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Temaer 

1. Ungdata 2018  

• Tallene for Harstad 2018  

• Hvilke tendenser ser vi per dags dato 

2. Forebyggende forum 

• Mandat, målgruppe 

• Hvordan jobber forebyggende forum med saker som kommer inn 

• Hva kan årsakene være? 

3. Forebygging i nærområdet 

• Rammefaktorer i et forebyggende perspektiv 

• Holdningsskapende arbeid 

• ALLEMED-dugnad 

  

 



1. Ungdata 2018 

• Ungdata er en nettbasert spørreundersøkelse som 
blir gjennomført hvert tredje år i de aller fleste 
norske kommuner og skoler.  

• Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter 
et bredt spekter av temaområder: foreldre og 
venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og 
trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.  



Rapporten for 2018  

Røyking er helt ut på ungdomsskolen. Det er heller ikke 
mange som snuser, og noen få har prøvd cannabis og 1 
av 10 har vært tydelig beruset siste år. Alt i alt viser 
rapporten for 2018 at de unge fortsatt er mer skikkelig 
enn tidligere ungdoms-generasjoner. 



Tendenser fra 2018 til 2021 

• Nasjonale resultater viser til at I flere år har Ungdata 

rapportert at ungdom blir mer og mer skikkelige, men de 

siste par årene har denne trenden flatet ut. 

• Mer uro i ungdomsmiljøet, med avtalte slåsskamper, 

alkoholbruk, illegale rusmidler, seksualisert atferd, 

bildedeling og nasking/stjeling  

 



2. Forebyggende Forum 

• Tverrfaglig møtearena for sektorovergripende koordinering 
og utvikling av tjenester til barn og unge i Harstad 
kommune.  

• Målgruppa for forumets arbeid er barn og unge 0-18(23) 
år. 

• FF skal holde seg orientert om situasjonen i 
oppvekstmiljøet i Harstad. Skal være proaktivt, og drøfte 
tiltak i forhold til utfordringer i oppvekstmiljøet 



Hvordan jobber forebyggende forum 
med saker som kommer inn? 

  

Målsetting er å jobbe forebyggende, og 
den tverrfaglige forankringen på 
ledernivå sikrer at man raskt kan ta 
beslutninger og iverksette tiltak når 
behov oppstår/meldes inn.  

 



Hva kan årsakene være? 

• Kjedsomhet, noen ungdommer sier at 
de ønsker en plass å henge. 

• De mestrer ikke skolehverdagen. 

• De mestrer ikke hjemmearena, store 
konflikter eller blir ikke sett, hørt og de 
føler seg unyttig. 

• Tilgangen til den digitale verden er 
stor, lite voksenkontroll og en arena 
ungdom mestrer. 
 



3. Forebygging i nærområdet 

Rammefaktorer i et forebyggende perspektiv 

• Familie og nærmiljø er viktige rammer rundt barn og 
unge sin oppvekst og utvikling.  

Holdningsskapende arbeid 

• Språkbruk  

• Alkohol, snus, illegale rusmidler  

ALLEMED – dugnad 

 1. Hva gjør vi bra i Harstad 

 2. Hvem er vi til for? 

  3. Veien inn i felleskapet 

 4. Konkrete ideer  


