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Tittel: Saksprotokoll - "Livsmeistring - robuste barn og unge" - Opretting av 

ressursgruppe med ungdom.  
Arkivsak: 21/416 
 

Behandling: 
Prsjektleiar Marte Kvisterø Krogstadmo, Jarle Teo Andersen orienterte. 

Livsmeistring – Robuste barn og ungdom er eit samarbeidsprosjekt for kommunane nye 
Sogndal og Luster. Målsetjinga er å gjere barn og unge rusta til å takle medgang og 
motgang i livet - Gje barn og unge som bur i Luster og Sogndal kommune like 
mogelegheiter til å utvikle ei god og robust psykisk helse.  

 

Bakgrunn for dette er m.a. Luster UK sin uttale med ynskje om meir informasjon om 
psykisk helse og tema om seksualitet, rus og nettvett i skulen.  

 

Det er ynskje om at representantar frå UK skal delta i ressursgruppa.  

Saka vart lagt fram i UK som eiga sak. Det var orientering i møtet. To representantar  
melde seg til å vere med i gruppa. 

Oda Bertine Bondevik Lie og Ole Sebastian Nesvoll Orrestad melde seg for å delta. 

 

UK hadde fygjande meiningar om kva som er viktig å jobba med i høve til prosjektet. 
Kva skal til for at barn- og unge skal komme opp på «eit høgre nivå» på fritid og skule: 

 

 

Nokon å snakke med 

Viktig å ha nokon å sakke med og som har kompetanse (helsesyster, psykolog). Gjerne 
bruke «yngre» personar på skulane. Viktig at personane er engasjerte og lette/naturlege 
å ta kontakt med.  

 

Informere og snakke meir om psykisk helse - Lågterskel for både gutar og jenter om 
følelsar og korleis ein har det og hindre «tabu.» Spesielt viktig for gutar, som må få ei 
forståing av at det også er vanleg for gutar å ha behov for å snakke om psykiske 
problem. 

 

Snakke meir om rus og rusførebygging. Ikkje berre læring generelt, men også på ein 
måte slik at ungdommane blir førebudde. - Snakke om praktiske ting, dei fleste vil 
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oppleve det før eller seinare. Rus er ikkje farleg, men det skal heller ikkje oppfordrast. 
Det må ikkje vere «tabu», å ruse seg i hemmelegheit går ofte gale.  

Gjerne bruke tidlegare rusmissbrukarar, ev ruskonsulenten i skulane. Dei som har 
opplevd missbruk gjev større inntrykk. 

 

Fleire aktivitetar for alle – sosialisering. 

Klubbar, ballspel o.s.v. – UK saknar M’enu! Det er lettare å finne seg venner på sosiale 
møteplassar.  

 

Betre informasjon om vidare skulegang – tilbodet må bli betre enn det er i dag. - 

Informasjon om søking og karriereval i god tid før VGS og vidare utdanning.  

God prosess med rådgjevarar er avgjerande.  Fokus på kva som kan fungere for den 
enkelte og at alle får den hjelpa dei treng. 

 

Betre læring i høve til kjønn, seksualitet, kropp. Det er stor skilnad på ungdomsskulane. 

 

Meir varierande skuledag – litt meir «gøy» å lære.  Eks gruppearbeid og andre 
varierande læringsmetodar. 

 

Opplæring i personleg økonomi –  Mange feildisponerer pengar og stipend. 

 

Lære om «Korleis stå på eigne bein ?»  – «Korleis komme ut av ungdommen ?» !! 

 

Lære meir og ha meir fokus på å leve sunt. 

 

 

VEDTAK: 

Vedtak: 
Oda Bertine Bondevik Lie og Ole Sebastian Nesvoll Orrestad melder seg og vil delta i 
ressursgruppa for «Livsmeistring - Robuste barn og Ungdom.  

Administrasjonen tek ev kontakt med fleire. 
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