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Froland trenger bedre kollektivtilbud 
enn nåværende tilbud og støttes også i 
kommuneplanen; det skal legges til 
rette for kollektivtrafikk.

Frolandsungdom blir ofte kjørt til ulike 
aktiviteter. Det er bra for de som blir 
kjørt, men samtidig bidrar det til 
ekskludering fordi det ofte ikke er 
plass til alle som vil være med. 

For å gi alle unge like muligheter til å 
delta på aktiviteter eller dra til venner, 
uavhengig av foreldres inntekt, er 
gratis busskort et alternativ.

Vi foreslår mindre busser og oftere 
avganger. Tenk miljø. 

Øyvind Joakim



Markus



 Ungdommen i Froland ønsker et 
sted å henge som inkluderer alle
uavhengig av religion, legning, 
etnisitet!

 Vi vil være med å utforme tilbudet!

 For å kunne inkludere absolutt alle, 
ønsker vi like tilskuddsordninger 
kommunen bevilger til 
tiltaksarrangører.

 Vi ønsker flere åpningsdager, bedre 
tilbud og lengre åpningstider enn 
eksisterende tilbud – og støtter opp 
om videreutvikling av Levestedet.



• Tenk deg en arbeidsdag der sjefen din bestemmer at du må ut av 

kontorlandskapet og inn i et annet, fordi du ikke klarer å yte det sjefen 

vil du skal yte… Kan det tenkes at denne følelsen ligner på hvordan 

elevene som blir tatt ut av klassen har det?

• Kunnskap går i arv – vi trenger dialog om hvordan lekseutfordringene 

skal løses!

• Lekser påvirker karakterene i stor grad

• Lekser er en stor stressfaktor for mange elever og langvarig stress er 

helsefarlig

• Elever skal også ta ansvar for lekser, men vi trenger fortsatt veldig god 

hjelp…

• Lærerne må kjenne elevene for å kunne tilpasse mengde lekser og vi 

ønsker dialog med lærer

• Kan vi gjøre lekser på skolen? Det vi ikke blir ferdig med, gjør vi 

hjemme..

• Siden vi blir evaluert av lærere til enhver tid, kan vi evaluere lærerne 

vi har?

Tuva



Amli

Trivsel er det beste utgangspunkt for 
god læring – og flesteparten trives 
godt på skolen!

Å være fornøyd med skolen er også 
viktig, og her har vi litt å jobbe med i 
Froland. 

Froland ungdomsskole har et 
uteareal som trenger oppgradering –
og vi ønsker å være med i 
planleggingen;

Eks;
Volleyballnett

Fikse basketballkurvene

Ballbinge som tilhører 
ungdomsskoleelevene

Tennisbord 



• I Froland er det mange elever som 

ikke får i seg nok mat i løpet av 

skoledagen. 

• Vi vet at det er stor variasjon i 

hjemmene på hva slags mat som 

spises. 

• Vi vet ikke om alle har mat i 

kjøleskapet til å lage seg frokost og 

niste..

• Vi ønsker en ordning som gir likt 

grunnlag til alle elever.

• Gratis skolefrokost og frukt til alle 

elever

Henrik



Målet med SLT-modellen er at kommunes barn og unge skal få riktig hjelp til riktig 
tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper

Beskyttelsesfaktorer

 Foreldre (3)

 Skole (1)

 Sosiale relasjoner

 Nærmiljø (2)

 Deltakelse

 Kosthold

 Fysisk aktivitet 

• Desto flere 

beskyttelsesfaktor unge 

har, jo mindre psykiske 

plager…

• I tillegg veier  

beskyttelsesfaktorer som 

familie, skole og nærmiljø 

osv opp for sosial ulikhet i 

psykiske helse

• Et godt skole- og nærmiljø 

betyr mye for den psykiske 

helsen



Hva forteller Ungdata om unge i Froland?

 Først og fremst har dere fått gode innspill fra ungdomsekspertene våre..

 Psykisk helse
 Tallene på depressive symptomer har økt, høyest hos jentene

 Rus- og risikoatferd
 Fra 7 % i 2016 til 13 % i 2019 av ungdomsskoleelevene har vært betydelig beruset siste år. 

 Prosentandel av unge som bruker snus har økt fra 2 % til 5 %

 14 % av guttene og 15 % av jentene har blitt tilbudt hasj eller marihuana en eller flere ganger 
siste år

 Trenden for regelbrudd og skulking er på vei opp



 SØS (sosiøkonomisk status) måles ved hjelp av opplysninger om 
foreldrenes utdanningsnivå og familiens tilgang til ulike materielle 
goder og deles opp i lav, middels og høy. 

Fra 8. trinn – Vg3 i Froland:

43 % lav SØS

28 % middels SØS

29 % høy SØS



 1 - Skole

 2 - Nærmiljø 

 3 - Foreldre

 Universelle tiltak  - hele befolkningen

 Selektive tiltak – risikogrupper

 Indikativ tiltak - enkeltindivider

…vi vet at det er langt rimeligere å forebygge fremfor å behandle…


