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Rammeverk for opplæring 
 
 
LÆRINGSMILJØ  

 

Russefeiring - Plan for trygg og 
inkluderende russetid 
Versjon 1.0 Endret: 22.08.2022 

 

 

1. Bakgrunn   
Russefeiringen har de siste årene fått et annet innhold. Russegrupper, både knyttet 

til buss og andre konsepter, dannes ofte allerede på ungdomskolen. Dette fører til at 

deltakerne i en russegruppene ikke er avgrenset til en skole, men er elever ved flere 

skoler i fylket.  Denne organiseringen vet vi vil resulterer i at enkelte elever går 

gjennom tre år med videregående opplæring uten å ha tilhørighet i en russegruppe, 

og dermed kan kjenne på ekskludering/utenforskap. 

Kommersielle krefter/aktører har også fått en større plass i dagens feiring og mange 

elever og foresatte opplever et sterkt kjøpepress.  Det gjelder kontrakter på leie av 

busser/vaner, innkjøp av russesanger, russeklær og andre russeeffekter. I tillegg 

kommer også utgifter til russetreff. Antall russebusser har eksplodert de siste årene.   

Russefeiringens omfang og form de siste årene har bidratt til bekymring hos 

foresatte, skolemyndigheter, helsevesen og politi både nasjonalt og lokalt. Med 

bakgrunn i dette har det blitt innledet et tettere samarbeid mellom skolemyndigheter, 

skoler og politi for å dele erfaringer og reflektere over hvordan en positiv feiring best 

kan gjennomføres.  

Godkjent av: Seksjonssjef 
opplæring i skole 

Gyldig fra – til: 01.08.2020 – 
01.08.2024 

Dokumentansvarlig hilde.blesvik@rogfk.no  

Grunnlagsdokumenter: 
(Lover og forskrifter, 
politiske vedtak, planer, 
veiledere, brev, 
rundskriv, www.rogfk.no 
med mer.) 

Opplæringslova 
§ 9A 
Rett til trygt og godt skolemiljø 
§ 11-5A 
Overordnet del – verdier og prinsipper 
for opplæringen 
Erfaringsrapport Russ 2019. 
Opplæringsutvalget tok saken til 
orientering i sitt møte 26.05.2020., sak 
PS 37/2020 (framlegg og vedtak) 

 Evaluering 
 
Årlig, første gang 
høsten 2021  

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10305/0/0/0/0/Russefeiring_Erfaringsrapport_2019.pdf?Company=rfk
https://einnsynrfk.public.cloudservices.no/application/getMoteDokument?dokid=100136834-241010
https://einnsynrfk.public.cloudservices.no/application/getMoteDokument?dokid=100253346
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2. Hva er en god russetid? 
Fylkeskommunen har gjennom sitt samfunnsoppdrag blitt gitt rammer for hva målet 

med opplæringen er og hvordan elevenes skoletid kan benyttes. I tillegg kan også 

tilføyes at opplæringen skal bidra til at den enkelte elev skal oppnå et best mulig 

faglig utbytte. Det er dette som må ligge til grunn for hvordan Rogaland 

fylkeskommune definerer en god russetid/-feiring. 

Russefeiringen kan knyttes til skolens samfunnsoppdrag gjennom «Overordnet del – 

verdier og prinsipper for opplæringen».  

* Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, 

legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten. 

* Skolen skal (…) bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et 

inkluderende og mangfoldig fellesskap. 

* Skolen skal bidra til (…) kritisk tenkning og (at elevene) handler med etisk 

bevissthet. 

* Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid 

med fagene og i skolehverdagen for øvrig. 

* Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for 

alle. 

Utfordringen blir dermed hvordan en kan arbeide i skolene og i samarbeid med ulike 

aktører for å oppnå dette. 

3. Aktører 
Aktør Ansvar/merknader  

 
Elev 
 

Har et kollektivt ansvar for inkludering og godt 
skolemiljø 

Russen Har ansvar for at skolens ordensreglement 
overholdes, og at avtalen (dokumentet som 
beskriver rammer for russefeiringen) mellom 
ledelsen og russen følges. 

Foresatte Har ansvar for sine barn og deres utvikling fram til de 
fyller 18 år.  Henviser til side 53 punkt 3. i 
Erfaringsrapport russ 2019.  Kan inngås avtale 
(samarbeid) elev, foresatte og skole – kontrakt så 
lenge de er elever på skolen. 

Elevtillitsvalgte/elevrådet Representerer elevene i det forebyggende arbeid i 
klassen.  Representerer elevene i håndtering av 
eventuelle avvik. 

Russestyre Uformelt organ valgt av russen. Representerer 
russen i det offentlige ordskifte og har ansvar for å 
koordinere felles aktiviteter på en måte som gir en 
god russetid for alle. Russestyret bestemmer også 
russeknutene. (Kilde: Russens hovedstyre – Oslo og 
Viken) 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10305/0/0/0/0/Russefeiring_Erfaringsrapport_2019.pdf?Company=rfk
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Skolemiljøutvalget SMU består av elever, ansatte, skoleledelsen og 
fylkeskommunen.  Elevene skal være i flertall. 
SMU har faste møter gjennom skoleåret. 

Rektor Har ansvar for at det foregår et systematisk arbeid 
for å skape gode læringsmiljø på skolen og ivareta 
elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø etter 
Opplæringslovens §9a. 
Dialog med russen for å skape forutsigbarhet om 
ønsket praksis og oppfølging av tiltak. 

Skolens ansatte Er forpliktet gjennom sine funksjoner til å arbeide 
aktivt for å utvikle gode læringsmiljø og eventuelt 
varsle ved avvik av bl.a. kap. 9a i Opplæringsloven. 

Kontaktlærer Har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med å 
utvikle gode læringsmiljø i sitt team. Gjennomføre 
holdningsskapende arbeid i forhold russetiden. 
Materiell blir laget og sendt ut fra skoleeier. 
Følge opp Opplæringslovens §9a. 

Rådgiver Bistår ledelsen og lærerne i å iverksette 
forebyggende tiltak. 
Kontaktperson for elevene, gir råd og veiledning. 
Skal være tilgjengelig for elevene i russetiden. 

Miljøarbeider/terapeut Jobber forebyggende sammen med 
undervisningspersonalet. 
Observerer og veileder elever 

Elev- og lærlingeombud Har en selvstendig rolle direkte knyttet til 
fylkesrådmann. Arbeider med å informere om og 
ivareta elevenes rettigheter. 
Veileder i vanskelige saker. 
Deltar i skolenes forebyggende arbeid. (§ 9a). 

Mobbeombud Har en selvstendig rolle direkte knyttet til 
fylkesrådmann. Støtter elever og foresatte i 
krevende saker. 
Deltar i skolenes forebyggende arbeid ved å veilede 
og gi råd. (§ 9a). 

Politiet Arbeider for å forebygge uønskede /straffbare 
handlinger i samarbeid med bl.a. RFK, kommunen, 
russ, foresatte og Trygg Trafikk. 
Skolene er tildelt egne politikontakt som bistår i det 
forebyggende arbeid. 

Trygg Trafikk\Statens 
vegvesen 

Viktige aktører i det forebyggende arbeid for 
trafikksikkerhet 

SLT-koordinatorer SLT er en samarbeidsmodell mellom kommune og 
politiet for å ivareta kriminalitetsforebyggende arbeid 
for barn, unge og familier. Skal bidra til å koordinere 
kunnskap og ressurser mellom politiet og relevante 
aktører i kommunen. 

Helsesykepleier Veileder og følger opp russen. 
Skal være tilgjengelig for russen i russetiden 

Ungdommens fylkesråd 
 
 

Består av representanter fra alle kommuner. Har 
som oppgave å ivareta unges interesser og formidle 
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Elevorganisasjonen deres synspunkter i politiske saker som behandles i 
fylket. 

Elevorganisasjonen har representanter fra 
elevrådene. 

Opplæringssjef 
 

Har ansvar for at det foregår et systematisk arbeid 
med å skape gode læringsmiljø på den enkelte 
skole. 
Skal sørge for en løpende evaluering av iverksatte 
tiltak. Bistår skolene og gir råd i krevende saker. 

Kompetansemiljø I Rogaland er det flere kompetansemiljø som kan 
delta i utvikling og evaluering av tiltak knyttet til 
gjennomføringen av en god russefeiring.  

 

4. Utfordringer 
I Erfaringsrapporten Russ 2019 blir det pekt på utfordringer som en større eller 

mindre del av russen opplever. Disse er et naturlig utgangspunkt for en klargjøring av 

skolenes tilrettelegging og oppfølging av russefeiringen. 

Sosial eksklusjon og utenforskap 

Rapporten peker på at det tidligere russefellesskapet i en klasse/skole har blitt 

redusert bl.a. gjennom bruken av busser og grupper hvor fellesskapet i gruppen 

ekskluderer andre russ til å delta. I noen tilfeller praktiseres opptaksprøver som 

utfordrer de etiske grenser som mange russ setter. Begrenset inkludering, fellesskap 

utvikles også i forbindelse med enkelte kostbare aktiviteter som ikke alle har 

anledning til å delta på. 

Kommersielle aktører 

Russetiden «eies» nå av kommersielle aktører.  Kommersielle aktører henvender seg 

til ungdommen lenge før de går i vg3.  Facebook-sider som er laget av kommersielle 

aktører retter seg direkte mot elever, allerede i ungdomskolen. Elever lokkes med 

gratis billetter / VIP -billetter til ulike arrangementer for å være en slags promotør for 

å spre navnelister og «verve» andre medelever. 

Svakere skoleprestasjon 

Utfordringen med en stadig utvidet russefeiring er et økt fravær og redusert kapasitet 

til faglige prestasjoner. Dette svekker elevenes mulighet til best mulige resultater ved 

avslutningen av skoleåret og eksamen.  

5. Hvordan oppnå en positiv russetid? 
Mange aktører har et samfunnsansvar for å delta i arbeidet med å tilrettelegge og 

gjennomføre en russetid som vil bli opplevd som positiv for russen og lokalsamfunn. 

Det kreves derfor et nært samarbeid mellom mange aktører for å legge til rett for 

tiltak som redusere sårbarheten, og er holdningsskapende i arbeidet for å forebygge 

uønskede hendelser. Det er også nødvendig med nasjonale føringer og nasjonalt 

samarbeid for å oppnå varige konstruktive endringer. 

 

https://www.qmplus.com/qmplus/ShowFile/10305/0/0/0/0/Russefeiring_Erfaringsrapport_2019.pdf?Company=rfk
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Tiltaksgruppene 

• Sentral tiltaksgruppe (STG) 

For å koordinere arbeidet mellom ulike aktører er det etablert en tiltaksgruppe 

som skal sikre en god informasjonsflyt, utvikling av forebyggende tiltak og en 

kunnskapsbasert evaluering av tiltakene. RFK ved Opplæringsavdelingen har 

ansvaret for å lede arbeidet i gruppen. Gruppen består av representanter fra 

politiet, en av regionrektorene, fra SLT, mobbeombudet og representanter 

utpekt av Ungdommens fylkesråd og Elevorganisasjonen. 

 

• Lokale tiltaksgrupper (LTG) 

For å ivareta det lokale arbeidet på skolene er det opprettet et nettverk der 

skole, SLT og politi møtes regionsvis. 

 

• Samlinger tre ganger i året for rektorer, skolens russekontakt og 

russepresident sammen med opplæringssjef i fylkeskommunen. 

Utarbeide prosedyrer - samarbeid med russen og skolens ledelse 

Det utarbeides en avtale som beskriver rammer for russefeiringen – tid og 

spilleregler. Dette utarbeides i dialog mellom skolemiljøutvalget, russestyre og 

skolens ledelse. Vedlagte mal er et utkast til denne avtalen. (Se vedlegg.) 

 

Kommersielle aktører  

Kommersielle aktører gis ikke anledning til å informere om sin virksomhet på skolens 

område eller i skolens digitale plattformer. 

6. Evaluering 
Det er ønskelig å samarbeide med eksterne kompetansemiljø for å evaluere effekten 

av de tiltak som er foreslått i denne planen. Det er opprettet samarbeid med 

læringsmiljøsenteret ved UiS og med midler fra i Regionalplan for folkehelse 2013-

2017. 

Opplæringsutvalget orienteres jevnlig.                 
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7. Årshjul 
Årshjulet tilpasses den enkelte skole og region. 

Måned Hva Hvem 

august /september VG1-foreldremøte der russetiden er et 
av punktene.  Ev. samarbeid med 
politiet/mobbeombudet/ andre 
instanser lokalt kommunen/politikere 
 
Valg og konstitusjon av russestyre 
 
SMU - holdningsskapende arbeid, russ 
og russetid 

Skolen og andre lokale 
aktører 
Materiale deles fra 
skoleeier 
 
Russen i samarbeid med 
skolens russekontakt 
innen høstferie 

oktober / november 
/desember 

Møte (fysisk samling) opplæringssjef, 
sentral tiltaksgruppe, russekontaktene, 
rektor og russepresident fra hver skole. 
 
Etablering av et hovedstyre for russen 
som også fungerer som skoleeiers 
referansegruppe 
 
Kontaktlærertimer 
 
Aktiviteter på skolen 
SMU/elevråd - holdningsskapende 
arbeid, russ og russetid 

 
Skoleeier kaller inn 
 
 
Skoleeier hjelper 
hovedstyre med 
skolering 
 
Kontaktlærer med 
materiell fra skoleeier 
Elevråd og russekontakt 
 
Elevråd og SMU- leder 

januar /februar 
/mars 

VG3 -Foreldremøte med politiet og 
andre aktører 
 
Utarbeide avtale mellom russ og ledelse.  
Felles regler for Rogaland, se vedlegg 1 
 
SMU - holdningsskapende arbeid, russ 
og russetid som tema på møtene 
 
Webmøte opplæringssjef, 
russekontaker, rektorer og 
russepresidenter 
 
Etablere nettverk (lokale tiltaksgrupper) 
mellom skolene, politikontakter, SLT og 
skoleeier  

Skolene 
 
 
Ledelsen ved 
skolen/russestyret 
 
 
Elevråd og SMU- leder 
 
 
Skoleeier kaller inn 

 
 
 
Skoleeier kaller inn. 
Møter på Teams 

april / mai / juni Jevnlige nettverksmøter (lokale 
tiltaksgrupper) mellom skolene, 
politikontakter, SLT og skoleeier  
 
Webmøte 

Skoleeier kaller inn 

Møter på Teams 
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opplæringssjef, russekontaker, rektorer 
og russepresidenter 
 
Felles knuteregler for rogalandsrussen i 
samråd med russens hovedstyre. 
 
Skoleeier anbefaler at russetiden starter, 
russeklær tas på 
 

Skoleeier kaller inn 
 
 
STG og russens 
hovedstyre 
 
Tre uker før 17. mai 
russens hovedstyre 
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Vedlegg  
Eksempel på avtale, kan redigeres etter behov 

AVTALE 
 

mellom russen 2023 og   _______________   videregående skole 

Skolens reglement gjelder for alle elever. Det er ingen spesiell ordning for avgangselever 

som er russ. § 9a er gjeldende for alle, alltid. 

Det er ønskelig med god dialog mellom skolen og russestyret og det er formålstjenlig med 

noen avklaringer om samarbeid: 

 

1. Vrengecamp er _________ (sett inn dato) 

2. Skolens ledelse informerer avgangselevene om ev. konsekvenser knyttet til russens 

knutereglement. 

3. Skolen arrangerer møter mellom avgangselevene og politi/helsesøster, foreldremøte 

for avgangselevene og er tilgjengelig for ytterligere veiledning. 

4. Skolen unngår å legge prøver til mandagen etter russetreffet i Kongeparken. 

5. Hærverk/tilgrising blir anmeldt. Ansvar for opprydding samt dekning av kostnader 

ved oppryddingen, vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

6. Skolen stiller klasserom til disposisjon når russen skal avholde møter og lignende på 

dagtid. Russen er ansvarlig for at rommene er ryddige etter møtene. 

7. Det er ikke tillatt å ha vanngevær, vannpistoler og lignende inne i skolebygget eller 

andre lokaler skolen bruker. Russen skal ikke invitere til/delta i vannkrig på skolens 

område. 

8. Det skal ikke forekomme noen form for svartelisting/mobbing/trakassering av 

medelever, og russestyret skal arbeide aktivt mot dette. 

 

Sted: ………………….    Dato: ……………… 

     

Rektor: ……………………………..  For russen: ……………………………….   
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