
Sommeren 2020



SLT systemet sine inntrykk:

 Oppsøkende team

 Forebyggende seksjon politiet

 Helsestasjon for ungdom

 På rett kjøl/UNG pluss

 Team fritid

 Barnevern

 Miljøterapeuter



Oppsøkende team:
 Felles plan for Oppsøkende team i Bamble, Porsgrunn og Skien. 

Koordinert med Forebyggende seksjon hos politiet

 Mye ungdom «ute» i skolegårder, på friområder, kjøpesentre, 

«burgersteder» og skateparker

 Særlig Gimsøy/Kjørbekk/Herkules/Klyve området knyttet til 

skolegårder. Stort spenn i alder og unge fra hele Grenland

 Søppel, støy, hærverk, noe rus og noe vold

 Helt klar forebyggende effekt med tanke på ungdomsansamlinger, 

rus, vold og smittevern

 Ungdom gir tilbakemeldinger på at de opplever en trygghet når 

Oppsøkende team er ute der de er

 Ungdom vet at Oppsøkende team er ute, det i seg selv har en 

dempende effekt

 Veldig mange positive møter med ungdom gjennom sommeren



Team fritid:

 Cross/ATV- Populært

 Grillmesteren kom alt fra drevne 

grillmestere fra kokkelinja til de som ikke 

hadde noen erfaring med matlaging og 

grilling.

 Livredningskurs # av 10 deltakere fikk et 

skikkelig kurs.

 Bystranda i Kragerø Veldig fin tur! 

 Skatekurs Skating er i vinden igjen

 Overnattingstur Gislesjø Som alltid var 

dette en flott tur! Veldig god måte å bygge 

relasjon på.

 Graffiti Ungdommene viste stor interesse, 

og gjorde en fin jobb. De sa de hadde hatt 

en fin dag.

 Hybelmat finne mat som hadde gått ut på 

dato, rett før dato, og rimelig mat som man 

fint kan lage hjemme eller på hybel. 

 Havfiske Ungdommene storkoste seg. 

Veldig flott opplegg som bør gjentas. Alle 

fikk prøvd seg på å fiske, og det bl

 e mye fisk.

 Topptur En veldig flott tur, og de 

ungdommene som var med hele veien var 

utrolige! De hadde en kjempe fin tur. 4 

ungdommer hoppet av på Skotfoss da de 

skjønte at Fantekjerringkollen var et høyt 

fjell som skulle bestiges.

 Gaming på Lie. Gikk veldig fint.

 Klatreparken Fint å reise hit, men kanskje 

skulle man hatt flere aktiviteter å velge 

mellom. Det er jo flust av aktiviteter i klatre

 Rull og Tull med kajakk mange 

interesserte, få møtte opp av de påmeldte. 



Helsestasjon for ungdom:

 HFU har holdt åpent på mandager 

gjennom sommeren, stor pågang av unge

 Ungdom i På rett kjøl kontrakter, frivillige 

rusavtale og UNG pluss kontrakter har blitt 

fulgt opp gjennom hele sommeren

 Fått informasjon om en ny type THC olje 

som gir hallusinasjoner



Forebyggende seksjon politiet:
 Mange ungdommer ute på dag –og kveldstid

 I Gismøy/Kjørbekk/Mofalta området har det vært ungdomsgrupper 

hver dag og kveld. Opp mot 40 stk. fra 13 -20 år. Noe rus og vold, 

men mest «positive» aktiviteter. På Kongerød/Vessia og Down Town 

har det vært mye ungdom, beslag og bruk av hasj

 «Kjente» ungdom for politi og barnevern henger mye på disse 

stedene

 Episoder med ungdom ute sent på kveldene, hjemkjørt av politiet

 Skadeverk på bussholdeplasser, ruteknusing, tagging

 Registrert hjemmealenefester med ungdom helt ned i 16 års alder, 

stoppet av politiet 

 Flere nyregistrerte ungdom for bruk av hasj



Oppsummering:
 Jevnt over en rolig sommer 

 Hjemmesommer også for foresatte

 Mye ungdom «ute» i skolegårder, på friområder, 

kjøpesentre, «burgersteder» og skateparker

 Særlig Gimsøy/Kjørbekk/Herkules/Klyve området knyttet 

til skolegårder. Følges opp tverrfaglig høsten 2020 

 Ungdomsgrupperinger på kryss og tvers. Er det negativt 

eller positivt?

 Inkludering vil alltid være avhengig av at «nye» slipper 

inn i nye miljø. 

 Vi må ha en balanse mellom frykt og tillit.


