
 
 
Innspill Veileder Rusforebyggende arbeid 
 
 
Oslo KFU takker for invitasjonen til å gi et høringssvar i denne anledning og håper å kunne 
bidra videre til det rusforebyggende arbeidet fremover.   
 
Oslo KFU mener denne veilederen vil være en god ressurs for både FAU, ressursgrupper og 
skoleleder som kan brukes for å rette fokus på et til tider utfordrende og vanskelig miljø å 
orientere seg i. Både for foresatte og foreldre som er direkte pårørende (det er kjernelaget) 
rundt eleven, men også for det videre skolesamfunnet. Vi mener den inneholder noen 
nyttige forslag og har et målrettet fokus inn mot skolemiljøene og rollene også til andre som 
skal bidra innenfor skolen. Den gir en god oversikt over samarbeidspartnere og læreplan og 
kompetansemål og ikke minst hvordan rusforebygging kan kombineres med skolehverdagen 
i Oslo-skolen. 
 
Det fokuseres på at foreldre/foresatte er en av de viktigste ressursene i det byggende laget 
rundt eleven og det forebyggende arbeidet. For mange foreldre/foresatte kan det være et 
ukjent og vanskelig tema å ta tak i. Oslo KFU mener at veilederen kunne inneholde litt mer 
detaljert og konkret presisering av viktigheten av/og hvordan skolenes FAU og SMU kan 
involveres sammen med og som støtte for enkelte elever, foreldre/foresatte og familiene 
deres. Selv om det er skolen som skal legge til rette for dette samarbeidet så er dette et 
vanskelig og utfordrende tema, og foreldre/foresatte både i og utenfor FAU kan oppleve det 
som vanskelig å vite hva som forventes av dem i dette arbeidet og hvordan de kan ta 
initiativet. Det kan også være forskjeller fra skole til skole hvordan dette håndteres. 
 
Oslo KFU mener at det kan med fordel vises til noe grunnleggende fellespraksis for 
samarbeidspartnere og forventninger til hvordan sakene skal håndteres i denne veilederen. 
Foreldre ønsker en forutsigbarhet i hvordan skolene håndterer/møter slike utfordringer i 
form ar noen rammer eller en standard som grunnlag.  
 
Oslo KFU mener en god dialog mellom foreldre/foresatte og skolen er viktig og en dialog 
som inkluderer foreldre/foresatte hvor dette er til elevens beste, uansett om foreldrene er 
organiserte og holder verv eller ikke. 
 
Det kan være en mulighet å rette fokus mot hvordan alle instansene skal kunne jobbe 
sammen, da også sammen med FAU og/eller SMU hvordan de kan bidra mer. 
 
 



Oslo, 14.06.18 
 
På vegne av Oslo KFU,  
vennlig hilsen Kjersti Austdal 
 
 
 
 
 
 
 


