
 
 

Oslo 24.04.19 

 
 

Til foreldre og foresatte ved Persbråten videregående 

 

Våren er en fin men hektisk tid for ungdommene våre. Det er siste innspurt med arbeid i fagene 

før eksamen står foran oss, samtidig som VG3 går inn i russetiden frem mot 17.mai. På 

Persbråten har vi hatt informasjonsmøte med alle elevene i VG3 der vi la frem retningslinjene for 

russetiden og politiet informerte om forventninger og konsekvenser. Vi vet at mange yngre 

elever har venner som er russ, og ofte ønsker å være med på det de kan av russefeiringen. Vi vil 

denne uken gå inn i klasser på VG1 og VG2 for å snakke om de samme forventningene, og om 

viktigheten av å ta vare på hverandre. Ungdommene våre trenger en påminnelse om at de har 

mange voksne rundt seg, både på skolen og hjemme, og at dere foreldre ønsker å samarbeide 

godt for å skape trygghet for alle ungdommene våre. Det passer derfor godt å minne om de gode 

rådene fra politiet, uansett om du er forelder på VG1, VG2 eller VG3: 

 

 Engasjer deg i det ungdommen din gjør 

 Vær tydelig på hvor grensen går 

 Vær tilgjengelig på telefon hele døgnet 

 Vær klar til å hente ungdommen dersom de ber om det 

 Be om hjelp fra politiet dersom du er urolig 

 

Nyttige sider å følge i tiden fremover er: 

Politi og Russ i Østlandsområdet https://www.facebook.com/PolitiogRussiostpolitidistrikt    

Politiets nettpatrulje - Oslo https://www.facebook.com/nettpatruljenoslo/ 

Referatet fra Norges største foreldremøte om russetiden i regi av politiet 11.04.19 finner du her. 

Jeg ønsker med dette oss alle en fin og arbeidsom avslutning på skoleåret! 
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 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 Persbråten videregående skole 
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Retningslinjer for russen 

 

 

1. Russeeffekter er kun tillatt på skolen i perioden 29. april – 16. mai.  

 

2. Skolen er rusfri. Bruk av rusmidler er ikke tillatt. Elever som møter i 

påvirket tilstand til undervisning eller arrangementer i skolens regi, vil bli 

bortvist.  

 

3. Trakassering av medelever er forbudt.  

 

4. Russebusser (evt. russebiler) er forbudt på skolens område.  

 

5. Besøk av russ fra andre skoler skal ikke forekomme. Brudd vil 

umiddelbart rapporteres mellom skolene og følges opp.  

 

6. Ingen overnatting på skolens område. 

 

7. Alle russeaktiviteter på skolen skal ha en positiv vinkling og skal på 

forhånd godkjennes av skolens ledelse.  

 

8. Skolens reglement gjelder uten unntak, også i russetiden. Alvorlige 

episoder politianmeldes.  
 

 

 

Etter Utdanningsetatens "Retningslinjer for russen".  

 


