Til avgangselever i videregående
skole og deres foresatte
De videregående skolene i Innlandet fylkeskommune ønsker at alle avgangselever
har en fin og trygg russetid hvor alle er inkludert. Avgangselever har også et ansvar
for at alle skolens elever opplever et trygt, godt og inkluderende skolemiljø.
Denne informasjonsfolderen er blitt til gjennom samarbeid mellom skoleeier, skolene, politiet,
Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

1

All russ på skolen skal fremme et godt skolemiljø.

2

Skolens arealer skal ikke benyttes til kommersiell aktivitet. Skolen tillater dermed
ikke besøk av selgere eller utplassering av reklame.

3

Kjøp og salg av russeeffekter er et privatrettslig forhold mellom den enkelte og selger.
Varer må sendes til den enkeltes private adresse, varer sendt til skolen returneres for
utsenders kostnad.

4

Russ kan søke om å få leie skolens lokaler til revytrening og veldedighetstiltak
utenfor skoletiden. Det er opp til skoleledelsen å avgjøre slike søknader.

5

Russearrangementer er ikke tillatt på skolens uteområde.

6

Russebusser kan ikke parkeres på skolen.

7

«Terrordager» og lignende er totalforbudt.

8

Skolereglementet og straffeloven gjelder uten unntak også for russen. Det presiseres
at skolereglementet også gjelder for skoleveien og skoleturer.

Politiet har god erfaring med russen de siste
årene. La det bli slik i år også.
Ta godt vare på hverandre!
Russefester/arrangementer:

Russetiden fører med seg mange russefester/arrangementer. Husk at fester/arrangementer av en
viss størrelse (over 20 deltakere) skal varsles skriftlig til lokalt politiet i god tid. Politiet vil da hjelpe
til med gode råd og veiledning for at festen skal bli tryggest mulig for alle. Dersom man legger opp
til salg, servering eller medbrakt alkohol, må arrangør gå i dialog med vertskommunen vedr. evt.
krav om skjenkebevilling.

Seksuelle overgrep og vold:

Voldtekt er alvorlig kriminalitet, men enhver uønsket seksuelle tilnærmelse fysisk eller på nett er
svært integritetskrenkende for den som blir utsatt for det. Likeledes har alle krav på et liv uten å
bli utsatt for vold eller frykt for vold. Vis hverandre respekt og vær omtenksom. Spørsmålet er ikke
hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.
Trenger du råd, veiledning eller støtte, ta kontakt med: Politiets Støttesenter for Kriminalitetsutsatte:
https://www.politiet.no/kontakt-politiet/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/#undefined

Bildedeling og nettvett:

Tenk over hva dere tar bilde/video av, og hva dere deler på nett. Husk at det er ulovlig og straffbart
å dele bilder av andre uten deres samtykke. Bilder/videoer som legges ut på nett blir dessverre
aldri borte. Ta vare på minnene fra russetiden på en god måte, slik at fremtiden ikke påvirkes av
uønskede konsekvenser.

Drikking på offentlig sted:

Det er forbudt å drikke eller servere alkohol på gate, torg, veg, park eller på annen offentlig plass/
sted – politiet håndhever dette og konsekvensen vil bli en bot.

Håndhevelse av den offentlig ro og orden:

Politiet kan gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden (eks. høy musikk)
Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig adferd forstyrrer den alminnelige fred og
orden,straffes med børter eller fengsel intil seks måneder.
På samme måte straffes den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.

Inngrep overfor berusede personer:

Politiet kan innbringe enhver som pga. beruselse forstyrrer den alminnelige ro og orden eller den
lovlige ferdsel, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre.
På offentlig sted er det forbudt å kaste fra seg og knuse glass, urinere eller på annen måte gjøre
fra seg. Politiet oppfordrer russen til å ikke benytte glassflasker.
All bruk og befatning med narkotika er straffbart.
Fortsettelse neste side

Russetoget:

Det er forbudt å sitte på taket av russebilene.
Det er ikke tillatt med med biler over 3500 kg eller traktorer i russetoget.
Det skal ikke deles ut russekort fra kjøretøy mens russetoget går (pga. risiko for ivrige barn)

Konsekvenser:

En straffereaksjon har mange negative konsekvenser for rullebladet, reiser/visum til utlandet,
studier/utdannelse, militærtjeneste, utsettelse/inndragning av førerkort, sosiale konsekvenser og
tillitsbrudd overfor familie og venner.

Kontaktinformasjon til politiet:

Nettpatruljen kan svare på spørsmål, ta imot tips, samt gi råd og veileding.
Dere treffer oss på: Facebook: Politietinnlandet
Instagram: Politiinnlandet
Snap (ikke på chat): Innlandetpd
Pågående hendelser (ikke nød) – ring 02800
Nød – ring 112

Trygg Trafikk og Statens vegvesen ønsker dere
en fin, trafikksikker tid med gode minner.
Vi vil hjelpe dere på veien mot det målet.
Russeseminar
Hvert år arrangerer Trygg Trafikk, Statens vegvesen og politiet et gratis seminar for alle
russestyrene og skoleledere i Innlandet. Målet er å gi russestyrene og skolens lærere og
administrasjon et grunnlag for å jobbe mot en trafikksikker russetid. Seminaret er et bidrag
til russestyrenes arbeid med å legge til rette for en positiv russefeiring som ikke går på
bekostning av helse, skolearbeid, medelever, foresatte og nærmiljø.
Fire trafikktips som redder liv:
1

Hold fartsgrensen

2

Stram bilbeltet over hoftene og skulderen

3

Kjør rusfritt

4

Legg vekk mobilen når du kjører

Temadager for avgangselever
Trygg Trafikk og Statens vegvesen deltar med informasjon på tema- og aktivitetsdager på de
videregående skolene i fylket.
Gratis sjekk av russebil og russebuss
Statens vegvesen tilbyr gratis sjekk av kjøretøy. Det kan foregå på trafikk- stasjonen, eller andre
steder etter nærmere avtale. Alle godkjente kjøretøy får oblat.
https://www.vegvesen.no/kjoretoy/kjop-og-salg/russ/
Trafikklykkelig russetid!
Alt du trenger å vite om kjøp, ombygging og salg av russebil og russebuss.
www.russpavei.no

Helseråd
Hjernehinnebetennelse kan være svært farlig!
Smittsom hjernehinnebetennelse forårsakes av meningokokkbakterier. Sykdommen kan
utvikle seg svært raskt, fra minutter til timer, og i verste fall ha et dødelig utfall hvis den ikke
behandles raskt nok.
Sykdommen opptrer oftere enn normalt når mange ungdommer møtes. Tett samvær
med andre, festing og lite søvn gjør en mer mottakelig for smitte og øker risikoen for å bli
alvorlig syk. Smitten skjer via spytt/dråper fra halsen. Deling av flasker, glass og kyssing
øker risikoen for overføring av bakterien.
Ta imot tilbud om vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse
https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hjernehinnebetennelse/ hjernehinnebetennelse-info-til-russen/?page=all
Gode råd for en bra russefeiring
Ung.no gir gode råd for russefeiringen, både med tanke på trivsel og pandemi.
https://www.ung.no/russ/
#NeierNei
I samarbeid med Amnesty bryter russen uvitenhet og tabuer rundt voldtekt med
holdningskampanjen Nei er Nei.
https://amnesty.no/hardulyst

