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REFERAT Nes KFU 
 

 

Dato: 24.01.2023 Sted: Rådhuset, Nes kommune 
Møteleder: Merete Ottosen Referent: Gunn-Irene Nilsen 
Innkalt av: Merete Ottosen 

 
Distribusjonsliste for referat: 

Navn Enhet Deltaker/ Forfall (x ved 
oppmøte) 

Merete Ottosen (Leder)  X 

 Fenstad  

 Auli   

Omid Taheri 
Anette Gundersen 

Fjellfoten  
X 
 

Nina Hultquist Framtun   

Aneth Winger 
Torill Nevland 

Neskollen  
X 
 

Ronny Elvsland Skogbygda X 

Gunn-Irene Nilsen Østgård X 

Ingrid Marie Auke Årnes  

Vidar Juel Larsen Runni  

Eva Marie Ruud Gulbrandsen Vormsund X 

Margareth Myrlund Nes kommune  

 
Sak nr.1  Ny nettside for skolene i Nes 

 
Oppvekst- og SLT-koordinator Ida Eliseussen har gjort endringer på skolenes sider 
på Nes kommunes hjemmeside.  Målet er at det skal bli mer oversiktlig og enklere å 
finne frem på hjemmesiden. 

 Ber om at alle FAU-ene informerer sin foreldregruppe om endringene.  Det 
ønskes tilbakemeldinger på nettsiden for skolene.  Tilbakemeldingene gis til 
de respektive FAU-ene som tar det videre. 

 Ønsker også tilbakemeldinger på om «Kari» gir riktige svar på hjemmesiden.  
Dette meldes også inn til FAU-ene som bringer det videre. 

 
Sak nr. 2 Ungdataresultatene 

 
Oppvekst- og SLT-koordinator Ida Eliseussen informerte om resultatene av 
undersøkelsene. 
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Barneskole 
Det er for første gang gjennomført Ungdata Junior.  Dette er for 5.-7. klasse.  
Temaene for mellomtrinnet var livskvalitet, venner, foreldre, skole, nærområdet, fritid, 
helse og mobbing. 

 Undersøkelsen viste at 11% av elevene i Nes ikke har en nær venn. 
 Undersøkelsen viste gode tall i forhold til relasjonen til foreldre/foresatte. 
 Undersøkelsen viste at 56% av elevene bruker 3 timer eller mer foran skjerm 

på fritiden.  Skole er her ikke medregnet.  Det er viktig å understreke at selve 
tiden som blir brukt på skjerm ikke er det viktige, det viktige er å se på hvordan 
det går med andre ting i barnets hverdag. 

 Undersøkelsen viste at 70% av elevene er med på faste fritidsaktiviteter. 
 Undersøkelsen viste at over dobbelt så mange jenter som gutter føler seg 

stresset. 
 Undersøkelsen viste at mange opplever negative hendelser på nettet. 

 
Hele undersøkelsen er tilgjengelig på ungdata.no.  Denne undersøkelsen viser 
trender og ikke årsak. 
 
Ungdomsskole 
Temaene for ungdomsskoleelevene var livskvalitet, venner, foreldre, skole, 
lokalmiljøet, framtid, medier, organisert fritid, trening og fysisk aktivitet. 

 Venner er en viktig identitetsskaper.  3% av ungdommene har svart at de aldri 
har noen å være sammen med på fritiden. 

 Undersøkelsen viste at ungdommene i Nes ligger høyere enn 
landsgjennomsnittet på skjermtid.  En mulig forklaring på dette kan ha med 
bosted å gjøre, at det er langt til venner.  Undersøkelsen viste at guttene 
spiller mer enn jentene.  Jentene er mer på sosiale medier enn guttene.  
Prosentandelen går jevnt oppover over år. 

 Undersøkelsen viste at 15% er mye plaget med å føle seg ensom.  Det er en 
høyere andel jenter enn gutter som svarte dette. 

 Undersøkelsen viste at det er tre ganger så mange jenter som gutter som har 
følt på press. 

 Undersøkelsen viste at det er en nedadgående trend både i Nes og på 
landsbasis når det kommer til spørsmål om ungdommene tror de vil få et godt 
og lykkelig liv. 

 Undersøkelsen viste at det er en nedadgående trend når det kommer til 
spørsmål om hvor fornøyd elevene er med foreldrene/foresatte. 

 Undersøkelsen viste at det er en nedadgående trend når det kommer til 
spørsmål om fritidsaktiviteter.  Nes skiller seg ut fra landsgjennomsnittet når 
det gjelder alder på frafall.  I Nes skjer frafallet fra organisert aktivitet tidligere 
enn andre steder, også sammenliknet med nabokommuner. 

 Undersøkelsen viste at 83% av elevene aldri har vært ruset på alkohol det 
siste året.  Foreldre/foresatte med klare grenser for bruk av alkohol, bidrar til at 
færre ungdommer prøver alkohol. 

 Undersøkelsen viste at det er en økende trend på alkoholbruk både i Nes og 
på landsbasis de siste årene. 

 Undersøkelsen viste at bruken av marihuana/hasj har stått stille.  
Undersøkelsen viste et økt tilbud om denne typen rusmidler, men antallet som 
bruker har likevel stått stille. 
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Sak nr. 3 
 

Ny/rullering SLT-plan 

 
Oppvekst- og SLT-koordinator Ida Eliseussen orienterte om den nye innsatsplanen 
for SLT-arbeidet perioden 2022-2025. 
 
Fokusområdet er barn og unge i en digital verden, med mål om at alle barn og unge i 
Nes er trygge på nett. 

 Det er et ønske om at KFU skal jobbe systematisk og målrettet med dette.  
Det kan være et tema på foreldremøter, media etc. 

 Ønsker at KFU tar ansvar for å dele informasjon. 
 Informasjonen bør også videreformidles via SU. 
 Foreldre som påvirker foreldre har best innvirkning. 

 

 

Neste møtedato: 3. mai 2023.  Innkallingen sendes ut per e-post. 

 

 


