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RUSS  NARKOTIKA  STABEKK VIDEREGÅENDE SKOLE

Rektor advarer foreldre om
narkobruk i russefeiringen

 Av Nina Abrahamsen 26. april 2018, kl. 06:01

Rektor på Stabekk videregående advarer foresatte til elever på 1. og 2. trinn
mot å la ungdommene rulle med russen.

Flere saker

Kommentarer til denne saken

SAMMEN MOT DOP: Rektor Katrine Enghaug får støtte av russepresident Amanda (t.v.), visepresident Madeleine og bussjef

Henrik på Stabekk videregående. – Men det er kun et fåtall som ødelegger, understreker de. Foto: TRINE JØDAL

Skolen har fått høre om utstrakt rusbruk på noen russebusser der elever

fra Stabekk er med. Dette har fått rektor Katrine Enghaug til å sende brev

til elevenes foresatte og advare mot rulling for yngre.

«Vi har fått høre at enkelte bruker både kokain og MDMA i tillegg til

cannabis og alkohol. Skolen ser svært alvorlig på situasjonen», skriver

rektor som får støtte fra russesjefene.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Men de advarer mot svartmaling av russen.

– Nå er vi kun seks dager inn i feiringen og jeg har ikke oppdaget at noen

driver med noe de ikke skal. Hvis det er noen som tar noe, er det i så fall et

fåtall, sier visepresident Madeleine Breen (19).

LES OGSÅ: Helsesøster bekymret for rusbruk

– Foreldre har en viktig rolle
– Vi har vorspiel med venner og tar kanskje et par øl. Det skjer så mye gøy

rundt oss at vi ikke har behov for noe mer. Ingen tenker at «Nå er det

russetid, nå skal jeg drive med masse dop og ligge i en grøft», sier

russepresident Amanda Gundersen (18).

Stabekk-rektoren ønsker først og fremst å bevisstgjøre foreldrene på hvor

viktig rolle de har.

– Vi vet at foreldrenes holdninger til rus, både hva de sier og hva de gjør –

samt tett oppfølging, er det som betyr aller mest for ungdommens adferd

og ber foreldre ta opp bekymringen hjemme.

LES MER:

Russen velger bort bussen

Stenger Kalvøya to netter i mai

Viser til UngData-tall
Enghaug viser også til UngData-undersøkelsen fra 2017 som forteller at 30

prosent av guttene og 15 prosent av jentene på videregående i Bærum har

brukt cannabis én eller flere ganger siste år.

«Snakk med ungdommene om at utprøving av narkotiske stoffer kan få

store og uheldige konsekvenser. Kanskje de som selv ikke er en del av

dette miljøet har observert noe som de vil snakke med dere om», skriver

hun i brevet til de foresatte.

LES OGSÅ:  Politiet roser russen etter rolig start

En på bussen er alltid edru
Amanda Gundersen, bussjef Henrik Bjercke og Madeleine Breen støtter

rektoren i arbeidet, både med forebygging og informasjon. Selv om de

personlig ikke kjenner noen som ruser seg på annet enn alkohol, mener de

åpenhet om temaet er viktig.

De har strenge regler på sine respektive busser og samarbeider tett med

både foreldre, skole, politiet og miljøarbeideren på skolen. Minst én person

er alltid edru og sørger for at alle kommer seg hjem – og sjåføren har

adresseliste til alle foreldrene. Disse vil bli kontaktet hvis noen bryter

kontrakten og personen vil bli satt av og hentet.

LES OGSÅ: Russebuss fratatt lydanlegg etter gjentatte advarsler

– Men selv om jeg er bussjef og ønsker det beste for mine venner, så kan

jeg ikke leke politi. Men jeg kan ta kontroll på det som skjer i bussen og på

russearrangementer. Jeg sier til de på min buss at de selv må velge hvilken

livsstil de vil ha, men passe på å ikke trekke andre inn i rusbruk. Oppdager

vi noen som gjør noe de ikke skal, så er det rett ut, sier Henrik.

Her kan du høre Møterom Kjørbos russespesial 

Vil ha med yngre
Men på et punkt er russen uenig med rektor.

– Jeg har venner i 2.-klasse som jeg gjerne vil ha med på å rulle, sier

Madeleine.

– På guttebussene ønsker vi å kunne ha med yngre jenter. De er venner

som vi henger med ellers også, sier Henrik.

Politileder i ungdomspatruljen Ole Magnus Jensen har samme informasjon

som rektor, sier han.

– Og vi følger mer med på russen enn vi gjør med vanlige borgere.

Lik Budstikka på Facebook

Liker 42 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

Les mer om: russ narkotika stabekk videregående skole

Stabekk vgs. Russ og rektor Katrine Enghaug Foto: TRINE JØDAL
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