
 
 

Informasjon til foresatte om ungdomsmiljøet på Romerike.  

 

Inngangen til 2019 viser at det er en del utfordringer i ungdomsmiljøet i mange av 

kommunene på Romerike. Det har vært flere artikler i media om dette i det siste og vi forstår 

at dette kan skape bekymringer hos dere foreldre. Vi ønsker derfor å informere om situasjonen 

og hva dere som foreldre kan bidra med for å sikre et trygt og godt ungdomsmiljø for alle. 

 

Det er et tett samarbeid mellom kommunene og politiet, som ser følgende utfordringer i 

ungdomsmiljøet på Romerike: 

 

• Det har vært flere tilfeller av såkalt «beefing» - avtalte slåsskamper. De involverte har vært i 

aldersgruppa 12-20 år. Politiet opplever at gruppene som slåss er mindre, og det er færre 

tilskuere enn tidligere. Slåsskampene avtales som regel på Snapchat, og ofte følges avtalene 

av trusler. Flere tar bilder og filmer kampene på sine mobiler, som deles i sosiale medier. Det 

er ikke lov å dele bilder og film av noen på sosiale medier uten samtykke fra de involverte. 

Politiet ønsker ikke at kriminelle forhold legges ut på sosiale medier. 

 

• Bakgrunnen for slåsskampene kan være bagateller som blåses opp og brukes som 

unnskyldning for å «gjøre opp». Politiet har inntrykk av at slåssingen i seg selv er viktig for 

de unge. Ungdommene forteller selv at de føler seg presset av både venner og andre 

ungdommer rundt seg til å delta. Politiet ser alvorlig på voldsbruk, og minner om at 

planlegging og deltakelse i slåsskamper er ulovlig. Voldshendelser vil bli anmeldt. 

 

• Politiet har i forbindelse med noen av sakene beslaglagt luftvåpen. Dette finner politiet hos 

ungdom helt ned i 12 års alderen. 

 

• Politiet ser fortsatt at mange unge mennesker, jenter som gutter, velger å kle av seg på nett 

og dele bildene - dette til tross for mange advarsler. Dette er barn ned i barneskolealder. Det 

sendes bilder både til jevnaldrende og eldre ungdommer. 

 

• Politiet er bekymret for at mange barn og unge viser et mer tolerant forhold til vold, alkohol 

og narkotika enn tidligere. Politiet tenker at dette kan komme av påvirkning fra dataspill og et 

økende fokus på legalisering av narkotika. 

 

 

Politi, utekontakter og natteravner i Ullensaker observerer at enkelte unge barn henger på 

senteret på Jessheim – ofte frem til stengetid. I Nannestad har vi ikke store kjøpesentre, men 

våre ungdommer besøker steder i våre nabokommuner hvor ungdom samles. 

Politiet ser med bekymring på at barn oppsøker eldre ungdommer som kan ha en negativ 

påvirkning på dem. I mange av kommunene på Romerike brukes og selges narkotika i 

sentrumsnære områder, og også i Nannestad ser vi utfordringer med bruk av narkotika og 

alkohol blant ungdommene våre.  

  

 



 
Dette kan dere bidra med for å sikre et trygt og godt ungdomsmiljø:  

Vi oppfordrer dere til å følge godt med og snakke med barna og ungdommene deres om 

punktene over. Det er viktig å snakke om konsekvenser av å ta dårlige valg. Det er også viktig 

at dere følger godt med på barn og unges aktivitet på mobil og sosiale medier. 

 

Følgende linker kan være nyttige for dere i samtale med barn og ungdom: 

• www.jegvilvite.no 

• http://piosenteret.no/pio-ung/chat 

• www.ung.no 

• www.116111.no 

 

 

I samråd med politiet anbefaler vi dere i tillegg å vurdere følgende tiltak: 

 

• Foreldrene til barn og ungdom bør være tilgjengelige på telefon dersom barnet er ute, slik at 

politi, eller andre kan få tak i dem ved behov. Har man ungdom, bør minst en av foreldrene 

være edru til enhver tid, slik at de kan hente barna om nødvendig. Snakk med andre foreldre 

og gjør gode avtaler.  

 

• Dersom dere har barn og ungdom som reiser alene til senterne på Jessheim, Strømmen eller 

Lillestrøm bør ikke barn fra 1.-7. klasse henge på senterne uten voksne ansvarlige personer 

som er med dem. Dersom de får dra på senteret alene, bør man som foreldre være i nærheten. 

Man bør ha faste avtaler, samt at foreldrene bør levere og hente barna, slik at de har god 

kontroll. 

 

• Aldersgrenser for spill er til for en grunn og bør overholdes. Snakk med barna rundt våpen, 

vold og konsekvenser. 

 

• Barn bør ikke ha luftvåpen tilgjengelig. Foreldre bør ha kontroll på egne våpen, ekte som 

uekte. 

 

• Ungdomsklubben i Nannestad er åpen på torsdager fra kl. 18 til 22. Her kan barn og ungdom 

møtes med ansvarlige, trygge voksenpersoner til stede som passer på dem. 

 

• Varsle politi (tlf. 63920000) eller skole ved opplysninger som fremkaller bekymring. Husk 

at man kan varsle anonymt. 

 

Husk at "voksne øyne" som følger med kan roe ned situasjoner og forebygge slåsskamper. 

Sammen kan vi bidra til å sikre et trygt og godt ungdomsmiljø for alle i Nannestad og øvrige 

steder på Romerike der ungdom treffes.  

 

 

Med hilsen 

 

Eva H. Jonskås, Virksomhetsleder - skole 
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