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SLT HANDLINGSPLAN 2019-2020       GJESDAL KOMMUNE  

 
1. INNLEDNING 
 

■ SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. 

 

■ Kriminalitetsforebygging er systematisk arbeid for å unngå kriminalitet og problemer som koster enkeltpersoner og samfunnet 

dyrt. Vi analyserer hvor/hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, og setter inn tiltak rettet mot årsakene til problemene. 

 

■ Innsatsen må være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser. Gode og stimulerende 

oppvekstforhold og tidlig hjelp og støtte bidrar til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet. 

 

■ Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Arbeid for barn og unge krever målrettet, helhetlig innsats over tid. Tidlig innsats og 

godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes. Oppveksttrekanten viser fokus på 3 ulike nivå. 

 

3. For barn og foresatte med behov for særskilte tiltak  

 

2. For barn og foresatte med risiko for å utvikle vansker, eller som har begynnende vansker 

 

1. For alle barn og foresatte 

 

  

■ SLT sikrer at ressursene hos kommune og politi blir samkjørte og målrettet. SLT er del av den helhetlig satsingen på barn og unge. 

Hovedvekt i SLT arbeidet er på ungdom 12 – 18 år: Alle ungdommer (grønt nivå), ungdommer med risiko for å utvikle vansker/har 

begynnende vansker (gult nivå) og ungdommer med behov for særskilte tiltak (rødt nivå). 

 

■ Andre planer i Gjesdal: Helhetlig oppvekstplan 2019-2022, Handlingsplan vold vold i nære relasjoner 2017-2020, Veileder for 

forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Ruspolitisk handlingsplan 2017-2021.  

 

https://www.gjesdal.kommune.no/_f/p1/i6601072c-df96-411a-8e7e-9bad01b245b3/helhetlig-oppvekstplan-2019-2022-vedtatt.pdf
https://www.gjesdal.kommune.no/_f/p1/i36d2e445-85a4-4417-a604-b04448a6e53e/handlingsplan-mot-vold-i-naere-relasjoner.pdf
https://www.gjesdal.kommune.no/_f/p1/i492afddf-d424-411f-bee7-c19c5568663d/veileder-gjesdal-kommune-forebygging-av-radikalisering-og-voldelig-ekstremisme.pdf
https://www.gjesdal.kommune.no/_f/p1/i492afddf-d424-411f-bee7-c19c5568663d/veileder-gjesdal-kommune-forebygging-av-radikalisering-og-voldelig-ekstremisme.pdf
https://www.gjesdal.kommune.no/_f/p1/icbdf348a-7793-417a-bfa5-d079f801efb5/ruspolitisk_handlingsplan-2017-2021.pdf
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2. SLT MODELLEN 
 
DET STYRENDE NIVÅET = STYRINGSGRUPPE/POLITIRÅD 
Forutsetning: Styringsgruppe som består av toppledere fra kommune og politi. SLT-koordinator møter fast. 

Deltakere: Politikontakt, politistasjonsjef, ordfører, rådmann, kommunalsjef oppvekst. SLT-koordinator er sekretær.  

Mandat: Ansvar for kommunens samlede innsats for forebygging av rus- og kriminalitet blant ungdom. Styringsgruppa angir klare mål og 

prioriteringer, og sørger for at disse innarbeides i kommunale planer. 

 
DET KOORDINERENDE NIVÅET = ARBEIDSGRUPPE/KOORDINERINGSGRUPPE 
Forutsetning: Deltakerne er sentralt plassert innenfor sin arbeidsplass, med beslutningsmyndighet og nær kjennskap til utfordringer. 

Deltakere: Representanter fra helsestasjon, barnevern, kultur, familiesenter, mestringssenter, rektorene på ungdomsskolene/evt. delegert til 

miljøterapeut (Gjesdal ungdomsskole), politikontakt og SLT-koordinator.  

Mandat: Ansvar for praktisk koordinering ut fra rammer fastsatt av styringsgruppa. Bidrar til å avdekke problem og utfordringer i kommunen. 

Skal ved hjelp av SLT handlingsplanen sikre systematisk, målretta innsats, evaluering og effektiv utnyttelse av ressurser. Eventuelle 

stimuleringsmidler disponeres etter godkjenning fra SLT-koordinator og arbeidsgruppa. 

 

DET UTFØRENDE NIVÅET = JOBBER DIREKTE MED BARN/UNGE 

Forutsetning: God kommunikasjon med koordinerende nivå. I Gjesdal er det koordinerende og utøvende nivået i stor grad sammenfallende. 

Deltakere: Alle som jobber direkte med unge: ansatte, politi, frivillige lag og foreninger. Ha tett samarbeid med flyktningtjenesten. 

Mandat: Ansvar for praktisk gjennomføring av ulike forebyggende tiltak, bidra til at enkeltungdom og grupper får direkte oppfølging.  

 
EKSEMPEL PÅ HJELPETILBUD I GJESDAL 
 
Hvem 

 

Hva 

Helsestasjon Direkte oppfølging av ungdom på skolene og Helsestasjon for ungdom (HFU). 

Familiesenter Frivilllig lavterskeltilbud for familier med barn 0-18 år. Følger opp ungdom med vansker etter henvendelse. 

Barneverntjeneste Familier eller ungdom kan selv ta kontakt, eller andre instanser kan sende bekymringsmelding. Barneverntjenesten 

kan iverksette ulike hjelpetiltak direkte rettet mot ungdommen og familien. 

Mestringssenteret Unge og voksne kan få oppfølging fra mestringssenteret etter nærmere vurdering. 
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Politiet Tilstede blant ungdom på skolene og på foreldremøter, ellers direkte kontakt med enkeltungdom p.g.a. straffbare 

forhold, eller fordi de oppholder seg i miljø som innebærer risiko for straffbare forhold.  

PPT = pedagogisk 

psykologisk tjeneste 

Bidra til å sikre likeverdig opplæring for alle med særskilte behov. Viktig aktør i det helhetlige arbeidet for ungdom. 

Tjeneste-og 

koordineringskontoret 

Når flere instanser har kontakt med familien/ungdommen, er det viktig at arbeidet koordineres. Tjeneste- og 

koordineringskontoret kan benyttes for å kartlegge, avklare og koordinere tilbudet rundt ungdommen/familien.  

 
3. ORGANISERING/PRAKTISK GJENNOMFØRING 

 

SLT-KOORDINATOR: Koordinere og være bindeledd mellom styringsgruppe, arbeidsgruppe og de som jobber direkte med unge. Bidra til at 

det blir satt felles mål og at tiltak gjennomføres og evalueres. Inspirere, motivere og være pådriver. Rollen som SLT-koordinator inngår i 

stillingen til oppvekstkoordinator. SLT-koordinator deltar i nettverk med andre SLT-koordinatorer i Sør-Rogaland. 

 

MØTEHYPPIGHET: Styringsgruppa har minst 2 møter i halvåret. Arbeidsgruppa har minst 2 møter i halvåret. 

 

INFORMASJONSUTVEKSLING: Vi deler info på møtene. I tillegg sender SLT-koordinator kort info/status ca 2. hver måned til deltakere i 

styringsgruppe og arbeidsgruppe. Hver enkelt har ansvar for å holde hverandre oppdatert om ungdomsmiljøet i Gjesdal. 

 
4. MÅL  
 
Forebygge rus og kriminalitet blant ungdom i Gjesdal (12-18 år) 
 

Strategier: 

 Sikre tett samarbeid og oppdatert kunnskap om oppvekstmiljøet og kriminalitetsbildet. 

 Videreutvikle et trygt og inkluderende miljø for ungdom. 

 Styrke systematisk rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot alle. 

 Systematisk oppfølging av ungdom i risiko og/eller ungdom som har utviklet vansker. 
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5. TILTAK 2019-2020 
 
FASTE SAMARBEIDSFORA: 
Hva Innhold/deltakere Hyppighet Ansvar for å kaller inn 

SLT styringsgruppe/politiråd Statusmøter ut fra mandat. 4 ganger pr. år  SLT-koordinator 

SLT arbeidsgruppe Statusmøter ut fra mandat. 4 ganger pr. år  SLT-koordinator 

Fellesmøte styringsgruppe og 

arbeidsgruppe 

Gjennomføres ut fra behov. Kan kombineres med felles 

samling for flere ansatte vedr. ungdom. 

1-2 ganger i løpet 

av 2019-2020 

SLT-koordinator 

Politikontakt og SLT-koordinator Status på hva som rører seg og oppfølging tiltak 1 gang i uka SLT-koordinator 

Arbeidslag på Gjesdal 

ungdomsskole (GUS) 

Tverrfaglig team der ulike samarbeidspartnere deltar. 

Mandat som tydeliggjør oppdraget. 

4-6 ganger i året Rektor 

Tverrfaglig møte ungdom Prøves ut f.o.m. mai 2019 for å bedre den direkte 

oppfølgingen av ungdom. Deltakere: to fra familiesenter, 

en fra helsestasjon og SLT-koordinator. 

1 gang i måneden SLT-koordinator 

Samarbeid politi og barnevern

  

Fast samarbeid på systemnivå for avklare roller og 

forventninger, og sikre helhetlig innsats. 

1 gang i halvåret Barnevernleder og politiet 

 

Samling for ledere av rusfrie 

tilbud 

Utveksle erfaringer, dele kunnskap, drøfte hvordan vi kan 

samarbeide og utfylle hverandre best mulig.  

1-2 ganger i året Kulturavdelingen 

 
FASTE TILTAK: 
Hva Oppdrag/innhold Ansvar 

Ungdata: Ungdomsundersøkelse 

i samarbeid med Kompetanse-

senter rus (KoRus) og NOVA.  

Gjøres samtidig i Rogaland 

(Ung i Rogaland). 

 Gjennomføre hvert 3. år (sist tatt i 2019). 

 Sikre plan for involvering og formidling av tall til 

elever, foresatte, ansatte og politikere.  

 Ungdata er førende i det forebyggende arbeidet. 

 Kontaktperson: SLT-koordinator.  

 SLT styringsgruppe og arbeidsgruppe 

er ansvarlig for å lage strategi som 

sikrer god gjennomføring. 

 

Felles undervisningsopplegg 

«Livsmestring i skolen»  

8.-10. trinn i Gjesdal 

 Videreutvikle det forebyggende undervisnings-

opplegget i Gjesdal. Tema: psykisk helse, sosiale 

medier og rus. Også tema på foreldremøte. 

 

 Rektorene, ressurspersoner på skolene 

og SLT-koordinator. Årlig evaluering 

og justering. Avklar rollen til 

helsestasjon, familiesenter m.fl. 
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Politiet tilstede på skolene: 

På ungdomsskolene fast, og på 

barneskolene ut fra behov. 

 

 Gjesdal ungdomsskole: På skolen hver 14. dag 

 Oltedal: Besøk 8.-10. trinn høst og vår  

 Dirdal: Besøk 8.-10. trinn høst og vår 

 Politiet kan delta på foreldremøter 

 

 Rektor og politi avtaler besøk/innhold. 

 Avtales tettere samarbeid ved behov.  

 

Natteravnordning på Ålgård  

 

 

 

 Opprettholde og synliggjøre natteravnordningen. 

 Fredager og lørdager kl. 20.00. – 24.00. i april-

juni og august-oktober 

 Frivilligsentralen ved leder Roar Bore 

og ansvarlig for natteravnene Mona 

Torbjørnsen. 

Oppfølging av ungdom som har 

begått lovbrudd 
 Samarbeid med interne og eksterne aktører.  

 Politikontakt er bindeleddet inn til kommunen når 

det gjelder U18 saker. 

 Se rutine vedr. påtaleunnlatelse med vilkår. 

 Konfliktrådet er involvert når det gjelder 

ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.  

 

 Hver enkelt som kommer i kontakt 

med ungdom.  

 

 Politikontakt og SLT-koordinator.  

 

 

UTVIKLING/SPESIELT FOKUS I 2019-2020 
Hva  Hvordan  Ansvar 

«Nye Veveriet» 

Styrke tilbudet til barn og unge  

 

 Skape gode møteplasser, bl.a. på Ungdomshuset.  

 Rettes mot alle. Det innebærer også barn og unge 

som i liten grad deltar på fritidsaktiviteter. 

 

 Kulturavdelingen 

«Folkemøte» 

Møte/prosess med foresatte om 

ungdomstiden 
 

 

 I forlengelsen av Ungdata 2019 kaller vi inn til 

møte for foreldre og viktige voksne.  

 Søkelys på utfordringer i ungdomstiden f.eks. rus 

og psykiske vansker. Fokus på de viktige voksne. 

 Kommunalsjef oppvekst og SLT-

koordinator m.fl. 

 Gjennomføres høst 2019 

Foreldrebrosjyre  

Om rus og ungdomstid 
 I samarbeid med SLT-nettverket i Rogaland er det 

søkt og innnvilget midler i 2019 til å oppdatere og 

 Gjesdal kommune står som søker.  

 Samarbeid mellom Kompetansesenter 

https://www.gjesdal.kommune.no/_f/p1/id54547ab-3b01-4d71-8726-179ad5b2e02d/foreldrebrosjyre-om-ungdom-og-rus-2017.pdf
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revidere brosjyrene med ferske tall fra Ungdata. 

 Deles ut på foreldremøte på ungdomstrinn. 

 Digialt versjon på kommunens nettsider. 

 

rus (KoRus) og SLT-nettverket.  

Foreldremøter: Kjipe foreldre 

 
 Som Av-og-til kommune benytter vi systematisk 

forebyggende arbeid rettet mot foreldre bl.a. kjipe 

foreldre.no  

 

 SLT-arbeidsgruppe 

 Av-og-til styringsgruppe 

 Rektorene på skolene som del av 

Livsmestring i skolen 

 

Foreldregrupper 

på ungdomstrinn  

 

 Vi vil gi tilbud til flere foreldre om å delta i 

foreldrenettverk/grupper ut fra behov.  

 Familiesenteret vil ha en sentral rolle i 

planlegging og gjennomføring. 

 

FLEXid kurs  

for krysskulturelle ungdommer 

 

 Sertifisering av 4 ledere i 2018/2019 

 Gjennomføre kurs på Gjesdal ungdomsskole for 

9.-10. trinn i skoletiden. 

 Gjennomføre kurs for ungdom fra 16 år på 

Ungdomshuset. 

 Gjesdal ungdomsskole, 

kulturavdelingen, helsestasjonen. 

 Kommunens kontaktpersoner: 

Flyktningkonsulent og SLT-

koordinator 

 

Kompetanseheving for ansatte 

 
 Opplæringspakken Se-Høre-Handle (om vold i 

nære relasjoner) gjennomføres i 2019 for ansatte 

som jobber med barn og unge. 

 

 August-19: Samling for alle ansatte i 

tjenesteområde oppvekst m.fl. v/Cecilie Evertsen 

Stanghelle: «Hvordan fremme god psykisk helse 

hos barn og unge?» 

 

 Fra høst-19: Årlig samling for ansatte som jobber 

med ungdom. Bli kjent, jobbe bedre sammen, dele 

erfaringer, felles kompetanseheving. 

 

 Ledere i hver enkelt avdeling. 

 

 

 

 Kommunalsjef oppvekst 

 

 

 

 

 SLT-koordinator tar initiativ til 

planlegging av innhold. 

 

 

https://avogtil.no/aktuelt/kjipeforeldre-no/
https://avogtil.no/aktuelt/kjipeforeldre-no/
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 Viser til Helhetlig oppvekstplan, tiltak 19: Det 

skal lages en felles kompetanseplan for 

tjenesteområdet oppvekst med fokus på 

barnekonvensjonen, selvbilde, selvregulering og 

relasjoner.  

 

 Rådmannens lederteam. Hver enkelt 

leder vil ha ansvar for å følge opp. 

 

Nettvett for unge og foresatte 

 
 Gjesdal kommune skal ha økt fokus på nettvett. 

 Skolene sikrer jevnlige drypp/tema. 

 På en barneskole prøves det ut et opplegg for 

elever og foreldre sammen høst-19. Gjennomføres 

i samarbeid mellom skole, politi og familiesenter. 

Dersom erfaringene er positive kan det være 

aktuelt på flere skoler. 

 Ledergruppe oppvekst, styrer, rektorer 

m.fl. FAU er også involvert. 

 

 Skole, familiesenter og politikontakt 

 

 

 

 

 

Vedtatt: SLT styringsgruppe juni 2019 

 

Årlig revidering: SLT arbeidsgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


