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SLT innsatsområder 2018 med tiltaksplan 

*Aldersgruppen for SLT i 2017 skal være ungdom i aldersgruppen 12-18/23 år. Et unntak er arbeidet mot ekstremisme: arbeidet skal favne alle 

individer uavhengig av alder.  

 Tiltak  Ansvar  Tidsfrist  Rapportering 

GJØRE SLT MODELLEN KJENT OG BENYTTET 

MÅL: Få SLT strukturen på plass hvor koordineringsgruppe og utførernivå kommuniserer og rus- og kriminalitetsutfordringer løftes i 

SLT systemet 

 
Medlemmene i SLT koordineringsgruppen har 

et fast SLT kvarter i deres respektive områder Koordineringsgruppen 

 

Løpende  

 Avklare og sikre informasjonsflyt fra 

ungdomsteamene i ny modell for tverrfaglig 

samarbeid ref. «Sammen for barn og unge». 

Koordineringsgruppen/SLT 

koordinatorer 

  

 SLT konferanse for de tre nivåene Koordineringsgruppen Høst 2018  

MÅL: Gjøre SLT kjent internt i kommunen og eksternt opp mot samarbeidspartnere 
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Gjennomføre skolebesøk 

 SLT koordinatorer Høsten 2018  

 
SLT konferanse med Asker «Ungdom, rus og 

ekstremisme» Koordineringsgruppen Desember 2018  

 

 
Formidle SLT veileder  

Koordineringsgruppen Løpende  

 
Informere om SLT på møter og foredrag internt 

i kommunen  Løpende  

 
Delta på eksterne SLT samlinger, faglige 

nettverk og holde foredrag SLT koordinatorer Løpende  

KRIMINALITETSFOREBYGGING  

MÅL: Forebygge radikalisering og ekstremisme 

 Revidere og følge opp tiltak i lokal 

handlingsplan mot ekstremisme 

Koordineringsgruppen/kjernegruppen Plan vedtatt 

mai 2018; 

planperiode 

2018-2022 

 

 

 Økt fokus på hatkriminalitet, kartlegge 

kunnskap og forebygging av dette 

Koordineringsgruppen 2018  

 

 Videreutvikle mentorordningen Kjernegruppen Innlemmet i 

ordinær drift 

2017 og lagt til 

Utekontakten. 
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 Nasjonale og internasjonale nettverk Kjernegruppen/SLT styret Løpende  

 Fokusområde høyre ekstremisme Kjernegruppen  Løpende  

MÅL: Forebygge vold og seksuelle overgrep  mot barn og unge  

 Politisk behandle forslag: handlingsplan for 

forebygging av vold, seksuelle krenkelser og 

overgrep 2018-2022 

SLT koordinatorer Mai 2018 

Sendt på 

høring, internt 

og eksternt, 

frist 15.9. 

 

 Videre behandling av handlingsplan for 

forebygging av vold, seksuelle krenkelser og 

overgrep 2018-2022 

- Gjennomgå/integrere høringsinnspill  

- Lage en skyggeplan som strukturerer 

undervisningen til barna 

 

 

 

SLT koordinatorene 

SLT koordinatorene og skole admin. 

Høst 2018  

 Implementere tiltakene i handlingsplanen Velferdsområdet, SLT 

koordineringgruppen 

Løpende  

 Bekjentgjøring av brosjyren «Sex-hvor går 

grensen?» 

SLT koordinatorer Løpende  
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MÅL: Forebygge kriminalitet på nett 

 Digital dannelse 

- risikovurdering 

SLT Koordineringsgruppen/SLT 

koordinatorene 

Høst 2018  

RUSFOREBYGGING 

MÅL: Forebygge rusbruk blant ungdom 

 «Utsett!» foreldrerettet rusforebyggende tiltak 

gjennomføres på alle ungdomskoler på alle 

trinn i Bærum. 

SLT koordinator og kontaktpersoner 

pr skole 

 

 

Løpende  

 

 Følge opp implementeringen av 

foreldreforedraget til Korus Øst «Utsett» på 

VGS i Bærum. 

 

SLT koordinator/ Fylkeskommunen Høst 2018  

 Implementere Bærumsskolens rusplan i 

grunnskolen med fokus på oppdatert kunnskap 

til elever og kompetanseheving til ansatte ved 

behov. 

SLT koordinator og skole admin Høst 2018  

 Forankre rusforebyggende arbeid i rusmiddel 

politisk HP og følge opp tiltak i planen 

Koordineringsgruppen/SLT 

koordinator 

Løpende mot 

2020. 
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 Følge opp intern rusrapport som gjennomgår 

tilbudet i kommunen i samarbeid med 

ruskonsulent. 

SLT koordinator/ruskonsulent Høst 2018   

 Kompetanseheving og samkjøring av budskap 

på tvers av kommune og politi 

Ungdomspatruljen og SLT Løpende  

SAMARBEID MED UNGDOM OG FORESATTE I SLT INNSATSOMRÅDENE 

 Ungdata ungdomsundersøkelsens resultater fra 

2017 bekjentgjøres og brukes 

SLT koordinatorer Løpende  

 Delta jevnlig på møter hos Ungdomsrådet   Løpende  

 Invitere ungdomsrådet og ungdom til årlig SLT 

konferansen «Ungdom, rus og ekstremisme» 

Koordineringsgruppen i samarbeid 

med koordinator for 

barnekonvensjonen 

  

 Danne ekspertpaneler på ulike tema/invitere 

ungdom med på utforming av konkrete tiltak 

(for eksempel arbeidet med Sex-hvor går 

grensen) 

 Løpende  

 


