2021-2022: SLT HANDLINGSPLAN
1. INNLEDNING
SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. SLT bidrar til at ressursene hos kommune og politi blir
samkjørte. Det jobbes målrettet for å forebygge problemer knyttet til rus og kriminalitet. Vi analyserer hvor og hvordan problematisk atferd, rus
og kriminalitet oppstår, og retter tiltak mot årsakene til utfordringene.
Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Tidlig innsats og godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes. Oppveksttrekanten viser
arbeid på tre ulike nivå. SLT inngår som en del av arbeidet.

3

3. For barn og foresatte med behov for særskilte tiltak
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2. For barn og foresatte med risiko for å utvikle vansker, eller som har begynnende vansker (forebyggende)

1

1. For alle barn og foresatte (helsefremmende)

Målgruppe i SLT arbeidet: Ungdom 12-18 år og deres foresatte. Innsatsen settes inn på grønt, gult og rødt nivå i oppveksttrekanten.
Aktuelle planer i Gjesdal: Helhetlig oppvekstplan 2019-2022, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner , Veileder for forebygging av
radikalisering og voldelig ekstremisme, Ruspolitisk handlingsplan 2017-2021.
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2. SLT MODELLEN
1. DET STYRENDE NIVÅET = STYRINGSGRUPPE/POLITIRÅD
Forutsetning Styringsgruppe som består av toppledere fra kommune og politi. SLT-koordinator møter fast.
Deltakere
Politikontakt, politistasjonssjef, ordfører, varaordfører, kommunedirektør og kommunalsjef oppvekst. SLT-koordinator er
sekretær. Andre inviteres ved behov.
Mandat
Ansvar for kommunens samlede innsats for forebygging av rus- og kriminalitet blant ungdom. Styringsgruppa gir klare mål og
prioriteringer, og sikrer at disse innarbeides i kommunale planer.

2. 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/sosiallærer, politikontakt og SLT-koordinator. Deltakerne representerer sin avdeling og må sikre dialog til/fra
medarbeidere om det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Gjesdal.
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.

3. 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.
Mandat
Ansvar for praktisk gjennomføring av ulike forebyggende tiltak, og direkte oppfølging av enkeltungdom og grupper.
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HJELPETILBUD I GJESDAL (UTFØRENDE NIVÅ)
Hvem

Hva

Helsestasjon
Familiesenter
Barneverntjeneste

Direkte oppfølging av ungdom på skolene og Helsestasjon for ungdom (HFU).
Lavterskeltilbud for familier med barn i alderen 0-18 år som ønsker hjelp. Følger opp ungdom og familier ut fra behov.
Familier eller ungdom kan selv ta kontakt, eller andre instanser kan sende bekymringsmelding. Barneverntjenesten kan
iverksette ulike hjelpetiltak direkte rettet mot ungdom og familie.
Ved bekymring for rus hos ungdom kan Mestringssenteret, etter en konkret vurdering, gi tilbud om samtaler for
kartlegging, motivering og planlegging av tiltak.
I det forebyggende arbeidet er politiet til stede på skoler, i nærmiljøet og på foreldremøter. Politiet har kontakt med
ungdom som er tilknyttet miljø som innebærer risiko for rus/kriminalitet. Politiet følger opp ungdom som står i fare for
å begå eller har begått straffbare forhold.
Bidra til å sikre likeverdig opplæring for alle med særskilte behov.

Mestringssenter
Politi

PPT = pedagogisk
psykologisk tjeneste
Tjeneste-og
Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK) kan benyttes for å kartlegge, avklare og koordinere tilbudet rundt ungdom
koordineringskontor og familie.

3. ORGANISERING/PRAKTISK GJENNOMFØRING
SLT-KOORDINATOR: Koordinere og være bindeledd mellom styringsgruppe, arbeidsgruppe og de som jobber direkte med unge. Bidra til at
felles mål og 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. annen hver måned til deltakere i
styringsgruppe og arbeidsgruppe. Hver enkelt har ansvar for å holde hverandre oppdatert om ungdomsmiljøet i Gjesdal.
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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.

5. TILTAK 2021-2022
5.1. FASTE SAMARBEIDSFORA
Hva

Innhold/deltakere

Hyppighet

Ansvar for
innkalling

SLT styringsgruppe
SLT arbeidsgruppe
Fellesmøte

Statusmøter ut fra mandat (jf. SLT modellen, punkt 2)
Statusmøter ut fra mandat (jf. SLT modellen, punkt 2)
Fellesmøte mellom styringsgruppe og arbeidsgruppe ut fra behov. Dette kan
kombineres med felles samling for ansatte i forbindelse med Ungdata 2022.
Status på hva som rører seg og oppfølging av tiltak.

4 ganger pr. år
4 ganger pr. år
1-2 ganger
i perioden
1 gang i uka

SLT-koordinator
SLT-koordinator
SLT-koordinator

Operative SLT-grupper anbefales i Sør-Vest politidistrikt for å styrke den
tverrfaglige samhandlingen rundt ungdom som har begått, eller som står i fare
for å begå straffbare handlinger. Deltakere i Gjesdal: Politikontakt,
barnevernleder og SLT-koordinator. Andre deltakere innkalles ved behov.
Tverrfaglig team planlegges og startes opp i 2021. Arbeidslaget på Gjesdal
ungdomsskole avvikles når tverrfaglig team for hele kommunen er etablert.
På systemnivå: Avklare roller/forventninger og sikre helhetlig innsats.

1 gang i mnd.
Startet høsten
2020

SLT-koordinator

I henhold til
mandat
1 gang i

I henhold til
mandat
Barnevernleder og

Politikontakt og
SLT-koordinator
Operativ SLTgruppe (OSG)

Tverrfaglig team
ungdom
Samarbeidsmøte

SLT-koordinator
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politi og barnevern
Samling: «Sammen
for ungdom i
Gjesdal»
Samling for ledere av
rusfrie tilbud m.fl.

Årlig samling for ansatte som jobber med ungdom. Mål: Bli kjent, dele
erfaringer, felles kompetanseheving, jobbe bedre sammen.

halvåret
1 gang i året.
Sist jan-20

politiet
SLT-koordinator
setter ned gruppe

Utveksle erfaringer, dele kunnskap, drøfte hvordan vi kan samarbeide og
utfylle hverandre best mulig.

1-2 ganger i
året

Kulturavdelingen

5.2. FASTE TILTAK
Hva

Oppdrag/innhold

Ansvar

Ungdata: Ungdomsundersøkelse i
samarbeid med Kompetansesenter
rus (KoRus) og NOVA.

Gjennomføres hvert tredje år i Rogaland. Neste gang i 2022.
Sikre plan for involvering og formidling av tall til elever,
foresatte, ansatte og politikere.

Felles undervisningsopplegg
«Livsmestring i skolen»
8.-10. trinn i Gjesdal

Systematisk forebygging i skolen om psykisk helse, sosiale
medier og rus. Også tema på foreldremøte. Fra 2020/2021 har
skolene et større ansvar enn tidligere for implementering og
gjennomføring.

Kontaktperson: SLT-koordinator.
SLT arbeidsgruppe er ansvarlig for å
lage strategi som sikrer god
gjennomføring.
Rektorene, ressurspersoner på
skolene og SLT-koordinator. Årlig
evaluering og justering.

Myldredag 10. trinn
(er en del av livsmestring i skolen)

Tema: «Koffor e det så nøye?» Om grenser, hensyn til andre og
ansvar for egen seksualitet og helse. «Koffor e det så farligt?»
Om ulike rusmidler, fristelser, risiko og konsekvenser. «Koffor e
det så gøy?» Omvisning og aktiviteter på Ungdomshuset.

Helsestasjonen er ansvarlig for
planlegging og koordinering.
Mestringssenteret deltar, og fra 2022
vurderes det om politiet skal delta.

Politiet til stede på skolene
På ungdomsskolene fast, og på
barneskolene ut fra behov.

Gjesdal ungdomsskole: På skolen minst hver 14. dag
Oltedal: Besøk 8.-10. trinn høst og vår
Dirdal: Besøk 8.-10. trinn høst og vår
Politiet kan delta på foreldremøter etter avtale

Rektor og politi avtaler
besøk/innhold.
Avtales tettere samarbeid ved behov.
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Av-og-til arbeid
Gjesdal er Av-og-til kommune og
setter søkelys på alkovett.

Av-og-til arbeidet inngår som en viktig del av det samlede
rusforebyggende arbeidet i kommunen. Vi er spesielt opptatt av
alkovett i samvær med barn og unge.

Av-og-til styringsgruppe

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 (del av Livsmestring)

Foreldrebrosjyre
Om rus og ungdomstid

Deles ut på foreldremøte på ungdomstrinn. Digital versjon på
kommunens nettsider skal gjøres kjent for foresatte.

SLT-koordinator og rektorene

Folkemøte

Gjennomføre årlig folkemøte om utfordringer i ungdomstiden
f.eks. rus og psykiske vansker. Spesielt søkelys på foresatte og
andre viktige voksne. Legge til rette for dialog og samarbeid.

SLT-arbeidsgruppe og
styringsgruppe. Bygge videre på de
gode erfaringene fra folkemøtet
høsten 2019. Involvere foresatte i
planlegging og gjennomføring.

Ikke gjennomført i 2020 pga. pandemi.
Natteravnordning på Ålgård

FLEXid kurs
for krysskulturelle ungdommer

Opprettholde natteravnordningen fredager og lørdager i april-juni Frivilligsentralen ved leder og
og august-oktober.
ansvarlig for natteravnene
(foreldrerepresentant).
Gjennomføre Flexid kurs på:
Kommunens kontaktpersoner:
Gjesdal ungdomsskole for 9.-10. trinn - i skoletiden.
Flyktningkonsulent og
Ungdomshuset for ungdom fra 16 år - på kveldstid.
SLT-koordinator
Kursholdere: to lærere, en helsesykepleier, en fra
kulturavdelingen, en fra barneverntjenesten og en fra
flyktningtjenesten.

«Det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, hva du gjør mot meg, slik blir jeg».
M. Jennes
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5.3. UTVIKLING/SPESIELT FOKUS I 2021-2022
Hva

Hvordan

Ansvar

«Nye Veveriet»
Styrke tilbud til unge, og
videreutvikle det tverrfaglige
samarbeidet i arbeidet med ungdom

Skape gode møteplasser for ungdom med særlig fokus på
Ungdomshuset og på online ungdomshus. Rettes mot alle.
Det innebærer også unge som i liten grad deltar på aktiviteter.

Kulturavdelingen m.fl.

Delta i forskningsprosjekt (NORCE) om online ungdomshus.
Delprosjekt 1: Bedre fritidstilbud i ungdomshuset – kombinasjon
av digital og fysisk møteplass.
Delprosjekt 2: Digitalt ungdomshus som katalysator for bedre
tverrfaglig samarbeid rundt og tilbud til ungdom.
Foreldregrupper
for ungdomsforeldre

Familiesenteret tilbyr COS-P foreldreveiledningskurs for
ungdomsforeldre. Kurset består av 6 felles kurskvelder og tilbud
om en individuell samtale med veileder.

Familiesenteret

Det er også ønskelig med jevnlige temakvelder og
foreldrenettverk/grupper ut fra behov.
Prosjekt: Oppfølging- og
losfunksjoner for ungdom

Støtte fra Bufetat til finansiering av 40% stilling for å forebygge
dropout i skolen. Tilskudd for 2020 og 2021.

Skolesjef i samarbeid med ledelsen
på Gjesdal ungdomsskole

Nettvett for unge og foresatte

Gjesdal kommune skal ha systematisk arbeid rundt nettvett.
Skolene sikrer jevnlige drypp om temaet.

Rektorene

Vurdere om vi kan tilby felles opplegg for ungdom og foresatte,
der politiet og ulike hjelpetjenester deltar.

SLT arbeidsgruppe i samarbeid med
skolene.
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Samarbeide med frivillige, lag og
foreninger

Ansatte som jobber med ungdom, skal være kjent med hvilke
fritidstilbud som finnes og oppmuntre ungdom til å delta.
Fritidsveileder kobles på ved behov.

Kulturavdelingen m.fl.

Ledere i lag og foreninger skal være kjent med hjelpetilbud i
kommunen, og hvordan en kan ta kontakt for samarbeid.

SLT arbeidsgruppe m.fl.

AKTUELLE RUTINER – søkes opp i kommunens rutinehåndbok (Compilo)
•
•
•
•
•

Samtykkeskjema (for samarbeid rundt barn og unge - felles for hele kommunen)
Påtaleunnlatelse med vilkår
Operativ SLT-gruppe
Rutine vedr. deling av uønskede bilder og filmer
Retningslinjer for håndtering av selvskading hos barn og unge

NYTTIGE LENKER:
Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff
BTI handlingsveileder (Bedre tverrfaglig innsats)

Vedtatt: SLT styringsgruppe 10.02.2021
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