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TROMS POLICE DISTRICT

ENHET/AVDELING

Starten på arbeidet

•Sak i konsultasjonsteamet- Langnes skole er bekymret for utviklingen

•det er flere skoler som deler bekymringen

•Avtaler møte- begynner planleggingen av det som skulle bli 

" Tromsøpakken".

• Handlingsmatrisen / verktøyet blir til ved hjelp av flere 
samarbeidspartnere med workshop

• Intervju med barn/ ungdom og foreldre
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TROMS POLICE DISTRICT

ENHET/AVDELING

Hvorfor var skolene bekymret?

• Stadig økende grad av grensesprengende atferd i ungdomsskolen- men også i 
barneskolen

•Krenkelser- og i større grad seksuelle krenkelser i ulik form og av ulik 
alvorlighetsgrad

- Verbalt

- Bildedeling

- Krenkende handlinger- når går det over grensen til å bli straffbart?

• Skole/privat? Hvem er hjelperne? Hvordan samhandle?

• et utrygt og uforutsigbart læringsmiljø

• Skambelagt
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ENHET/AVDELING

Hva trenger vi?

•Kunnskap om og innsikt i ungdommens virkelighet og forståelse

• Systematisk samarbeid og samhandling på tvers

• Fagkompetanse som spiller på lag. Ulike roller. Samme mål 

•Bruke allerede etablerte samarbeidsfora

• Forankre samhandlingen i allerede etablerte planverk

•Bruke ungdommenes innsikt og kraft til å spille på lag med oss. 
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TROMS POLICE DISTRICT

ENHET/AVDELING

Anmeldelse eller ikke? 

• Mørketall- redd for represalier og flere rykter

• Ex; April 2017: 16 åring dømt til 60 dagers betinget fengsel og 10 000 kr i bot for å ha 
filmet to 17 åringer som hadde sex og deretter publisert filmen på snapchat og andre 
sosiale medier

• Filmen ble slettet, men først etter to timer. Da var det allerede tatt flere skjermbilder  
som deretter ble spredt på til flere grupper på facebook. Hva skjer så?

• Den fornærmede jenta sier at det har vært en enorm belastning for henne. Hele skolen 
snakket om filmen.

• Rykter om at hun anmeldte for å få erstatning, at hun hadde løyet for politiet- hun ble 
stemplet som «the bad guy". 

• Flere vitner sa at det ikke var uvanlig at slike bilder og filmer ble delt

• Tingretten så likevel svært alvorlig på dette, da det er krenkende og like straffverdig selv 
om det er "vanlig".
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Forebygging , hva kan forventes av politiet?
Hva ønsker politiet?

Politiet skal ha fokus på slike saker

Politiet skal samarbeide på et tidlig stadium med skolene

Politiet skal bidra med å heve kompetansen til skoler og andre instanser når 
det kommer til seksuelle overgrep
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TROMS POLICE DISTRICT

ENHET/AVDELING

Tilslutt, et lite apropos 
Var det ikke samhandling og tverrfaglig samarbeid før ?

• Viktig å understreke at dette arbeidet ikke kom i gang fordi skole og hjelpeinstanser ikke 
har samarbeidet før om denne tematikken. Det har vært gjort mye bra på enkeltskoler og 
i enkeltsaker. MEN det ble klart gjennom flere samarbeidsfora, konsultasjonsteamet, 
rådgiver/sosiallærernettverket, ungdomsskolenettverket at vi manglet en helthetlig plan 
for samhandling og en felles forståelse for våre ulike roller rundt denne problematikken 

• Det har vi fått nå. En oversikt over aktører, en forebyggingsplan, en handlingsmatrise.

• Det viktigste av alt; planen er forankret i hvordan ungdommer selv og foreldre beskriver 
sin opplevelse av fenomenet.
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Hva handler planen om ?

• Seksualisert språkbruk

verbale utsagn og språkbruk, 
direkte og digitalt som oppfattes 
som krenkende

• Bilde- og videodeling

digital deling av bilder og video 
med seksualisert innhold (bilder av 
kropp, kjønnsorgan, handlinger

• Seksuelt krenkende handlinger

fysiske handlinger som oppfattes 
seksuelt krenkende 



Formålet med planen 

 å forbygge og redusere seksuelt krenkende 
handlinger

 sikre god og trygg tverrfaglig samhandling 

 å nyttiggjøre seg av den tverrfaglig kompetansen 
som finnes

 å gi barn og unge kunnskap i å forbygge og 
håndtere situasjoner hvor de selv kan bli utsatt 
for eller utsette andre for krenkende seksuelle 
handlinger

 Å gi foreldre kunnskap i å forbygge og håndtere 
situasjoner hvor deres barn er involvert i seksuelt 
krenkende handlinger





 SLT-koordinator

 Ungdomsskole   

 Barneskole        

 Ungdomsrådet   

 FAU 

 Statens barnehus

 Forbyggende helsetjenester 

 Politiet

 Avdeling for oppvekst og 

utdanning



Hva inneholder planen:











Kunsten å implementere





Hva gjør politiet fremover?

• Primærstrategien til politiet er kriminalitetsforebygging 

• Alle driftsenhetene har seksjoner for forebyggende og etterretning

• Fokus på planen og videreføring av denne ut til alle kommunene.
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Takk for oss 


