
FOREBYGGINGSPROGRAMMET SOM SKAPER 

NETTVERK MELLOM 
FORELDRE
– et prosjekt under IOGT Norge, støttet av Helsedirektoratet



Foreldretreffene organiseres i samarbeid med FAU og  
skolene fire ganger i løpet av årene på ungdomsskolen. 

Målet med treffene er å skape et forum der foresatte 
kan møtes, få ny kunnskap, dele erfaringer, og ikke minst 
snakke sammen om viktige temaer. 

Derfor legger vi opp til to treff i 8. klasse, slik at foresatte 
skal bygge opp et nettverk tidlig, som de så kan benytte seg 
av gjennom skoleårene som kommer. Treffene kan legges i 
tilknytning til foreldremøter eller når det passer skolene best.

8. klasse, høst: Foreldrerollen og foreldrenes betydning

8. klasse, vår: Rusforebygging, alkohol og cannabis

9. klasse: Gaming, psykisk helse og sosiale medier

10. klasse: Overgangen fra ungdomsskole til  
 videregående, cannabis og russetid

Treffene varer i to timer. Første time er et foredrag fra en av 
våre formidlere. Vi har dyktige formidlere med ulik bakgrunn 
samt forsknings- og kunnskapsbasert kompetanse.

I den andre delen av treffet får de foresatte muligheten til 
å snakke sammen om temaene som er blitt presentert, bli 
kjent med hverandres tanker og erfaringer, grenser og regler. 
Vi legger til rette for at foreldrene kan lage felles regler for 
trinnet eller klassen.

Foreldretreffene i Sterk&Klar:

OM  
PROSJEKTET
Foreldreprogrammet Sterk&Klar 
har som mål å legge til rette for en 
rusfri ungdomstid ved å gi foreldre 
verktøy og kunnskap om ungdom i 
dagens samfunn.

Vi tar opp temaer som foreldrerolle, grensesetting, rusmidler 
og psykisk helse – og skaper et rom hvor foresatte kan snakke 
sammen og samarbeide seg imellom.

Programmet gjennomføres i samarbeid med FAU og skolene,  
og har fokus på nettverket mellom foreldre og kontakten mellom 
foreldre og barn.

FORELDRETREFFENE
Foreldre er de viktigste forebyggerne og rollemodellene i  
barnas liv. Foreldre som er til stede i ungdommens liv, som  
har klare regler og holdninger til rus, og som tilbringer tid  
med barna sine, er blant de faktorene som sterkest bidrar  
til at ungdoms rusbruk er lav.

Vi hjelper foreldrene å gjøre denne jobben.

PROGRAM-
INNHOLD

Lokalt tilpassede  
foredrag for foresatte  
fire ganger i løpet  
av ungdomsskoletiden 

Tilrettelegging for 
godt samarbeid 
mellom ungdommene  
og foreldre 

Tilrettelegging for godt 
foreldresamarbeid

Rusfri-kontrakt med 
mulighet for å vinne 
20.000 kroner 

Informasjons- og 
profileringsmateriell 
til både ungdom og 
foreldre

GRATIS
TREFF I 
2022

[...] Foredragene har solid 
faglig forankring og foredrags-
holderen god formidlingsevne. 
[...]

Det er et godt tilbud  
til tenåringsforeldre som  
bidrar til dialog og forståelse 
om den rollen foreldrene  
har for tenåringer. Vi kommer 
derfor til å tilby foreldretreff 
i regi av Sterk&Klar også til 
fremtidige foreldregrupper.

SISSEL FØLLING EILERTSEN,  
rektor ved Midtstuen skole i Oslo

Vi har nå gjennom flere år 
kjørt Sterk&Klar på vår skole.

Sterk&Klar er et rent foreldre- 
program, og grunnen til at vi 
synes programmet er svært 
bra, er at mye av innholdet 
peker på hvor viktige foreldre-
ne er som forbilder. Tydelige 
voksne gir tydelige barn.

ATLE  TANUM, 
rektor ved Dysjaland skule,  
Tjelta i Rogaland



STERK&KLAR

Ønsker dere å prøve ut programmet?
Vi tilbyr å holde treff gratis i 2022, slik at dere får mulighet til å prøve det ut. 
Ta kontakt for avtale, mer info eller spørsmål! sterkogklar@iogt.no

Du kan lese mer om oss på www.iogt.no

Foreldreprogrammet Sterk&Klar  
er utviklet med tanke på å støtte og  
veilede foreldre i å tilrettelegge for en  
rusfri ungdomstid. Fokus for programmet 
er nettverket mellom foreldre og kontak-
ten mellom foreldre og deres barn.

Sterk&Klar arrangerer fire foreldre- 
treff i løpet av ungdomsskolen, som 
gjennomføres i samarbeid med FAU og 
skolene. Skoler som deltar i Sterk&Klar, 
kan også søke støtte til en aktivitets-
kveld for ungdommer og foreldre.

I tillegg inviterer vi ungdommene  
til å tegne en kontrakt om en rusfri  
ungdomstid. 

HVA KOSTER STERK&KLAR?
 
For ett klassetrinn koster det 6.000 kroner per skoleår. I løpet av tre år 
inkluderer dette fire foreldretreff, materiell, administrering av ungdoms-
kontraktene mv., i tillegg til muligheten for ungdommen å vinne 20.000 
kroner etter at de har inngått rusfri deal-kontrakten.
 
Nå tilbyr vi det første treffet gratis, slik at prisen for å melde på  
8. trinn skoleåret 2022/23 er 3.000 kroner dette skoleåret. FAU kan  
søke Sterk&Klar om 5.000 kroner til et arrangement for ungdommer og  
foreldre i løpet av ungdomsskoleårene.
 
Vi inngår en avtale for tre år. Hvis dere ønsker å avslutte samarbeidet 
før, kan avtalen sies opp ved utgangen av hvert skoleår.

Grunnpris for tre år 18.000
– Gratis treff i 2022 3.000 1)

= Totalt for tre år 15.000 2)

– Støtte til arrangement 5.000 3)

= Totalt for tre år 10.000

Regnestykket for tre år for et 8. trinn som starter med Sterk&Klar høsten 2022:

1) Forutsetter påmelding innen 1. juni 2022
2)  Faktureres skolene med kr. 3.000 første skoleår, 

og kr. 6.000 per år de to neste
3)  Forutsetter at FAU lager et arrangement for 

ungdommer og foreldre i løpet av ungdoms-
skoleårene

sterko
g
kla

r.no

Dersom ungdommene holder  
avtalen gjennom hele ungdomsskole- 
tiden, deltar de i trekningen av en  
premie på kr. 20 000 ved avslutningen 
av 10. klasse.

Foreldre og ungdommer får  
kjøleskapsmagnet og refleks, samt 
informasjonsmateriell om temaene.

Sterk&Klar er et prosjekt under  
IOGT i Norge. IOGT er en livssynsåpen 
og partipolitisk organisasjon som  
jobber med rus gjennom politisk  
påvirkningsarbeid, forebyggende  
tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for 
rusavhengige, og for barn og unge.


