
Øyer
kommune

Til foreldre i 
Øyer kommune

Oppfølging  
av Ungdoms - 
undersøkelsen  
i Øyer

• Bry deg!
• Støtt opp om skolegang
• Sørg for en trygg fritid
• Gjør avtaler om henting
• Bidra til å utsette alkoholdebut
• Søk råd dersom du er i tvil

Kontaktinformasjon:

Øyer ungdomsskole

Telefon 612 75 500

www.oyer.kommune.no/hjem.282460.no.html

Helse- og familietjenesten

- Skolehelsetjenesten 
- Ungdomshelsetjenesten
- Fagteam for psykisk helse
- Barneverntjenesten
- PP-tjenesten
- Familieteam

Telefon 612 68 170

Fastlege
Telefon 612 68 200
Telefon 612 47 100

NAV 
Telefon 5555 3333

www.oyer.kommune.no/

www.nav.no/

www.dg-trykk.no



Til foreldre i 
Øyer Kommune
I mars 2013 gjennomførte Øyer kommune og 
Kompetansesenter rus-region øst Ungdata- 
undersøkelsen med elevene på ungdomsskolen. 
Resultatene er viktige. De er presentert for Øyer 
kommunestyre, foreldremøter, ansatte i skolen og 
for ungdomsrådet i Øyer.  

I denne folderen framhever Øyer kommune  
noen viktige funn fra undersøkelsen og 
 betydningen av disse. 

�
Ungdommer i Øyer stoler på sine 
 foreldre og ønsker tydelige grenser.

Dette betyr: Foreldre i Øyer har en 
unik posisjon i rusforebyggende 
  arbeid. Dette er positivt og må  
utnyttes.

I Norge er det 18-årsgrense for bruk 
av alkohol. Undersøkelsen viser at 
mange ungdommer er usikre på hva 
foreldrene mener er greit. 

Dette betyr: Snakk med ung-
dommene. Det er viktig å utsette 
 ungdommers  alkoholdebut.

Undersøkelsen viser at noen unge i 
Øyer sliter med psykiske plager og 
ensomhet. 

Dette betyr: Det er viktig at de 
 voksne ser ungdommene og følger 
opp dersom det er bekymring. Her 
er både hjemmet, skolen og det 
 kommunale hjelpeapparatet viktig. 
Søk råd dersom du er i tvil. 

Undersøkelsen viser at ungdommene 
ønsker at foreldre skal hente dem. I 
tillegg oppgir noen ungdommer at de 
sitter på med sjåfør som er ruspåvirket.

Dette betyr: Det er viktig å plan-
legge henting. Vær sikker på hvor 
ungdommen din er og at opplegget 
er greit. Ring og spør andre foresatte 
dersom du er i tvil.

Skolen er en viktig arena for barn 
og unge. Undersøkelsen viste at de 
fleste ungdommene er godt fornøyd 
med ungdomsskolen og tror de får et 
 lykkelig liv. 

Dette betyr: Dette er positivt 
og må bygges videre på både av 
 foreldre,  s kolene og andre tjenester i 
 kommunen. 
Det er viktig at foreldre følger opp 
ungdommenes skolearbeid.

Det er viktig å arbeide forebyggende. 
Øyer kommune ønsker å samarbeide for 
å sikre at alle ungdommer i kommunen 
vår har

• minst en voksen de har tillit til
• minst en arena de mestrer
•  mulighet til å uttrykke det de føler, 

tenker og mener


