Trondheim kommune

Saksframlegg
NARKOTIKA I TRONDHEIMSSKOLEN MÅ BEKJEMPES
Arkivsaksnr.: 08/32900
Forslagsstillers forslag til innstilling:
Bystyret ber rådmannen vurdere om man kan sette opp obligatorisk undervisning i hva skadevirkningene
ved bruk av narkotika kan bli.
I dette opplegget så bør man også få med tidligere narkomane slik at man kan få kjennskap i hvor jævlig
det kan være å begynne med narkotika.
Likeså så må man i undervisningsopplegget dra med organisasjoner som jobber mot narkotika slik at
undervisningen blir reell.
Det bør settes av rikelig med tid til dette temaet og gjerne gjentas flere ganger i løpet av
ungdomsskoletiden.
På den måten kan man få redusert bruken av narkotika blant ungdomsskoleelevene og som igjen kan
redde liv på sikt.
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Saksutredning:
Privat forslag til bystyrets møte 28. august 2008 fra Svein Otto Nilsen (DEM)

Narkotika i Trondheimsskolen må bekjempes
Overdoseteamet i Trondheim slo amfetamin – alarm og påpekte at elever selger amfetamin på
ungdomsskolen.
Det kom frem at på en skole har 20 av 50 15-åringer prøvd amfetamin og 7 av 9 bruker det jevnlig på
fest.
Det kalles ”partypulver” eller ”partymiks” blant ungdomsskoleelevene.
Man trenger ikke være forsker for å skjønne at slikt foregår på flere skoler enn den ene.
Ungdom er veldig mobile og treffes over alt.
Etter de tall som er kommet frem trenger man mer kompetanse i skolen både blant lærerne og ikke minst
elevene.

Forslag:
Bystyret ber rådmannen vurdere om man kan sette opp obligatorisk undervisning i hva skadevirkningene
ved bruk av narkotika kan bli.
I dette opplegget så bør man også få med tidligere narkomane slik at man kan få kjennskap i hvor jævlig
det kan være å begynne med narkotika.
Likeså så må man i undervisningsopplegget dra med organisasjoner som jobber mot narkotika slik at
undervisningen blir reell.
Det bør settes av rikelig med tid til dette temaet og gjerne gjentas flere ganger i løpet av
ungdomsskoletiden.
På den måten kan man få redusert bruken av narkotika blant ungdomsskoleelevene og som igjen kan
redde liv på sikt.
Konklusjon
Ordfører foreslo privat forslag fra Svein Otto Nilsen (DEM) om narkotika i Trondheimsskolen oversendt
Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret.
Bystyret sluttet seg til dette.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 29.08.2008

Ruth Normann
konsulent
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