av SFO satser i Fauske kommune 
 
For i større grad å tilpasse foresattes behov for et funksjonelt SFO tilbud i Fauske kommune 
er det vurdert å endre SFO satsene i kommunen. Tilbakemeldinger som er mottatt har gått 
på at enkelte foresatte betaler for et tilbud de ikke benytter, på samme tid som kostnadene pr 
SFO plass ikke gjenspeiler selvkostprinsippet.  
 
Det er utarbeidet forslag til nye betalingssatser i kommunen som sendes ut på høring.   
 

Dagens betalingsordning i Fauske kommune:  
 
Fauske kommune har 2 betalingssatser for opphold på SFO fra 0-15 timer pr uke og opphold 
over 16 timer pr uke. Det betales for 10 måneder i året, og da kan SFO benyttes også på 
skolefrie dager (for utenom sommeren, der det er egne satser for sommer SFO), Innenfor 
oppholdstiden som er avtalt. For sommer SFO er det egen påmelding og egne 
betalingssatser.  
 
Satser i Fauske kommune i perioden 19.08.2019 – 31.12.2019  
Sats 1: opphold 0-15 t/u                                                        kr 1468,- pr måned 
Sats 2: opphold 16 - > t/u                                                     kr 2168,- pr måned 
Sats 1: matpenger                                                                 kr 125,- pr måned 
Sats 2: matpenger                                                                 kr 160,- pr måned 
Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder både sats 1 og 2)    kr 125,- pr måned 
 
Satser for sommer SFO 2019 
Pr dag                                                                                    kr 158,- 
Pr uke                                                                                    kr 658,- 
Pr 4 uker                                                                                kr 2240,- 
Matpenger sommer SFO pr dag                                            kr 15,- 
 
 

Hva gjør andre kommuner: 
 
Bodø kommune har betalingssatser pr dag, der det kjøpes SFO tilbud fra 1-5 dager pr uke. 
De har også, som Fauske kommune, egne betalingssatser for sommer SFO. I Bodø 
kommune er det mulig å søke redusert foreldrebetaling for husstander med lav inntekt. De 
har også søskenmoderasjon for søsken registrert på samme adresse og med samme 
hovedforsørger.  
 
Saltdal kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt over 3 ulike satser. 
Inntil 10 timer pr uke, inntil 20 timer pr uke og over 20 timer pr uke. Saltdal kommune gir 



 

 

søskenmoderasjon. Saltdal kommune har feriestengt SFO i 4 uker om sommeren, og har 
ikke egne betalingssatser for sommer SFO.  
 
Sørfold kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt over 2 ulike satser. 
0-12 timer pr uke og over 12 timer pr uke. Sørfold kommune gir søskenmoderasjon på SFO. 
SFO er stengt i juli måned for SFO i Røsvik og feriestengt 3 uker ved SFO på Straumen 
skole. Det betales med fast betaling for 10 måneder (fra skolestart til skoleslutt) For 
sommerferien betaler man for det antall timer som brukes, men summen skal likevel ikke 
overskride full månedsbetaling. 
 
Gildeskål kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt på 2 ulike satser. 
Under 14 timer pr uke og over 14 timer pr uke. Foreldrene betaler enten for 10 måneders 
plass eller 11 måneders plass. De som betaler for 10 måneder har betalingsfri juni og juli. De 
som betaler for 11 måneder har betalingsfri juli. 10 måneders plass følger skoleruta med de fri- 
og feriedager som denne inneholder. SFO har sommerstengt i juli måned.  
 
Trondheim kommune har betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt på 2 satser. 
Oppholdstid under 12 timer pr uke. Disse kan i tillegg benytte plassen mandag, tirsdag og 
onsdag i skolefrie uker. Opphold fra og med 12 timer pr uke. Alle SFO i Trondheim har 
feriestengt 2 uker.   
 
Oslo kommune har 2 betalingssatser basert på antall timer pr uke fordelt på 2 satser, inntil 
12 timer og mer enn 12 timer i uken. Ved mer enn 12 timer pr uke kan barnet være på 
aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier, bortsett fra juli som er feriestengt. Ved 
deltidsplass, inntil 12 timer er det opp til skolen hvordan de 12 timene kan benyttes på 
skolefrie dager.  
 
Bergen kommune tilbyr hel plass, maks 25 timer avhengig av elevenes undervisningstimer, 
morgenplass frem til skolen begynner og morgen og ettermiddagsplass (60 % av hel plass = 
15 timer pr uke). Fordeling av timer på morgen og ettermiddag blir bestemt av de lokale 
vedtektene ved den enkelte skole. Det betales for 11 måneder i året, og det er feriestengt i 
juli. Bergen kommune har søskenmoderasjon på SFO.  
 

Vurderinger knyttet til ulike betalings- og moderasjonsordninger:  
 
Som det fremkommer i oversikten er det store variasjoner i hvordan SFO plassene er fordelt 
på deltidsplasser, heltidsplasser og skolefrie dager. Enkelte kommuner har lagt opp til felles 
fordeling av timer, på samme tid som det også er åpnet for variasjon innad mellom skolene i 
en kommune. Det er gjort et utvalgt blant store byer og våre nærmeste nabokommuner for å 
få et sammenlignings- og vurderingsgrunnlag når forslag til nye betalingssatser fremmes.  
 
Ved å endre betalingssatsene i Fauske kommune, er målsettingen å i størst mulig grad 
tilpasse satsene det reelle behovet til foresatte, på samme tid som man skal i vareta 
muligheten til bemanningsplanlegging innenfor rammen som er til rådighet. 
 
Enkelte foresatte har kun behov for SFO-tilbud på morgenen, andre har behov både morgen 
og ettermiddag. Den samme variasjon finnes på skolefrie dager, der enkelte familier ikke har 
behov for et tilbud, mens andre igjen har behov for et fullt tilbud også disse dagene.   
 
Flere kommuner har innført søskenmoderasjon for barn på SFO og enkelte kommuner har 
også innført redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt etter samme vurdering som 
er knyttet til redusert foreldrebetaling i barnehage.  
 



 

 

Forslag endring av betalingsordning:  
 
Betalingssatsene i Fauske kommune for SFO  
Det innføres egne satser for alle skoledager og for alle skolefrie dager fordelt på følgende 
betalingssatser:  
 
Sats 1:  fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker   kr 700,- inkl. mat pr mnd  
Sats 2:  fra 7 – 14 timer pr uke i 38 skoleuker  kr 1350,- inkl. mat pr mnd 
Sats 3:  fra 14 timer pr uke i 38 skoleuker    kr 1900,- inkl. mat pr mnd 
Sats 4:  Hel dag, skolefrie dager     kr 200,- inkl. mat pr dag 
Sats 5:  hel uke sammenhengende, skolefrie dager  kr 800,- inkl. mat pr uke  
 
Foresatte som benytter sats 1 og 2 avtaler, i samarbeid med SFO leder, hvordan timene 
legges fast gjennom skoleåret.  
For sats 1, 2 og 3 betales det for 10 måneder i året.  
Foresatte gir melding til SFO-leder på fastsatt skjema dersom SFO benyttes på skolefrie 
dager etter sats 4 eller 5.  
 
Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud og 
tidspunkt for leksehjelp)          kr 125,- pr måned 
 
Endring av betalingssatsene innføres fra 01.01.2020 
 
Innføring av søskenmoderasjon på SFO i Fauske kommune:  
Det innføres søskenmoderasjon for søsken registrert på samme adresse og med samme 
hovedforsørger fra skoleåret 2020-2021. Søskenmoderasjon fordels som følger, barn 2 gis 
30 % reduksjon, barn 3 og videre gis 50 % reduksjon. Reduksjon regnes ut fra laveste 
betalende sats. Søskenmoderasjon gjelder kun for SFO tilbudet på skoledager.  
 
Det bes om tilbakemelding på følgende punkter:  

1) Fordeler og ulemper med dagens betalingsordning for SFO og 
dersom SFO satsen endres j.fr. forslag, fordeler og ulemper med endring av satser 

2) Eventuelle forslag og begrunnelse for andre måter å dele SFO satsen på 
3) Andre tilbakemeldinger på høringsforslaget 

 
Høringsinstanser:  
FAU og SU ved skoler og barnehager i Fauske kommune 
Arbeidstaker organisasjoner i Fauske kommune 
Fauske ungdomsråd 
Andre som ønsker å komme med høringsinnspill 
 
Høringsfrist  
8.oktober 2019  
 
Videre politisk behandling  
29.oktober 2019 Formannskapet  
7.november 2019 Kommunestyret  
 
 
 



 

 

Med vennlig hilsen 

Inger-Lise Busch Hansen 
Enhetsleder Skole 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
Mottakere: 

Fauske idrettsbarnehage AS Tareveien 7 8206 FAUSKE 

Finneid skole Tinkeliheia 3 8210 FAUSKE 

Gunn Lisbeth Pedersen Daglig leder Ungdommens hus  Fritidsklubb 

Hanne Lise Storjord Rektor  Sulitjelma skole 

Hilde Kristensen Moen Styrer  Hauan barnehage 

Irene Hansen Rektor  Valnesfjord skole 

Jan Frode Setså    

Jan-Åke Storjord Rektor  Finneid skole 

Karen Ro Styrer  Erikstad barnehage 

Karl-Inge Borgen Rektor  Vestmyra skole 

Kvitre Barnehage Kvitblikveien 2 8218 FAUSKE 

Laila Olsen Finvik Styrer  Valnesfjord barnehage 

Lyngheia Barnehage AS Lyngveien 4 8209 FAUSKE 

Medås Gårdsbarnehage AS Medåsveien 3 8218 FAUSKE 

Sissel Alver Styrer  Vestmyra barnehage 

Siv L. Johansen Styrer  Sulitjelma barnehage 

Stemland Gårdsbarnehage AS Stemlandsveien 14 8215 VALNESFJORD 

Sølvi Torset    
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Nye PPT Indre Salten - Årsmelding 2018 - 2019 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Årsmelding PPT Indre Salten 2018 – 2019 tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
15.10.2019 Årsmelding PPT Indre Salten1920 1423787 
 
Sammendrag: 
Årsmeldingen fra PPT Indre Salten gir en oversikt over avdelingens drift det siste året. I tillegg er det 
beskrevet et utvalg av nøkkeltall knyttet til produksjonen. 
 
Saksopplysninger: 
Årsmeldingen skal ferdigstilles innen 23. august og legges frem for OPKU hver høst. 
Årsmeldingen presenteres for samarbeidskommunene i felles møte. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
PPT Indre Salten har hatt en positiv tjenesteproduksjon skole/barnehageåret 2018/18. 
 
Avdelingen er i fin utvikling og spesialundervisningsandelen i Fauske er nå på forventet nivå. 
 
Avdelingen opererer ikke med venteliste. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

 

 

ÅRSMELDING PPT INDRE 

SALTEN 
SKOLEÅRET 2018/19 
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2. PP-tjenesten 2018/19 

Pr. 01.08.2014 ble PPT Indre Salten omorganisert til Nye PPT Indre Salten etter en 

vertskommunemodell. 

Fauske som vertskommune er eier av tjenesten. Fauske kommune har ansettelsesmyndighet og 

arbeidsgiveransvaret for de ansatte i PPT Indre Salten. 

Organisering av PPT etter en vertskommunemodell, definerer en kommunal tjeneste; jfr administrativt 

vertskommunesamarbeid § 28-1b.  

Samarbeidskommunene Beiarn, Saltdal, Steigen og Sørfold, delegerer vedtakskompetansen knyttet til 

ansvarsområdet for PPT til vertskommunen i og med vedtakelse av avtalen. 

 

3. Personalet 

Svein Christian Lysvoll                  Avdelingsleder 

Thea T.V. Sæterhaug                      PP-rådgiver           

Jeanette Salhus                               PP- rådgiver             

Mette Strøksnes                   PP- rådgiver            (60 %)  

Randi Stranda                               PP- rådgiver 

Tonje Liland                               PP- rådgiver          

Lisbeth Valjord                               PP- rådgiver 

Anita Ness Byberg                         Logoped           (60%) Kommunal logoped/PPT 

Rakel Hunstad                                PP- rådgiver              

Øydis Åsjord                                  PP-rådgiver     

Siv Kosmo                                     Sekretær/merkantil   

Theresa Johannessen                     PP-rådgiver (arbeidstrening NAV) 
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4. Organisering av tjenesten 

 Nye PPT Indre Salten er organisert som en av fire avdelinger i Barne- og familieenheten i 

Fauske kommune. 

 Tom Erik Holteng er enhetsleder for de fire avdelingene; barnevern, familiesenteret og PPT, 

samt barnehagene. Hver avdeling har en avdelingsleder. 

 Det arbeides og planlegges for en samlokalisering av tre avdelinger (BV, PPT, FS) i et familiens 

hus senhøsten 2020. 

 PPT Indre Salten er lokalisert i Torgata 21, og med to lokalkontor i henholdsvis Steigen og 

Saltdal. Kontoret i Saltdal ble etablert på Vensmoen desember 2018. 

 

5. Rammer og ressurser ved PPT Indre Salten: 

 Tjenesten disponerer 9,7 årsverk. Denne ressursen har vært betydelig redusert gjennom store 

deler av året. 

 Avdelingen har ikke hatt vikar i forbindelse med sykemedlinger og permisjoner. 

 Fauske kommune og Nordland fylkeskommune har en samarbeidsavtale rundt ungdom plassert 

ved Røvika ungdomssenter. Fylkeskommunen har ansvaret for spesialundervisningen for disse 

elevene i grunnskolen, og den kommunale PP- tjenesten er sakkyndig. Denne oppgaven blir dekt 

opp av saksbehandler som er satt til oppgaver på Fauske. 

 

6. Faglige innsatsområder 

Fauske kommune som vertskommune og eier videreførte følgende oppdrag for 2018/19: 

- PPT skal stimulerer til større fleksibilitet i ordinær undervisning 

- Kvalitetssikre kommunens henvisninger til Barne- og ungdomspsykiatrien(BUP) 

- Øke kompetansen knyttet til digital veiledning  

- Jobbe systematisk med å bidra til et helhetlig tjenestetilbud gjennom familiens hus 
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7. Fokus i samarbeidet 

Skoleeier /PPT 

 S-team internt på skolene med utgangspunkt «s-teamsirkelen» 

 Skolen skal jobbe grundigere med barna i førhenvisningsfasen 

 I fellesskap skal dette gi bedre tiltak for tilpasset opplæring: hvilke elever kan overføres fra 

spesialundervisning til ordinær opplæring? 

 Henvisningsmengden inn til PPT skal reduseres. 

 

PPT: 

 Drøftinger i s-team med skolene om behov for videreføring av spesialundervisning/overføring 

til ordinært tilpassa opplæring. 

 Drøftinger rundt henvisninger av nye elever – har skolen prøvd ut tiltak innenfor det ordinære? 

 Veiledning fra fylkesmannen 

 Kontinuerlig evaluere og revidere rutiner ved avdelingen 

 Kompetanseheving nytilsatte 

 

8. Tverrfaglig samarbeid, PPT Indre Salten 

Grunnskole:  

 PPT har deltatt på s-teammøter på alle skolene. 

 PPT har deltatt med fast kontaktperson på familiemøter i alle kommunene 

 PPT har hatt samarbeidsmøter med skoleledelse og skoleeiere i de ulike kommunene.  

 PPT har deltatt i Tims-teamet(30%) 

 PPT brukes som ressurspersoner inn mot nasjonalt læringsmiljø prosjekt i regi av UDIR. 

 PPT holder fagdager for skoler. 

 

Barnehage: 

 PPT har deltatt på tverrfaglige møter  

 PPT har deltatt på samarbeids- og ansvarsgruppemøter  

 PPT har hatt dialogmøter i forkant av henvisning 

 PPT har deltatt i Tims-teamet 

 PPT brukes som ressurspersoner inn mot nasjonalt læringsmiljø prosjekt i regi av UDIR. 

 PPT holder fagdager for barnehager. 
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9. Samarbeid i Barne - og familieenheten 

 PPT har deltatt på personalmøter sammen med de andre tre avdelingene 2 x pr. halvår. Disse 

møtene ble ikke gjennomført våren 2019 

 Avdelingsleder i PPT har deltatt på avdelingsledermøter 1 x hver 14. dag. Disse møtene ble i all 

hovedsak gjennomført våren 2019 

 PPT har deltatt med 1 ansatt i TIMS Fauske (tidlig innstas – målrettet samhandling) 1 1/2 dag 

pr. uke(30%). 

 

10. Samarbeid med Nordland fylkeskommune 

 Overgang grunnskole/videregående skole:  

 Det foreligger en samarbeidsavtale mellom vertskommunen Fauske og Nordland 

fylkeskommune. Denne samarbeidsavtalen skal sikre god overgang mellom skolesystemene når 

det gjelder elever med behov for spesialundervisning. 

 PPT Indre Salten organiserte overgangsmøter mellom grunnskole/videregående skole/PPT 

grunnskole/PPT videregående skole i desember 2018. 

 Kommunal PPT skal etter avtale, skrive en sakkyndig uttalelse når det gjelder elever med 

rettigheter til opptak i videregående skole pr. 1. februar jmf 6-22 i opplæringsloven. Dette er en 

elevgruppe med de store og sammensatte vanskene, og utgjør en marginal gruppe (her finnes 

blant annet de elevene kommunal skoleeier skal melde fra om til fylkeskommunen innen 1. 

oktober). 

 PPT for videregående skole skal så ferdigstille en sakkyndig vurdering når eleven har fått 

skoleplass. 

 Når det gjelder elever med rett til spesialundervisning med søknadsfrist 1. mars, skal 

overgangsmøtene sikre informasjon over til videregående system. Her er det PPT for 

videregående som skal foreta sakkyndighetsarbeidet. 

 Ungdom bosatt på Røvika ungdomssenter: Ansatte ved PPT har i utgangspunktet avsatt fredager 

fast til å jobbe med henvisninger rundt disse ungdommene. 

 

11. Tiltak og innsatsområder i personalarbeid 

og kompetanseheving på avdelingen 

 I 2018/19 er det gjennomført 1 medarbeidersamtale med alle ansatte 

 Interndag hver mandag, disse ble redusert til hver 14. dag det siste halvåret. Dette ble gjort for å 

effektivisere saksbehandlingskapasiteten. Etter evaluering i juni ble dette bestemt reversert 

tilbake til hver mandag fra høsten 2019. 
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 Verneombud og tillitsvalgt har hatt avsatt tid internt med avdelingsleder, disse møtene har i for 

stor grad blitt utsatt av hensyn til flyten i saksbehandlingen på avdelingen. 

 Saltennettverket: Avdelingsleder har deltatt på jevnlige samarbeidsmøter med lederne for PPT i 

Bodø og i Meløy, fagleder for spesialundervisning på Utdanningsavdelingen for 

Fylkeskommunen og avdelingsleder i vår region for Stat.ped. Dette nettverket skal planlegge og 

jobbe fram et faglig samarbeid for PPT i Salten. Saltennettverket skal bidra til 

kompetanseheving og fagutvikling av PPT, og også gi teamene mulighet for å treffes samlet ved 

å gjennomføre samlinger lokalt. Hele teamet deltok høsten 2018 på nettverkssamling som ble 

fullfinansiert av fylkesmannen.  

 Kompetanseheving- individrettet: Alle ansatte har deltatt på fagdager rundt brukere hvor 2. og 3. 

linje har vært inne i saken og veiledet overfor foresatte, barnehage/skole og 1.linje forøvrig. 

 Veiledning: Nytilsatte har fått tilbud og gjennomført veiledning på minst 2 timer pr. uke, hver 

uke gjennom hele skoleåret. Dette tilbudet er i tråd med særavtale for PPT jf. SFS 2208 

 

12. Statistikk 2018/19 

Nøkkeltall 

 Andelen henvisninger totalt sett gikk opp fra 167 henvisninger i 17/18 til 244 i 18/19 

 Saltdal, Steigen og Sørfold har en stabil andel henvisninger til PPT. Mens Fauske og Beiarn 

hadde en betydelig oppgang i andelen henvisninger. 

 Det ble produsert 151 sakkyndige vurderinger for skole-/barnehageåret 18/19 mot 164 i 17/18. 

Vi ser i større grad at skolene er mer presis i sin bestilling, noe som fører til færre sakkyndige 

vurderinger og flere utredningsrapporter.  

 Det ble avsluttet 179 saker i 18/19 sett opp mot andelen henvisninger (244) har vi hatt en 

negativ tjenesteproduksjon på avdelingen på 65 saker. Dette gir oss en tjenesteproduksjon på 

73%. 

 Spesialundervisningsandelen i Steigen og Saltdal ligger på et stabilt på et høyt nivå. Fauske og 

Sørfold kommune ligger i underkant av snittet i landet for øvrig. Beiarn ligger betydelig under 

snittet i landet. 

 Det er sommeren noe ventetid på innmeldte saker, spesielt på barnehagesiden. Alle 

innmeldinger blir imidlertid fordelt omgående. 

 Saksbehandlingstiden har stabilisert seg og henvisningen blir i all hovedsak besvart innen 

rimelig tid. På barnehagesiden har vi imidlertid brukt svært lang tid i flere saker.  

 Ved overgang til nytt skole- barnehageår19/20 ligger vi på 202 aktive saker mot 147 året 

før(18/19). 

 Henvisninger fordelt på kjønn: Gutter 67%/Jenter 33% 

 De fem hyppigste bekymringene som ligger til grunn for henvisning er: 

1. Lese- og skrivevansker 40% 

2. Språvansker 36% 

3. Psykososiale forhold 23% 
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4. Kommunikasjonsvansker 19% 

5. Matematikkvansker 16% 

 Det vil være verdt å merke at vi har hatt en betydelig økning henvisninger knyttet til les- og 

skrivevansker og språkvansker, mens de andre tre områdene har hatt en mindre økning. 

 

13. Avsluttende kommentar 

2018/19 har vært et svært utfordrende år for tjenesten. Det har vært betydelige vakanser som i all 

hovedsak gått ut over Fauske kommune og medført at det har bygget seg opp venteliste. Det har også 

forringet mulighetene til å jobbe systemrettet. Når PPT ikke får muligheten til å jobbe med kompetanse 

og organisasjonsutvikling ser vi at mange sårbare barn faller utenfor i undervisningen og i barnehagene. 

Dette er en utvikling som er svært uheldig for kommunens barn og noe som bekymrer de sakkyndige i 

PP-tjenesten. Vi er fra høsten 2019 fullt bemannet igjen, og vi ser allerede en betydelig økning i 

tjenesteproduksjonen (i overkant av 200%). Helt avslutningsvis vil jeg berømme de ansatte for en 

uvurderlig innsats det siste året.  

 

 

 

 

Svein Christian Lysvoll 

Avdelingsleder PPT Indre Salten 
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 Kommunestyre  

 
 
Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg.  
 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringer: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 
Rådmannens forslag med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med 
følgende endringer i plan- og utviklingsutvalgsmøter: 

Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringsforslag: 
Nye møter 29.04.20 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 



Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg med 
følgende endringer i helse og omsorgsutvalgets møter:  

Nye møter 29.0420 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Vedlegg: 
08.10.2019 Planleggingskalender for utvalgsmøter 2020 - Versjon 1 1422749 

08.10.2019 møteplan-20 1422793 
 
Sammendrag: 
Vedlagt følger forslag til møteplan 2020, hvor det er tatt hensyn til de vedlagte merknader som vi 
kjenner til.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



TIDSPLANLEGGER FOR ARRANGEMENT 2020   
  

PROSJEKT/ARRANGEMENT UTVALGSMØTER 

ASSISTENT FAUSKE KOMMUNE 

Part: 17.03, 05.05, 09.06, 20.10, 01.12 

Skoleruta: Skolestart etter juleferie 06.01, Vinterferie 02.-06.03, Påskeferie 06.-14.04, Elevfri 

22.05, Siste skoledag 19.06, Skolestart 17.08, Høstferie 07.-09.10, Elevfri 20.11, Siste skoledag 

før jul 18.12 

SR: 24.01(styre), 13.02, 27.03(styre), 15.05(styre), 04.-05.06, 28.08(styre), 17.-18.09, 30.10(styre), 

19.11 

  
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

Salten regionråd [Velg dato] [Velg dato] 

Skoleruta [Velg dato] Fase 2 

Eldrerådet [Velg dato] [Velg dato] 

Fylkestinget [Velg dato] [Velg dato] 

FUN [Velg dato] [Velg dato] 

LVK [Velg dato] [Velg dato] 
 

PROSJEKTFASE STARTER SLUTTER 

Kommunestyre [Velg dato] [Velg dato] 

Formannskap [Velg dato] [Velg dato] 

Plan- og utviklingsutvalg [Velg dato] [Velg dato] 

Helse- og omsorgsutvalg [Velg dato] [Velg dato] 

Oppvekst- og kulturutvalg [Velg dato] [Velg dato] 

 [Velg dato] [Velg dato] 
 

 

JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

M T O T F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

M T O T F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  

       
 

M T O T F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

M T O T F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       
 

M T O T F L S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

M T O T F L S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 

M T O T F L S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

M T O T F L S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

M T O T F L S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       
 

M T O T F L S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       
 

M T O T F L S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

M T O T F L S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       
 

 



 

i:\bvj\dokument\møteplan-20 Utskriftsdato: 08.10.19  

 

 

UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                                         MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. priv/arb. Utvalg Januar Februar Mars  April Mai Juni Juli 

Ordfører Marlen Rendall Berg /04018/99322633 Kommunestyre  6. 26.  14. 18.  

Varaordfører Ronny Borge //97112595 Formannskap/ 

Klagenemnd/ 

Valgstyre 

28.  17.  5. 9.  

  Partssammensatt 

utvalg 

       

Ketil H. Skår //90148468 Plan- og 

utviklingsutvalg 

21. 18. 31.  26.   

Veronika I. Ormåsen //95290399 Helse- og 

omsorgsutvalg 

 19.   27.   

Kassandra E. B. Petsas //98460927 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 20.   28.   

 // Eldrerådet        

 //  Ungdomsrådet        

 // Komm. råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

       

Jørn Stene //90095805 Kontrollutvalget        

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 
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UTVALG I FAUSKE KOMMUNE                                                                                                           MØTEPLAN 2. HALVÅR 2020 

 

Utvalgets leder 

 

Telef. Priv/arb. Utvalg August September Oktober November Desember 

Ordfører Marlen Rendall Berg /04018/99322633 Kommunestyre   1. 5. 17.* 

Varaordfører Ronny Borge //97112595 Formannskap/ 

Valgstyre 

 22. 20.  1.* 

  Partssammensatt 

utvalg 

     

Ketil H. Skår //90148468 Plan- og 

utviklingsutvalg 

 1.  24.  

Veronika I. Ormåsen //95290399 Helse- og 

omsorgsutvalg 

 2.  25.  

Kassandra E. B. Petsas //98460927 Oppvekst- og 

kulturutvalg 

 3.  26.  

  Eldrerådet      

  Ungdomsrådet      

  Komm. Råd for  

likestilling av 

funksjonshemmede 

     

Jørn Stene //90095805 Kontrollutvalget      

Rådmann Geir Mikkelsen  /04022/97098850 

        
*- Møte hvor budsjettet behandles 
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