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Hovedtrekk

• Risørelevene rapporterer i stor grad om det 

samme som landet for øvrig, med små 

variasjoner.

• Ingen overraskelser – Resultatet stemmer 

med tjenesteutøvernes kjennskap og 

opplevelse.
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De fleste elevene -

Er fornøyd med foreldrene sine  80% 84% 80% 83%

Har en fortrolig venn                   90% 90% 88 %90%

Trives på skolen                         92%      93%

Deltakelse i fritidsaktivitet 65% 66% 44% 47%
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Samtidig rapporterer de i mindre grad 

enn landet for øvrig at de er fornøyd med-

Helsa si           57%  71% 60% 64%

Lokalmiljøet     61% 70% 62% 64%

Utseende        44% 60% 55% 55%
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Status                                          Ungdomsskolen

Hva er viktig for å få status i ditt 

vennemiljø?

Ungdomsskolen 2013 2016 2019 

Å være god på skolen 50 47 40 
Å være flink i idrett 53 50 49 
Å ha et bra utseende 49 53 53 
Å være til å stole på 93 92 94 
Å drikke seg full 5 14 16 
Å røyke hasj 2 4 9 
Å ha mange følgere/likes   23 32 

 



RISØR KOMMUNE

Vi skal vokse
- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet

Nærmiljø                                                                    Ungdomsskolen

Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder …
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Ungdomsskolen
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Alkohol- ungdomsskolen       Ungdomsskolen
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Hasj/Marihuana              Ungdomsskolen

5 % av ungdomsskoleeleven i Risør oppgir å ha prøvd 

hasj/marihuana en eller flere ganger siste året (Norge 3%)
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Hasj/Marihuana                       Risør VGS

9 % av elevene på VGS rapporterer på at de har prøvd 

hasj/marihuana en eller flere ganger siste året. (Norge 12%)

Hovedsakelig gjelder dette VG3 hvor 23% rapporterer om at de har 

prøvd hasj/marihuana.
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Psykisk helse                               Ungdomsskolen
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Ungdomsskolen
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Psykisk helse                         Risør VGS

17 % av elevene på VGS rapporterer at de er mye plaget av 

depressive symptomer.   (Aust-Agder 23%,  Norge 20%)

25% oppgir å være mye plaget av ensomhet  (Norge 26%)
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Selvskading  

Har du i løpet av siste 12 måneder forsøkt:

Ungdomsskolen 2016 2019

Selvskading 35 ungdommer 42 ungdommer

Å ta ditt eget liv 9 ungdommer 10 ungdommer

Videregående skole

Selvskading 26 ungdommer

Å ta ditt eget liv 8 ungdommer
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Hva er gjort siden undersøkelsen i 2016

• Styrket helsesykepleiers tilstedeværelse 

på ungdomsskolen og VGS

• Iverksatt Psykologisk førstehjelp på faste 

trinn gjennom barneskolen og 

ungdomsskolen (3.,5.,7.,8.,9. og 10 trinn)

• Økt sosiallærerstillingen på 

ungdomsskolen

• VGS iverksatt VIP hvor 

skolehelsetjenesten bidrar.
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Ungdomsskolen

Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i 

løpet av de siste 12 månedene?
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Videregående skole

Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i 

løpet av de siste 12 månedene?
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BTI-spørsmål                              Ungdomsskolen

Har du snakket med en lærer, helse-søster eller annen 

voksen på skolen om noe du trenger hjelp til personlig eller 

sosialt?

Risør

35%

BTI

Agder

28%

Sist gang du snakket med...tok seg tid til å høre på deg? 91% 91%

Sist gang…ønsket å hjelpe deg med å få det bedre? 95% 93%

Sist gang…hjalp deg med det du trengte hjelp til? 85% 80%

Sist gang…bidro til å komme i kontakt med andre hjelpere? 72% 70%
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Veien videre

• Fortsette de tiltak som er iverksatt          
jmf. Oversikt over forebyggende tiltak på kommunens hjemmeside

• Prøve ut «Etter skoletid» på 

ungdomsskolen (etter høstferie 2019)

• Fortsette undervisning om hasj på VG2 
Vurdere om vi bør inn tidligere

• Utforske ungdatatall, og se på muligheten 

for et prosjekt – Søke SLT midler.

https://www.risor.kommune.no/_f/p1/ifce806cf-5dc3-4082-88f5-bfd106321c58/forebyggende-tiltaks-oversikt-publisert-pa-nett.pdf

