
Nasjonal markering for narkotikafrie videregående skoler ved skolestart 2016 

- Mottatte tilbakemeldinger fra politidistriktene 

 
 

Nordland PD  

Skoler: Bodin, Fauske, Polarsirkelen 

Nærmere om markeringene: 
Flere polititjenestemenn vil besøke skolene løpet av uke 37. Det vil bli etablert stand med 
hundefører, etterforsker og medarbeider fra forebyggende hvor de gir informasjon, har samtaler og 
deler ut materiell.  
Spesielt fokus ved maskinlinja ved en av de videregående skolene hvor det har vært utfordringer med 
rus. 
 

Sør-Øst PD 

Skoler: Røyken, Lier, Åssiden, Drammen, Eiker, Kongsberg,  

Flere polititjenestemenn vil besøke skolene løpet av uke 37. Opplegget vil bli planlagt sammen med 
skolene og foreligger ikke pr nå i detalj.  
 

Oslo PD 

Skoler: Stovner, Nesbru i Asker og Bærum 

Ved Stovner videregående skole i Oslo vil det være en markering sammen med Justisminister 
Anders Anundsen 13.9 kl 0900 - 1100. Ca 300 elever vil samles i auditoriet og det vil bli ulike 
innlegg/foredrag.  Viser for øvrig til orientering sendt tidligere.  
 
Markering ved ulike videregående skoler i hver krets. Stasjonene jobber med planlegging sammen 
med skolene og alle detaljer foreligger ikke pr nå.  
 
Ved Nesbru skole i Asker og Bærum er det bekreftet at de vil ha en markering i samarbeid med 
lokallaget til NNPF.  
 
 

Øst PD 

Skoler: Hvam, Bjørkelangen, Kjelle, Eidsvoll, Rælingen,  Frogn, Nesodden, Ås, Vestby, Ski, Roald 
Amundsen, Drømtorp, Malakoff, Greåker, St.Olav,  Mysen,  Askim 
 

Politiet i samarbeid med lokallaget til NNPF vil være tilstede på en rekke skoler i løpet av uke 37. Det 
vil bli holdt foredrag, materiale vil deles ut og det vil bli satt opp "stand" i samarbeid med 
helsesøstre, SLT, rusteam og utekontakt.  
 
Ved Mysen vgs vil politiet fra Indre Østfold politistasjon delta på skolestartfestival i uke 34. Dette er 
en musikkfestival på skolen for ansatte og elever hvor skoleinformasjon vil bli formidlet på en 
moderne måte. "Stand" fra politiet med rusforebyggende budskap i tillegg til stands fra helsesøster, 
rådgivere mm.  
 

Møre og Romsdal PD 

Skoler: Markering på 4 vdgs, bla Herøy, Ålesund, Stranda 

Politiet i samarbeid med lokallaget til NNPF vil være tilstede på en rekke skoler 13.9 og ha 
plenumsforedrag.  
Vil ha fokus på narkotikafri skole gjennom lokal presse, lokale sosiale profiler i samarbeid med 
kommunikasjonsrådgiver. Presse vil vi invitere til besøket på en av skolen.  
 
 



 

Sør-Vest PD 

Skoler:  Vågen, Strand, Bryne, Kongsgaard, Godalen, Sola, Dalane 
 

Politiet vil i løpet av uke 37 være tilstede på minst 7 videregående skoler og holde foredrag og dele ut 
effekter i samarbeid med lokallaget til NNPF.  

Troms PD 

Bekreftet markering ved alle videregående skolene i Tromsø i uke 37. Det vil bli foredrag utarbeidet 
av NNPF og utlevering av brosjyrer.  

Innlandet PD 

Det jobbes med å få på plass et opplegg, men ingen konkrete planer er mottatt foreløpig.  

Trøndelag PD 

Skoler: Strindheim Barneskole,  Lade U.skole, Charlottenlund U.skole, Tiller vgs, Thora Storm vgs, 
Hemne vgs,  Sverresborg, Selsbakk og Ugla ungdomsskole, Byåsen vgs,  Charlottenlund vgs, Røros 
kommune mfl.  

Politiet i Trøndelag vil gjennom oppsøkende politiarbeid på ungdomskoler og videregående skoler 
formidle budskapet om rusfrie skolemiljø og hvordan politiet håndterer bruk og besittelse av 
narkotika i skolen. 
Politiet vil også stedvis initiere behovet for at den enkelte skole har behov for en handlingsplan mot 
rus. Røros lensmannskontor er den enheten som vil ha en form for markering av budskapet. 
  
Trøndelag politidistrikt har startet et arbeid med Sør-Trøndelag Fylkeskommune med mål om å få til 
en samarbeidsavtale der rusarbeidet i den videregående skole er et sentralt tema. 
 
I Røros vil det bli et felles opplegg for alle skoler i et samarbeid med  politi, psykiatritjenesten, 
rusomsorgen, helsesøster, skole samt et treningssenter (doping) i løpet av uke 38 og 39.  
 

Vest PD 

Skoler: Besøk/markering ved 29 skoler  

Den 20. september er det lagt til for besøk av Justisminister Anders Anundsen ved Nordahl Grieg 
Vgs i Bergen Sør bydel. Alle skolens 800 elever vil bli samlet for BryDeg foredrag fra NNPF. I tillegg 
vil Utekontakten og SLT-koordinator i Bergen kommune stille og formidle sine budskap til elevene.  
 
I løpet av perioden 13. – 20.9 vil det for øvrig bli besøk/markering ved følgende skoler: 
Sogn & Fjordane: 
Hafstad vgs. 
Øyrane vgs. 
Eid vgs. 
Stryn vgs. 
Måløy vgs. 
Sogndal vgs. 
Årdal vgs. 
 
Hordaland: 
Austevoll vgs. 
Åsane vgs. Tertnes vgs. 
Garnes vgs. 
Amalie Skram vgs. 
Årstad vgs. 
Fana Private Gymnas 
Sandsli vgs. 



 

Olsvik vgs 
Fyllingsdalen vgs. 
Øystese Gymnas 
Knarvik vgs. 
Austrheim vgs. 
Kvinnherad vgs. 
Odda vgs. 
Os vgs. 
Øygarden ungdomsskule 
Sotra vgs. 
Askøy vgs. 
Fusa vgs. 
Nye Voss vgs. 
 
I tillegg har flere driftsenheter faste planlagte forebyggende opplegg opp mot sine ungdomsskoler og 
videregående skoler, hvor narkotikaforebygging er tema. Disse oppleggene vil følge sitt faste mønster 
gjennom året uavhengig av Narkotikafri skole markeringen. 
 
 


