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Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart 

 

Norge er rammet av en ufattelig katastrofe, den største siden 2. verdenskrig. Angrepene på Utøya 

og i Oslo vil prege framtida. Alle vil være berørt. Vi som har ansvaret for barn og unge starter nå 

et svært viktig arbeid for å gjenreise tryggheten. Første skoledag høsten 2011 blir spesiell for 

mange, også for de mange ungdommer som tar fatt på et år på folkehøyskole.  

 

Jeg vil oppfordre alle folkehøyskoler til å følge opp det som har hendt når langkursåret starter i 

august. Dette gjelder både folkehøyskoler som har elever som på ulike måter er direkte berørt av 

tragedien, og skoler som ikke har elever som er direkte berørt. En viktig del av arbeidet med å 

gjenreise tryggheten er å styrke vårt felles verdigrunnlag. 

 

Jeg har full tillit til at folkehøyskolen som et selvstendig skoleslag har nødvendig kompetanse og 

vil håndtere dette på en god måte. Dette brevet er ment som et innspill og en hjelp til 

folkehøyskolene i planleggingen av den første tiden.  

 

Forslag til hva folkehøyskolen kan gjøre for å følge opp  

Det kan være naturlig med en eller annen form for felles minnemarkering for det som hendte den 

22. juli. Form og omfang på slike markeringer vil selvsagt være avhengig av om det finnes 



Side 2 

 

direkte berørte på folkehøyskolen og andre lokale forhold.  I planleggingen av markeringer og 

eventuell videre oppfølging kan kommunens kriseteam være en naturlig samarbeidspartner. 

Hvordan eventuelle minnemarkeringer gjennomføres er opp til den enkelte folkehøyskole. Det 

kan være praktiske forhold og tradisjoner ved skolen samt tidligere erfaringer med liknende 

hendelser som gir det beste grunnlaget for en godt gjennomført minnestund.  

 

Ved siden av dette er det viktig å observere om det er noen elever som kan ha behov for 

ytterligere oppfølging. Det kan være aktuelt å samtale om det som har skjedd i klassen, og 

eventuelt direkte med enkeltelever. 

 

Det finnes mange nettsteder som har informasjon om krisehåndtering blant barn og unge. Blant 

annet på Kunnskapsdepartementets nettsider, Utdanningsdirektoratets nettsider og 

www.helsenorge.no. 

 

Jeg gjør oppmerksom på at jeg også har sendt brev til alle landets kommuner og 

fylkeskommuner, grunnskoler og videregående skoler, barnehager og SFO om dette temaet.  

 

Jeg har stor respekt og tillit til det arbeidet som gjøres og skal gjøres for å bearbeide de unges 

inntrykk og opplevelser fra denne katastrofen. Jeg ønsker folkehøyskolene lykke til med dette 

viktige arbeidet! 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Halvorsen  
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