Invitasjon til konferanse om russefeiring. 7. april i Høyres Hus, Oslo

Russefeiring
– En skolesak eller ikke?
•

•
•

Hvem har myndighet til å bestemme om siste året
på videregående skal ha fokus på eksamen og
framtidsmulighetene istedenfor en omfattende
russefering?
Hvem har myndighet til å bestemme at skolen ikke
skal være en salgssentral for produsenter av russeutstyr?
Hvem har myndighet til å fjerne det knallharde
økonomiske gruppepresset dagens russefeiring gir
grobunn for?

Nå må vi ta skolen, elevene og foreldrene på alvor ved å gi skolen
mulighet til å overføre fokus fra feiring til fremtidsmuligheter. Hvem har
ansvaret?
Vegdirektoratet og politiet har vist enormt engasjement for å gjøre russetiden til en tryggere tid for russen. De har satt helt tydelige rammer
for hva som ikke godtas, og russen har i stor grad akseptert reglene.
Forbedringene er betydelige.
Skolene bruker verdifull tid til å sørge for at russen skal komme vel
i havn. Vi ser likevel at skolen ikke får uttelling for sin innsats i form
av gode eksamensresultater, fordi elevenes fokus trekkes vekk fra
skoleprestasjoner og over mot russefeiring, lenge før de har noe å
feire.
Feiring av skoleavslutning og eksamensresultater er helt vanlig i
mange land vi kan sammenligne oss med. Også i disse landene får
feiringen en stor plass. Forskjellen er at der har elevene noe å feire,
og feiringen begrenser seg stort sett til en uke.

Praktiske opplysninger:
Sted:
Høyres Hus, Stortingsgaten 20
0161 Oslo
Tid: 7. april 2008 kl 0900-1600
Deltakeravgift: kr. 400. Bindene påmelding.
Russ og representanter fra elevråd er gratis.
Må være påmeldt.
Påmelding til:
www.fmr.no/russekonferanse
eller epost: turid@lynx.no
Telefon 23 13 14 86
Mobil 90 60 40 50

mr.no

PROGRAM
•

•
•
•

•

Fakta om russefeiring – fra elevenes synspunkt
Knut Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift, vil legge
frem resultatet fra en spørreundersøkelse om russ,
russefeiring og rusgifter som er gjennomført blant elever
i 3. videregående klasse.
Russefeiringen – En skolesak
Gro Elisabeth Paulsen, styreleder i Norsk lektorlag.
Russetid og eksamen, konkrete forslag til løsninger
Jens Nicolaisen, nestleder i Norsk Skolelederforbund.
Russetid og faglig kvalitet i vgs. Kun et spørsmål om
organisering?
Hugo Rode Berntsen, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet. Nestleder seksjon videregående skole og
leder av utdanningspolitisk utvalg.
Russefeiring fra elevene ståsted
Elevorganisasjonen ved politisk eller påtroppende leder.

Lunsj
•

- Er det verdt det?
I en femminutters film deler en lærer og fire tidligere
russ sine erfaringer med oss

•

Statssekretær Lisbeth Rugtvedt, Kunnskapsdepartementet

•

Debatt med politikere og deltakere fra panelet
- Gorm Kjernli, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
- Hilde Ekeberg, nestleder og skolepolitisk ansvarlig i
KrFU
- Torbjørn Røe Isaksen, leder av Unge Høyre

•

Diskusjon om løsninger

